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Степ, як пісня. Він може бути зажуреним і мудрим, коли вітер перегортає сиві хвилі 

ковили на степових могилах, розсердженим, коли котяться по ньому безпритульні 
перекотиполя. Степ лежить спокійний і переповнений щедрістю під багатобарвним килимом 
літнього різнотрав’я. Та найяскравішою врода степу буває навесні, коли на зеленому тлі 
свіжих трав біліють отари кучерявих катранів, яскравіють куртинки високостеблих криваво-
червоних квітів. Ось як захоплено пише про весняний степ Олександр Ільченко: «Саме 
сходило сонце, і степ зашарівся легенькими рум’янцями весни... Скільки око сягало, 
червоніло там усе роздолля, бо саме зацвітав воронець, тонколиста півонія степу». 

Півонію тонколисту (така наукова назва рослини) в народі називають вороне́ць, воронки́, 
воронці́, ма́р’їн ко́рінь, ди́кий піо́н, качкаро́зи. Літературно-нормативною є назва вороне́ць, 
яка зафіксована у Словнику української мови. Чому ж так називається ця гарна, але тепер 
рідкісна, на жаль, квітка? Українська видова назва півонія тонколиста — це дослівний 
переклад латинського найменування Paeonia tenuifolia. А латинську назву рослина одержала 
від імені лікаря Пеона — учня славнозвісного Ескулапа, який відкрив її лікувальні 
властивості. 

«Етимологічний словник української мови» пов’язує цю назву з прикметником ворони́й, 
вважаючи мотивацію її неясною. У народній ботанічній номенклатурі немало назв, похідних 
від прикметників на позначення кольору, напр.: синя́к, жовте́ць, жовтозі́лля, білоголо́вник. 
Більшість цих найменувань мотивується кольором суцвіть, плодів, кореня, стебла. 
Припустимо, що назва вороне́ць (воронці́, воронки́) утворена від прикметника ворони́й і 
мотивована забарвленням квітки. 

В. І. Даль відзначає у російських говорах цілий ряд найменувань рослин, мотивованих 
основою ворон-: вороня́га, вороня́жка (Solanum nigrum) — «чорний паслін»; ворони́ка 
(Empetrum nigrum), вороне́ц (Paris guadrifolia, Polygonatum officinale, Actaea spicata). 

Неважко помітити, що у всіх цих рослин чорні, темні ягоди. Структурно назва вороника 
мотивується лексемами черни́ка, голуби́ка, у складі яких виділяється основа із значенням 
«якість за кольором» і формант (-ик-а) із значенням «ягода». Мотиваційне значення цих 
найменувань — «рослина з ягодами чорного / голубого кольору». Правильність визначення 
семантики вихідного слова ворони́й (для українських найменувань), вороно́й (рос.) 
підтверджується і дублетними назвами чёрная пси́нка, чё́рный пасле́н (рос.), чо́рний паслі́н 
(укр.). Латинські назви solanum nigrum, Empetrum nigrum також одержані рослинами за 
ознакою «чорний колір ягід» (лат. nigrun — чорний). Фіксуючи назву Paeonia tenuifolia — 
ворону́шка, В. І. Даль подає примітку: «Напевно варене́ц, варёная трава́», виділяючи варене́ц 
іншим шрифтом як можливий, але не точний запис слова. Вірогідно, що першопочатковою 
формою слід вважати вороне́ць. Фонетично змінені варенец із вороне́ц, варе́ная трава́ (із 
воро́нья трава́) виникли, очевидно, в «акаючих» говорах і втратили зв’язок із значенням 
слова вороний, «чорний, темний, кольору ворони». Про можливість існування назви воро́нья 
трава́ говорить вживання найменувань типу зозу́лин цвіт, зозу́лина трава́ і подібних, що за 
своєю семантичною структурою наближаються до цієї назви. 

«Словарь української мови» за редакцією Б. Грінченка фіксує слово вороне́ць із 
значенням «вороний кінь», «Paeonia tenuifolia». Мотивація за кольором слова вороне́ць, 
воронко́ — «назва коня за мастю» не викликає сумніву. Відзначається також лексема га́лиця 
«гадюка чорна», яка належить до такого ж типу назв: «назва тварини, мотивована кольором у 
порівнянні із забарвленням птаха», пор. : чо́рний, як га́лочка, як га́лка. Матеріали українських 
говорів підтверджують подібний принцип називання рослин і тварин. Квіти півонії 
тонколистої темно-червоні. Якщо врахувати, що темні кольори у народній ботанічній 
номенклатурі часто передаються семантично близькою лексемою чорний (чо́рна сморо́дина 
«темно-сині ягоди»; чорноко́рка «сорт вишні з темно-червоними ягодами»), а прикметник 
ворони́й у системі слів на позначення кольору називає темне забарвлення предметів (ворони́й 



кінь, вороне́ воло́сся та ін.), то припущення про відколірну назву вороне́ць — «півонія» 
уявляється вірогідним. До речі, слово темний у значенні «темно-червоний» вживається в 
деяких українських говорах, напр. покутських. Звідки ж у назві півонії вороне́ць з’явився 
суфікс -ець? Згадаймо, що в ботанічній лексиці зустрічаються назви жовте́ць, чисте́ць, 
яліве́ць, за подібністю до яких утворилося слово вороне́ць. Отже, тонколиста окраса 
весняного степу одержала свою назву за кольором квітів. 
 


