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В українській ботанічній термінології велику групу утворюють народні назви лікарських 
рослин. Це назви культурних і дикоростучих, їстівних, сільськогосподарських і 
декоративних трав, дерев і т. ін. 

Народні назви лікарських рослин становлять цікавий матеріал з погляду походження 
слова, особливостей його будови, зв’язку з різними поняттями навколишньої дійсності. 
Народна ботанічна номенклатура істотно відрізняється від наукової: народні назви рослин 
неоднозначні, та сама рослина може мати кілька найменувань. Часто зовсім різні рослини, а 
інколи й цілі групи називаються одним словом, а тому визначити правильне значення назви 
буває дуже важко. В зв’язку з цим у словниках практикується подавання латинського 
ботанічного терміна поряд з народною назвою рослини. Наприклад, льон посівний (Linum 
usitatissimum L.) і льонок звичайний (Linaria vulgaris Mill). 

Як правило, народні назви рослин відзначаються багатством синонімічних варіантів. 
При цьому спостерігається така закономірність: якщо назва рослини поширена на великій 
території, то вона або ж не має синонімічних паралелей, або ж має їх небагато. Так, не мають 
синонімів такі назви, як береза, бук, вишня, вільха, дуб, груша, сосна, слива, яблуня та ін. 
Безперечно, найменшу кількість синонімічних паралелей мають назви дерев, тому що вони 
ведуть початок, як правило, з праіндоєвропейського періоду. Інші назви, навпаки, дуже 
нестійкі і мають велику кількість паралельних найменувань. Наприклад, аїр тростинний 
(Acorus calamus L.)1 у народі називається такими словами: аїр болотяний, аїр пахучий, лепеха 
болотяна, татарник, татарщина, татарське зілля, ір, ірний корінь, явр, шувар. Дурман 
звичайний (Datura stramonium L.) — дурман смердючий, дур смердючий, дурколюх, дурзілля, 
дурноп’ян, німиця, бісзілля, коровки, свинки, дендера, колюхи, колючі яблука, водоп’ян, п’яні 
огірки, шальна трава та ін. 

Іноді тим самим словом у різних місцевостях називають різні рослини. Наприклад, 
вовчими ягодами у народі називають жостір проносний (Rhamnus cathartica L.), крушину 
ламку (Rhamnus frangula L.), мучницю звичайну (Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng.), паслін 
солодко-гіркий (Solanum dulcamare L.), шолудивник болотяний (Pedicularis palustris L.) та 
багато інших рослин. 

Назва вовчі ягоди часто присвоюється рослинам з отруйними, неїстівними, дикими 
ягодами. Таке надання назви, спільної для багатьох різних рослин, створює своєрідні 
утруднення у правильному визначенні літературної назви даної рослини. Наприклад, у 
реченні: «Неглибокі рови, вже геть зарослі хоптою, лободою, вовчими ягодами» (Дмитерко) 
— важко зрозуміти, яка саме рослина розуміється під вовчими ягодами. 

Народні назви рослин тісно пов’язані з реальною дійсністю. В них відбиваються 
особливості форми, смаку, кольору, характер цвітіння, її лікувальна властивість та характер 
впливу на людину. Візьмімо для прикладу рослину собача кропива звичайна (Leonurus 
cardiaca L.) (рос. назва пустырник обыкновенный), яка в народі називається сердечником. Так 
назвали собачу кропиву через те, що сік із свіжої, а також напар із сушеної рослини здавна 
вживають при ослабленій діяльності серця, при різних нервових хворобах; про це свідчить і 
латинська видова назва cardiaca, яка походить від грецького слова cardia — серце. Те саме 
можна сказати і про рутку лікарську (Fumaria officinalis L.), яка дістала народну назву 
печіночниця, печінкова трава за її застосуванням при хворобах печінки. 

Багато рослин дістають народні назви за схожістю ознак, що є особливо поширеним 
способом збагачення мови новими значеннями слів. Цей спосіб є по своїй суті активним: 
найменування свідомо переноситься з предмета на предмет, з явища на явище і т. п.2 

При поясненні назв рослин нам у пригоді стає народна етимологія. Розгляньмо 
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походження назви цікавої, корисної і дуже своєрідної рослини підбіл (Tussilago farfara L.)3. У 
сучасній українській літературній мові так називають широко відому трав’янисту лікарську 
рослину з родини складноцвітних — Compositae, яка росте на схилах горбів, ярів, на краях 
лук, полів, по берегах річок, поширюючись по всій території Радянського Союзу. Пор.: «На 
південних схилах ярів розпускається золотава голівка іншого первенця весни — підбілу» 
(«Вечірній Київ»). 

Наукова латинська назва роду Tussilago походить від латинського слова tussis — 
«кашель», тобто рослина, яка вживається при лікуванні кашлю. Під назвою farfara ця 
рослина відома ще в римлян. Ліки з підбілу досить широко використовуються при всіх 
грудних хворобах як легкий протизапальний та відхаркувальний засіб. 

Рослина підбіл має багато й народних синонімічних назв: мати-й-мачуха, кінське 
копито, камчужна трава, колорічна трава, білпух, білокопитник, мати-трава, мачушник та 
ін. Найпоширенішою серед цих назв є мати-й-мачуха, яка конкурує з літературною. 
Наприклад: «Кошики мати-й-мачухи розкриваються лише в сонячну погоду, а в похмуру 
погоду та вночі вони закриті» (М. М. Прахов, М. П. Приходько, «Ботанічні екскурсії в 
середній школі») . 

Свою назву білокопитник, кінське копито рослина дістала завдяки тому, що округло-
серцевидні листки, які з’являються після цвітіння, формою своєю трохи нагадують кінське 
копито. А ось як пояснює назву мати-й-мачуха О. О. Потебня: «Рідна мати любить, як літнє 
сонце гріє, а мачуха не любить — холодна, як зимове сонце, як зима. Цей саме погляд ліг в 
основу назви тієї рослини, що про неї я кажу. Особливість її, яку поділяють і багато інших 
рослин, полягає в тім, що поверхня листків її блискуча й холодна, а нижня частина незелена 
й білувата, м’яка, тепла, немов би вкрита павутинням. Таким чином, рослина є й «матір’ю» і 
«мачухою»4. 

В українській мові засвідчено фонетичний варіант літературної назви підбіль. 
Наприклад: «Там він [Мирон] цілими годинами любить сидіти, запхавшися в високий 
зелений косітник або між густе, лапасте листя надбережного підбілю» (Франко); «Йому 
[Стратіону] поклали на рани підбілю, перев’язали груди, пробиті наскрізь, але кров 
просочувалась на носилки» (Земляк). Ця форма набула поширення на території Західної 
України. 

Іншою лікарською рослиною, яка дістала свою літературну і народну назви за 
схожістю ознак, є трав’яниста рослина з родини росичкових (Droseraceae) росичка 
круглолиста (Drosera rotundifolia L.). Як наукову назву роду Drosera (грецьк. drosos — 
«роса»), так і видову назву (лат. rotundifolia — «круглолиста») рослина дістала за формою 
листків. Росичка круглолиста належить до групи комахоїдних рослин. Живиться вона не 
тільки поживними речовинами, а й комахами. Ловить їх росичка листям. Листки рослини 
вкриті великими залозками, що виділяють на своїх війках густу липку рідину, яка на 
сонячному світлі блищить, ніби роса. Як тільки маленька комаха, приваблена блискучими 
крапельками рідини, сяде на листок, вона зразу ж прилипає до рослини. Війки листка 
поступово згинаються і покривають комаху. Залози виділяють рідину, яка й перетравлює 
тіло комахи. Через деякий час війки розгинаються, і листок набуває попереднього вигляду. 
Цікаво відзначити, що ця властивість рослини ловить комах відбита і в польських народних 
назвах: rosnik mucholapka. 

Цю рослину ще називають росянка, росиця, мухоловка, сонячна роса та ін.: «До 
комахоїдних рослин нашої флори належить маленька трав’яниста росянка, що росте на 
болотах» («Наука і життя»). 

Перенесення однієї назви на цілий ряд рослин, які мають подібні властивості або 
схожі одна на одну, характерне для української народної ботанічної термінології. Так, 
лікарські рослини котячі лапки дводомні (Antennaria dioica L. Gaеrtn.) і цмин піщаний 
(Helichrysum arenarium L. DC) в народі називають безсмертником. Пор.: «Де-не-де біліє 
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4 О. О. Потебня, 3 лекції теорії словесності. Байка, прислів’я, приповідка, Харків, 1930, стор. 85. 



деревій, жовтіє безсмертник, пахнуть, сохнучи від спеки, васильки» (Гончар); «Так, так, — 
оглядаючи кутки та стіни, прикрашені вінками із лілових безсмертників, похмуро 
повторював Доронін» (Руденко). Назву «безсмертник» обидві рослини дістали тому, що їх 
квітки і після цвітіння довго зберігають свій вигляд. 

Назви рослин за місцем їх зростання є дуже поширеними. Простежмо за виникненням 
народних назв для рослини багно звичайне (Ledum palustre L.), яка росте на болотах або 
поблизу їх, у вологих лісах, на луках. Варіантами до Ledum palustre L. за словником Б. 
Грінченка5 є багонник, багун. Причому найпоширеніша назва багно (літературна назва 
рослини). Пор.: «Багно — дуже популярна народна лікарська рослина, на яку є попит навіть 
у тих місцевостях, де вона звичайно не росте» (М. Носаль, «Лікарські рослини..»); «Низькі 
кущі багонника лежать у снігу білими горбками» (Тудор). 

Назва рослини багно є вторинною за походженням від цього слова: багнистий, 
багніти, багновиця, багнити, багнюка, багнище і т. ін., які подаються у словнику Б. 
Грінченка на означення болотистої місцевості. 

Калюжником в українських народних говорах називають лікарську рослину 
калюжницю волотну (Caltha palustris L.). Назва зрозуміла сама собою. Ця рослина завжди 
росте біля води. Ось як описує її В. Пархоменко: «Ранню весну згадуєш і коли бачиш 
золотавих калюжниць. Тепер [восени], як і навесні, вони знову вкрилися яскраво-жовтими 
блискучими квітами. Калюжниця росте на мокрих місцях, іноді наполовину у воді. Рослина 
має досить вологи, поживних речовин і може квітувати двічі на рік. І весною, і восени квіти 
з’являються у калюжниці на одній і тій же рослині» (В. Пархоменко, «Серед рідної 
природи». Звідси походить і російська назва калужница, від слова «калуга», що означає 
болото. 

Рухомість назви рослини в межах однієї мови, а інколи і групи мов, визначається 
також і спільністю медичного застосування. Так, ранником, порізником, поранником 
називають у народі подорожник великий (Plantago major L.) з родини подорожникових 
(Plantaginaceae). Цю ж назву має зовсім не схожа з ним рослина синяк звичайний (Echium 
vulgaris L.) з родини шорстколистих (Boraginaceae). Пор.: «А ліки Марка Григоровича — 
синій ранник і якась пахуча липка мазь — робили своє діло» (Стельмах). У народній 
медицині ці рослини мають однакове лікувальне застосування. Свіжі листки і подорожника 
великого, і синяка звичайного прикладають до ран, чиряків, порізів і виразок. 

Форми поранник, порізник, а також припутник, придорожник виникли шляхом 
творення нових слів за допомогою префіксів та суфіксів. 

Із цих морфологічних варіантів ширше вживається форма придорожник. Наприклад: 
«На вогких місцях жовтіли козельці та ясніли незабудки, на сухих — бабки, протачники, 
придорожники та дівини» (Опільський). 

Подорожник, лікувальні властивості якого були відомі арабським і перським лікарям 
ще з X ст., має також назву семижильник, яку він дістав завдяки будові листків. Інколи 
рослина дістає назви у зв’язку із забобонним ставленням людей до неї. Літературна назва 
отруйної лікарської рослини переступень білий (Bryonia alba L.), яку в науковій літературі 
називають ще бріонія, як і інші народні назви цієї рослини нечіпай-трава, зміїна трава, 
чорний виноград, переступ, перелаз та ін., виникла дуже давно у зв’язку з забобоном, що на 
переступень не можна ставати ногами. Існує багато легенд і переказів, що нібито людина, 
яка надумається викопати його, стане калікою і навіть може вмерти. 

І ягоди, і корені переступня білого справді дуже отруйні, вони містять так звані 
глюкозиди — бріонін та бріонідин. Ці отруйні речовини збуджують та запалюють слизові 
оболонки кишок, шлунка, нирок, викликаючи при цьому рвоту, судороги і параліч 
центральної нервової системи. Часте вживання великої кількості плодів і коренів переступня 
може викликати смерть. Відомі випадки отруєння домашніх тварин цією рослиною. 
Хворобливі наслідки від вживання плодів і коренів переступня привернули увагу людей до 
цієї рослини. Люди почали боятися його, обминати. Звідси й виникли такі народні назви, як 
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нечіпай-зілля, зміїна трава та інші. 


