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ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ НАЗВИ ДЕЯКИХ РОСЛИН, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОРГАНІВ 

ДИХАННЯ
Реферат. Проаналізовано народні назви деяких лікарських 

рослин ((медунки темної (Pulmonaria obscura Dumort), пер-
воцвіту весняного (Primula veris L.), суниць лісових (Fragaria 
vesca L.), деревію звичайного (Achillea millefolium L.), фіалки 
триколірної (Viola tricolor L.), оману високого (Inula helenium 
L.), дивини залізнякоподібної (Verbasum phlomoides L.)), які 
використовуються народною медициною Західного Поліс-
ся для лікування захворювань органів дихання. Зроблено ви-
сновки про значні відмінності у народних назвах перелічених 
рослин на досліджуваних теренах. Накопичені дані можуть 
бути корисними при опрацюванні рецептів місцевої народної 
медицини.
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На Українському Поліссі є 435 видів лікарських ро-
слин, з яких лише 116 визнані і використовуються офіційною 
медициною [7, с. 91]. Зростаючий інтерес до народної меди-
цини, зокрема до травництва, робить надзвичайно актуальним 
вивчення діалектних назв лікарських рослин. Збирання інфор-
мації про цілющі трави, оцінка запасів лікарської сировини, 
вивчення рецептів народної фітотерапії часто неможливі без 
ґрунтовних знань їх місцевих назв. Адже часто одна й та ж на-
зва в різних місцевостях використовується для позначення різ-
них рослин і, навпаки, певний вид може мати різні місцеві на-
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зви [2; 3; 4; 6]. Аналіз наявних публікацій свідчить, що територія 
Західного Полісся залишається маловивченою в цьому плані.

У нашій статті наводяться народні назви медунки 
темної (Pulmonaria obscura Dumort), первоцвіту весняного 
(Primula veris L.), суниць лісових (Fragaria vesca L.), деревію 
звичайного (Achillea millefolium L.), фіалки триколірної (Vi-
ola tricolor L.), оману високого (Inula helenium L.), дивини 
залізнякоподібної (Verbasum phlomoides L.), які використо-
вуються жителями сіл Замлиння, Хворостів (Любомльсько-
го р-ну, Волинської обл.), Колодяжного (Ковельського р-ну, 
Волинської обл.), Затурець (Локачинського р-ну, Волинської 
обл.), Городниці (Млинівського р-ну, Рівненської обл.), Ківе-
рець (Волинської області), Липин (Луцького р-ну, Волинсь-
кої обл.). Всі перелічені рослини широко використовуються 
в народній медицині, зокрема для лікування органів дихання.

У селах Затурці, Городниця, Замлиння медунку тем-
ну (Pulmonaria obscura Dumort) називають меидэнка.  Така 
назва пов’язана з медоносними властивостями цієї росли-
ни [3, с. 429]. Зазначимо, що назва медунка на території 
України використовується також для позначення гадючни-
ка в’язолистого (Filipendula ulmaria L.), глухої кропиви білої 
(Laminum album L.), первоцвіту весняного (Primula veris L.), 
котячої м’яти справжньої (Nepeta cataria L.), перестріча гайо-
вого (Melampyrum nemorosum L.), чистця однорічного (Stachys 
annua L.) та інших рослин [6, с. 105]. У Любомльському рай-
оні (Хворостів) поряд з назвою меидунка використовується й 
інша – смоуктэнчикие. Схожа назва – смόкалк’иі зафіксована 
нами у Колодяжному. Вони мотивовані  тим, що діти люблять 
висмоктувати нектар із квіток цієї рослини. У селі Липини за-
фіксована інша назва медунки темної – л΄όгочниц΄а, що го-
ворить про її застосування для лікування легеневих хвороб.

Майже у всіх населених пунктах, де проводилось опи-
тування, первоцвіт весняний називають первоуц΄в’нтом. Ця 
назва, як і та, що поширена в селі Замлиння – рбн΄:ій ц΄в’нт, 
вказує на час цвітіння рослини (вона зацвітає в наших лі-
сах однією з перших). На Полтавщині первоцвітом назива-
ють печіночницю звичайну (Hepatica nobilis Mill.) [6, с. 125], 
а на Поділлі – підсніжник звичайний (Galanthus nivalis L.). 
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У селі Липини поряд з назвою первоуц΄в’нт трапляється й 
прамэл΄а  л΄ісовб. Схожу назву – примэлка зафіксовано в 
Ківерцівському районі. Ці найменування, напевно, похо-
дять від латинської назви роду первоцвітих – primula ( пер-
ша) [5, с. 680], що також вказує на ранню вегетацію рослини.

На досліджуваній території спостерігається значна 
різноманітність назв суниць лісових. У Липинах і Затурцях 
найменування цієї рослини близькі до наукової – сунъц΄і. 
У Ківерцівському районі вживається назва лісовб  йбгода. У 
Колодяжному лісові суниці називають поуз΄энк’иі  л΄існ΄ни. 
Схожі найменування зафіксовані у Любомльському районі – 
бз΄эмкие (Хворостів) і боуз΄эмкие  (Замлиння). Вони запози-
чені з польської мови poziomki (суниці). Подібні назви наво-
дяться Г. К. Смиком [6, с. 263]: поземка, позюмка, пазьомка.

Більшість зафіксованих місцевих найменувань де-
ревію звичайного пов’язана з його кровоспинними властиво-
стями: кроувавнък (Липини), кривавнък (Городниця), крие-
вавнъек (Хворостів, Замлиння), сеирпор’нз (Затурці), рбн:ик 
(Колодяжне). Потрібно згадати, що в різних регіонах Украї-
ни назвою ранник позначають близько 20-ти різних рослин 
[6, с. 141, 142]. Вживана у Замлинні ще одна назва деревію 
звичайного – стоулнтниек, пов’язана з використанням його як 
зміцнюючого засобу. Відвар із цієї рослини, на думку місцевих 
жителів, не лише лікує, а й зміцнює людину, дозволяє швидше 
відновити сили після хвороби, прожити сто літ. У Замлинні ви-
користовують також назву тиес΄ачолъестниек, яка пояснюєть-
ся перисторозсіченою будовою листків деревію звичайного.

Значна кількість записаних нами народних наймену-
вань фіалки триколірної пов’язана з поєднанням трьох ко-
льорів у її квітках. За місцевою легендою на цю квітку пере-
творились брат і сестра, які не хотіли розлучатись. Звідси й 
назви: брбт΄ік’і (Липини), брбткиі  (Затурці), брбт΄ікие (За-
млиння), брбтик’иі (Колодяжне), брбтик’иі  пол΄ов’ъі (Го-
родниця, Ківерці), Івбн  та Мбрйа  (Хворостів). Цікава наз-
ва – збйачий риіпйашόк зустрічається у Ківерцях. Можливо, 
вона пов’язана з особливістю будови плоду цієї рослини.

Зафіксовані народні найменування оману високого поя-
снюються його широким застосуванням у народній медицині. 
Найчастіше вживаються назви деивйасъл та дивоусъл  (Ківер-
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ці, Липини, Городниця). На думку місцевих жителів, ця ро-
слина має дивну силу проти багатьох хвороб, додає дев’ять 
сил. Подібні назви зафіксовані І. В. Сабадошем [3, с. 75] у За-
карпатті, але на позначення інших рослин: вовчуга колючого 
(Ononis spinosa L.) – дев’ятосън, дев’ятосіль та різних видів 
відкасника (Carlina L.) – дев’ясин, дівосил. У Городниці за-
фіксована назва, що близька до ботанічної - оумбн висόкиій. 
Вона пояснюється одурманюючою дією рослини [8, с. 138]. 

Переважна більшість найменувань дивини залізняко-
подібної (коуроувйбк (Ківерці, Хворостів), коуроувйбтник (Ко-
лодяжне), коуруовйбк (Городниця), бъедл΄аче  з΄нл΄:е (Замлин-
ня)), на думку місцевих жителів, пов’язана з тим, що ця рослина 
росте на необроблюваних піщаних та кам’янистих землях, на 
узліссях, тобто в місцях випасу худоби. Також ймовірним може 
бути  припущення, що ці найменування пов’язані з ветеринар-
ним застосуванням рослини. Крім того, в Ківерцях та Липинах 
вживаються, відповідно, назви цбрс΄к’иій ск’нпеир, цбрс΄к’иій 
ск’нпеитр, які можна пояснити схожістю суцвіття дивини із 
жезлом (грец. σκήπτρον – жезл) [5, с. 771]. У Затурцях цю ро-
слину називають веидмйже вэхо. При цьому місцеві травознаї 
наголошують, що не слід плутати цю назву з місцевою назвою 
мучниці звичайної (Arctostaphylos uwa-ursi L.), на яку тут гово-
рять веидмйже вэшко. Зазначимо, що місцеві жителі не розріз-
няють дивину залізнякоподібну (Verbasum phlomoides L.) та 
дивину ведмежу (Verbasum thapsus L.), оскільки місця збиран-
ня, зовнішній вигляд та застосування цих рослин дуже схожі.

Аналіз результатів дослідження дозволяє ствер-
джувати про існування значних відмінностей у народ-
них назвах лікарських рослин у межах досліджува-
ної території. Зібрані дані можуть бути використані для 
опрацювання рецептів місцевої народної медицини.
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Омельковец P. С.
ЗАПАДНОПОЛЕССКИЕ НАЗВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Описаны народные названия некоторых лекарственных 
растений ((медуницы тёмной (Pulmonaria obscura Dumort), 
первоцвета весеннего (Primula veris L.), земляники лесной 
(Fragaria vesca L.), тысячелистника обыкновенного (Achillea 
millefolium L.), фиалки трёхцветной (Viola tricolor L.), девясила 
высокого (Inula helenium L.), коровяка лекарственного (Verba-
sum phlomoides L.), которые используются в народной медицине 
Западного Полесья для лечения заболевании органов дыхания. 
Сделаны выводы о значительных различиях народных названий 
перечисленных растений исследуемой территории. Собранные 
данные могут быть полезными при использовании рецептов 
местной народной медицины. (Филологические исследования: 
Филология и медицина, вып. 11, 2014 (2011), с. 122–127).

Ключевые  слова: диалектное название, лекарственное 
растение, травничество, фитотерапия.

Omelkovec R. S.
THE WESTPOLESJE’S NAMES OF SOME PLANTS, USED 
FOR RESPIRATORY ORGANS TREATMENT

The folk names of some medicinal herbs ((lungwort obscure (Pul-
monaria obscura Dumort), primula vernal (Primula veris L.), wild 
strawberry (Fragaria vesca L.), yarrow (Achillea millefolium L.), 
three-colour violet (Viola tricolor L.), horseheal (Inula helenium L.), 
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mullein (Verbasum phlomoides L.)), which are used in folk medi-
cine of Western Polesje for the treatment of respiratory organs dis-
eases, are analyzed. The conclusions about significant distinctions of 
enumerated herbs folk names of the territory under consideration are 
made. The processed data can be helpful using prescriptions of the lo-
cal folk medicine. (Philological researches: Philology and medicine, 
ed. 11, 2014 (2011), p. 122–127).

Keywords: dialect name, herb, herb gathering, phytotherapy.
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