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У статті розглядається походження слів пазуха, пазити, пазур, пах / пахва, піхва (піхви).
Усі ці слова не мають загальноприйнятої, надійної етимології. Багато уваги приділено рекон
струкції первісного значення розгляданих слів, поясненню семантичного зв’язку між слова
ми, які зіставляються, що дозволило цілком мотивовано віддати перевагу одній з існуючих
етимологічних версій (щодо слів пазуха, пах / пахва, піхва) або запропонувати своє пояснення
походження слова (щодо слів пазити, пазур).
К л ю ч о в і слова: етимологія, реконструкція, первісне значення, праслов’янська фор
ма, етимологічні версії, семантичний зв’язок, індоєвропейський корінь.

Пазуха. Слово пазуха є праслов’янським за своїм походженням. Воно наявне в
більшості слов’янських мов: укр. пазуха «простір між грудьми й одягом», розм.
«груди», рос. шзуха «пазуха», діал. «пахва», бр. пазуха «пазуха», друс. пазуха
«т. с.; груди», п. pazucha «пазуха», ч. діал. pazucha «пахва», слц. pazucha «т. с.»,
болг. пйзва «пазуха», діал. пйзуха, макед. пазува «т. с.; груди», серб. / хорв. пазух
«пахва», пазухо, діал. pàzuha, pàzduh, pazduha, слн. pázduha «т. с.», ст.-сл. пазова
«груди; пахва». Праслов’янську форму цього слова одні дослідники рекон
струюють як *pazduxa, інші — як *pazuxa. Реконструкцію *pazduxa А. Брюкнер
рішуче заперечує, вважаючи слн. pázduha пізньою видозміною pazuha (із zd за
мість давнього z) \ Загальноприйнятого етимологічного пояснення згадане сло
во досі не має, на що вказує цілий ряд дослідників 2. Основні версії походження
цього неясного слова є такими:
псл. *paz-duxa, що складається з префікса *paz- (наявного в *pazdeib «кост
риця») і *duxa «рука», спорідненого з дінд. dóh «рука; передпліччя», ав. *daos«плече», перс, dòs «т. с.», дірл. doe «рука», лтс. pa-duse «пахва»3; зникнення -d1 Bruckner A. Slownlk etymologiczny jazyka polskiego.— Warszawa, 1957.— S. 400.
2 Етимологічний словник української мови / За ред. О. С. Мельничука.— К., 2003.—
Т. 4.— С. 255; Borys W. Slownik etymologiczny j?zyka polskiego.— Kraków, 2005.— S. 419;
Machek V. Etymologický slovník jazyka ceského.— Praha,1971.— S. 439; Etymologický slovnik
jazyka staroslovenského.— Praha, 2002.— Ses. 11.— S. 632.
3 ФасмерМ. Этимологический словарь русского языка : В 4 т.— М., 1971.— Т. 3.—
С. 1ST; Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка: В 2т.— М., 1959.—
Т. 2.— С. 4; Этымалапчны слоунік беларускай мовы.— Мінск, 1993.— Т. 8.— С. 119; RejzekJ.
íeský etymologický slovnik.— Brno, 2001.— S. 456; Младенов С. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език.— София, 1941.— С. 408; SkokP. Etimologijski
ijecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika.— Zagreb, 1972.— Knj. 2.— S. 626; Bezlaj F. Etimoloski
slovar slovenskega jezika,— Ljubljana, 1995.— Knj. 3.— S. 17; BernekerE. Slavisches etymologisches Worterbuch.— 2. Aufl.— Heidelberg, 1924.— Bd 1.— S. 233-234; MiklosichF.
Etymologisches Worterbuch der slavischen Sprachen.— Wien, 1886.— S. 52; Pedersen H. Das
indogermanische s im Slavischen // Indogerm. Forschungen.— Strassburg, 1895.— Bd 5.— S. 36;
Uhlenbeck С. C. Kurzgefasstes etymologisches Worterbuch der altindischen Sprache.— Amster
dam, 1898-1899. — S. 131; MeilletA. Études sur l’étymologie et le vocabulaire du vieux slave.—
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Е. Бернекер пояснює дисиміляцією в словосполученні *podb pazduxQ 4;
псл. *pazuxa, що складається з прийменника *ра (лит. рб «під»), який виво
диться з іє. *pòd- «під», і *duxa «рука»; z виникло з d + d 5;
псл. *padz-duxaб;
псл. *pazuxa як результат контамінації *pa-duxa (близького до лтс. pa-duse
«пахва») і відповідника до лит. pazastìs «пахва», спорідненого з дінд. hástah «ру
ка», ав. zasta- «т. с.» 7;
псл. *paz-uxa як результат контамінації *paz-duxa і форми *po-duxa (пор. лтс.
pa-duse «пахва») унаслідок сприйняття останньої як *pod-uxa8;
псл. *pazuxa — похідне утворення від *pazb «паз» 9;
псл. *pazduxa з *pazo-duxa «плечова віддушина», що складається з *paz«плече», спорідненого з дінд. bàhúh «рука, передпліччя», гр. тгтіхи^ «передпліч
чя», і *duxb «дух» 10;
псл. *paz-duxa (з первісним значенням «частина тіла під рукою, під пле
чем»), що складається з *paz- «насподі, пізніше» і слова, спорідненого з дінд. dóh
«рука, передпліччя», ав. daos- «плече», дірл. doé «рука» п .
Ми вважаємо, що в питанні походження слова пазуха мають рацію ті дослід
ники, які пов’язують згадане слово з паз, тобто розглядають псл. *pazuxa «прос
тір між грудьми й одягом» як утворення за допомогою суфікса -иха від *pazb
«паз». Проте для утвердження цієї етимології дуже важливе, навіть вирішальне
значення має пояснення семантичного зв’язку між словами паз і пазуха, а саме
цьому питанню переважна більшість дослідників, яка виводить псл. *pazuxa від
*pazb, зовсім не приділяє уваги.
На наш погляд, у псл. *pazuxa значення «простір між грудьми й одягом» роз
винулося зі значення «заглибина, пустота, простір між чимось, простір, який
глибоко кудись заходить». На таке значення вказує ряд слов’янських мов, пор.:
Paris, 1905.— 2-е partie.— P. 250; Mikkola J. J. Urslavische Grammatik.— Heidelberg, 1913.—
T. 1.— S. 137; Абаев В. И Историко-этимологический словарь осетинского языка.— М. ;
Ленинград, 1958.— Т. 1.— С. 384; Рокоту J. Indogermanisches etymologisches Wòrterbuch.—
Bern; Munchen, 1959.— Bd 1.— S. 226; Mayrhofer M. Kurzgefasstes etymologisches Wòrterbuch
des Altindischen.— Heidelberg, 1963.— Bd 2.— S. 68-69; Shevelov G. Y. A Prehistory of Slavic.
The Historical Phonology of Common Slavic.— Heidelberg, 1964.— P. 184.
4 BemekerE. Op. cit.— S. 234.
5 Pedersen H. Zum slavischen z // Indogerm. Forschungen.— Strassburg, 1910.— Bd 26.—
S. 292-293.
6 Agrell S. Zwei Beitràge zur slavischen Lautgeschichte.— Lund, 1918.— S. 76.
7 ЭндзелинИ.М. Славяно-балтийские этюды.— X., 1911.— С. 108.
8 Ильинский Г. Звук ch в славянских языках // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности
Императ. акад. наук.— СПб., 1915.— Т. 20. Кн. 3.— С. 81-82.
9 Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь рус
ского языка.— 2-е изд., испр. и доп.— М., 1971.— С. 322; Briickner А. Etymologische Glossen //
Ztschr. vergleichende Sprachforschung Gebiete indogerm. Sprachen.— Gottingen, 1910.—
Bd 43.— S. 309; Briickner A. Slownik etymologiczny j?zyka polskiego.— Warszawa, 1957.—
S. 400; Bańkowski A. Etymologiczny slownik j?zyka polskiego.— Warszawa, 2000.— T. 2.—
S. 519; Borys W. Op. cit.— S. 419; Holub J., Kopecný F. Etymologický slovník jazyka ceského.—
Praha, 1952. — S. 268; Schuster-Sewc H. Historisch-etymologisches Worterbuch der ober- und
niedersorbischen Sprache.— Bautzen, 1984.— H. 14.— S. 1054—1055; [Смирнов А. И ] Разные
известия, библиографические заметки и указатель новых книг // Рус. филол. вестн.— Вар
шава, 1887.— Т. 17. — С. 419; Топоров В. Н. О происхождении нескольких русских слов
(К связям с индо-иранскими источниками) // Этимология 1970.— М., 1972.— С. 37-40; Новое
в русской этимологии. I.— М., 2003.— С. 154.
10 Machek V. Etymologický slovník jazyka ceského a slovenského.— Praha, 1957.— S. 358;
Machek V. Etymologický slovníkjazykaceského.— S. 440; Holub J.,Lyer S. Strucný etymologický
slovnik jazyka ceského.— Praha, 1967.— S. 364.
11 Snoj M. Slovenski etimoloski slovar.— 2-а pregl. in dop. izd.— Ljubljana, 2003, — S. 500.

рос. діал. пйзуха «усяка заглибина, пустота, простір, який глибоко кудись захо
дить» 12, друс. пазуха «заглибина». З давнього (праслов’янського) значення
«заглибина, пустота, простір між чимось» у слові пазуха на ґрунті деяких сло
в’янських мов розвинулися такі значення: у давньоруській мові (іпазуха) —
«ніша»; у російській мові (діал. пйзуха) — «закуток у грубці; місце, куди
згрібають жар», «прогоріле місце, прогар у грубці», «частина рибальської снасті
між боковою стороною і воронкоподібним входом», «простір між стіною і сно
пами в стодолі», «частина стодоли від отвору (лаза) до стіни» 13; в українській,
російській і білоруській мовах {пйзуха) — «порожнина в деяких органах тіла»
(напр.: укр. лобні пазухи, рос. лобные пйзухи, бр. лобныя шзухї), (бот.) «заглиби
на між гілкою і стовбуром дерева або між основою листа та стеблом». З давнього
(праслов’янського) значення «простір між чимось, простір, який глибоко кудись
заходить» у слові пазуха на ґрунті деяких слов’янських мов розвинулося значен
ня «затока», власне «водний простір, який глибоко заходить у сушу», пор.: друс.
пазуха «затока», рос. діал. пйзуха «затока, заводь, бухта» 14, серб. ст. пазоуха «за
тока, бухта» 15.
У праслов’янського слова *pazuxa значення «заглибина, пустота, простір
між чимось, простір, який глибоко кудись заходить», з якого ще на праслов’ян
ському ґрунті розвинулися нові значення «пахва» і «простір між грудьми та одя
гом», теж не є первісним. Для псл. *pazuxa ми реконструюємо первісне значення
«проміжок, зазор, щілина, що виникає при стику двох частин, які з’єднуються
одна з одною». Саме з таким значенням, на наш погляд, слово *pazuxa було утво
рено (за допомогою суфікса -иха) від іменника *рагь, який мав те саме значення,
що й *pazuxa. Суфікс -иха надавав похідному утворенню збільшувального зна
чення (пор. *dèvuxa від *dèva) 1б. Тобто невелика щілина при стику двох частин
називалася у праслов’ян *pazb, а велика — *pazuxa.
Паз (проміжок, зазор, щілина) не тільки виникав при стику двох частин, які
з’єднувалися одна з одною; паз (виїмка, заглибина) ще й спеціально робився для
скріплення двох частин (двох дощок, колод тощо). Обидва ці значення, без
перечно, були властиві псл. *pazb, пор.: укр. паз «вузька, довга щілина
між нещільно пригнаними дошками, колодами тощо; виїмка, заглибина, гніздо
в якій-небудь деталі, приладі тощо, куди вставляється виступ іншої деталі»,
рос. паз «вузька щілина або виїмка, у яку вставляється виступ іншого предмета
при скріпленні», бр. паз «вузька, довга щілина між нещільно пригнаними коло
дами, брусами, плитами тощо; виїмка в якій-небудь деталі, куди вставляється
виступ іншої деталі», друс. пазь «жолобок, видовбаний у колоді або дошці для
скріплення з іншою колодою або дошкою», п. paz «видовбаний жолобок, у який
входить виступ іншої дошки (балки)», ч. paz «виїмка для скріплення двох дощок
тощо» (запозичене з російської мови як технічний термін 17), слн. діал. pàz
«стик, жолобок».
Походження псл. *pazb надійно встановлене і в цьому питанні між дослідника
ми немає ніяких суттєвих розбіжностей. Псл. *рагъ < *pag’os споріднене з дінд.
12 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка.— СПб.; М., 1882.— Т. 3.—
С. 9.
13 Словарь русских народных говоров.— Ленинград, 1990.— Вып. 25.— С. 149.
14 Там же.
15 Датчик Ъ. PjeHHHKиз юьижевнихстаринасрпских.— Биоград, 1863.— Д. 2.— С. 268.
16 Slawski F. Zarys slowotwórstwa praslowiańskiego // Slownik praslowiański. — Wroclaw
etc., 1974,— Т. 1,— S. 75.
17 Machek V Etymologický slovník jazyka céskeho.— S. 439; Holub J , Lyer S. Op. cit.—
S. 364.

B. Г. Скляренко_________________________________________________________________

pasáyati «зв’язаний», ав. pas- «скріплювати, з’єднувати», гр. 7гг|ууі>|Л, «устром
люю, вбиваю, забиваю; з’єдную, зв’язую, скріплюю», лщца «скріпа, скріплен
ня, зв’язок», лат. pango «вбиваю, забиваю, устромлюю», compages «з’єднання,
зв’язок, скріплення», гот. fahan «схоплювати», двн. fuoga «стик, паз, шов»,
fuogen «зв’язувати, приєднувати, приганяти, вставляти», нвн. Fuge «стик, паз,
шов», fugen (< *fogjan) «зв’язувати, приєднувати, приганяти, вставляти» і виво
диться (разом із спорідненими словами) від іє. *p!g’- / *plk’- «скріплювати» 18.
Реконструйоване значення пел. *рагь («проміжок, зазор, щілина, що виникає
при стику двох частин, які з’єднуються одна з одною; виїмка, заглибина в дошці,
колоді тощо, у яку вставляється виступ іншої дошки, колоди тощо при скріплен
ні»), на наш погляд, розвинулося зі значення «зв’язок, стик, з’єднання», яке збе
реглося в утворенні *pazb (з *pàzjos) «перегородка» і похідному від нього
дієслові *páziti «перегороджувати» (пор. слн. діал. pàz «дощата перегородка»,
páziti «обшивати дошками, перегороджувати, відгороджувати» 19, ч. paziti
«т. с.» 20, вл. pazic «обшивати дошками»), яке добре узгоджується зі значенням
наведених вище споріднених слів та індоєвропейського кореня і без якого не
можна зрозуміти наявність у псл. *pazuxa значення «пахва». Справа в тому, що
пахву, плече праслов’яни сприймали як місце стику, з’єднання руки з тілом 21, і
через це значення «зв’язок, стик, з’єднання», властиве слову *pazb, було перене
сене ними з будівельної, теслярської термінології на будову тіла людини та тва
рини. Таке перенесення значення є типовим, оскільки «будова людського тіла
з найдавніших часів сприймалася як результат якоїсь творчої роботи» 22, пор. ін
доєвропейську назву передпліччя і плеча — *агэ-то (пор. дінд. rrmáh «верхня
частина руки», ав. агэ-mó «т. с.», лат. armus «верхня частина руки, передпліччя;
лопатка», гот. arms «рука», прус, irmo «верхня частина руки», ст.-сл. ралло «пле
че»), яка походить від назви стику, з’єднання — *агэ- (пор. гр. араріслссо «кладу
впритул; складаю, будую», йрцо<; «зв’язок, скріпа», ст.-сл. гарьмъ «ярмо»). Про
існування в псл. *pazb значення «пахва» свідчать праслов’янські *paza (з *pazja)
«пахва» і *pazdbje «т. с.» (про ці слова див. нижче, с. 9), утворені від *pazb (зі
значенням «пахва»). Ще на ґрунті праслов’янської мови слово *pazb почало
вживатися лише як технічний термін (зі значенням «паз»), а значення «зв’язок,
18 Етимологічний словник української мови.— С. 252—254; Фасмер М. Зазнач, праця.—
C. 185; Преображенский А. Г. Зазнач, праця.— С. 4—5; Горяев Н. В. Сравнительный эти
мологический словарь русского языка.— Тифлис, 1896.— С. 245; Этымалапчны слоунік
беларускай мовы.— С. 117; Bruckner A. Stownik etymologiczny j?zyka polskiego.— S. 400;
Borys W. Op. cit. — S. 419; BańkowskiA. Op. cit.— S. 519; MachekV. Etymologický slovnik
jazyka ceského.— S. 439;HolubJ.,Lyer S. Op. cit.— S. 364; Schuster-SewcH. Op. cit.— S. 1054;
Bezlaj F. Op. cit.— S. 16; Snoj M. Op. cit.— S. 500-501; TrautmannR. Baltisch-slavisches
Wòrterbuch.— 2. unverand. Aufl.— Gottingen, 1970.— S. 209; Трубачев О. H. Ремесленная
терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции).— М.,
1966. — С. 158; Мартынов В. В. Славянская и индоевропейская аккомодация.— Минск,
1968.— С. 126; Топоров В. Н. Зазнач, праця.— С. 39-40; WaldeA. Lateinisches etymologisches
Wòrterbuch.— 3. neubearb. Aufl. von J. B. Hofmann.— Heidelberg, 1954.— Bd 2.— S. 245-246;
Рокоту J. Indogermanisches etymologisches Wòrterbuch.— Bern ; Miinchen, 1959.— Bd 1.—
S. 787-788.
19 Слн. páziti M. Сной виводить від псл. *pazb «жолобок» (Snoj М. Op. cit.— S. 500-501), a
Ф. Безлай — від псл. *paziti «робити жолобок», пов’язаного з *рагь «жолобок» (Bezlaj F. Op.
cit. — S. 17).
20 Ч. paziti ї. Рейзек виводить від псл. *pazb «жолобок, паз» (RejzekJ. Op. cit.— S. 456), a
В. Махек — від *paziti «робити жолобок», вважаючи, що в чеській мові z з’явилося замість z
під впливом дієприкметника pazen (Machek V. Etymologický slovnik jazyka ceského. — S. 440).
21 Мартынов В. В. Зазнач, праця.— С. 126; Schuster-Sewc H. Op. cit.— S. 1054—1055.
22 Мартынов В. В. Зазнач, праця.— С. 126.

стик, з’єднання» і «місце з’єднання руки і тіла, пахва» перейняло слово *pazuxa,
зберігаючи при цьому значення «заглибина, пустота, простір між чимось, прос
тір, який глибоко кудись заходить» і «простір між грудьми й одягом».
Значення «пахва» у слові пазуха збереглося в цілому ряді слов’янських мов
(у російській — діал., чеській — діал., словацькій, сербській / хорватській, сло
венській). З давнього (праслов’янського) значення «зв’язок, стик, кріплення» у
слові пазуха на ґрунті російської мови (діал.) розвинулися такі значення: «отвір
у підлозі стодоли (овина) для проходження жару знизу», «отвір у стодолі, через
який подають снопи», «отвір у стодолі для виходу диму» 23.
Немає ніякого сумніву в тому, що в слові пазуха значення «груди» розвину
лося на основі значення «простір між грудьми й одягом», що сталося на ґрунті
окремих слов’янських мов (в українській, давньоруській, македонській, старо
слов’янській мовах). У зв’язку з цим ми вважаємо, що, спираючись на досить
пізнє, далеко не праслов’янське значення слова пазуха — «груди», не зовсім ко
ректно зіставляти псл. *pazuxa з дінд. pajas «груди» 24, а тим більше трактувати
цю давньоіндійську форму як точний семантичний відповідник до *pazuxa 25.
У праслов’янській мові від іменника *pazb зі значенням «виїмка, заглибина в
дошці, колоді тощо, у яку вставляється виступ іншої дошки, колоди тощо при
скріпленні» було утворено дієслово *paziti зі значенням «робити пази; вставляти
в пази», пор. рос. пазйть «робити в чомусь пази, пазувати». У зв’язку з цим ви
никає питання, а чи не пов’язане з іменником *pazb праслов’янське дієслово
*paziti зі значенням «уважно дивитися; спостерігати, стежити; доглядати; піклу
ватися», пор.: укр. діал. пазити «пильнувати, стежити; доглядати», болг. пйзя
«стерегти, охороняти; берегти; зберігати; підстерігати», м. пази «стерегти, охо
роняти; берегти», серб. / хорв. пазити «бути уважним, уважно дивитися; зверта
ти увагу, спостерігати, стежити, доглядати; піклуватися, дбати», слн. pázíti
«звертати увагу, доглядати, спостерігати», pázíti se «берегтися, остерігатися»,
ст.-сл. пазити «звертати увагу».
Походження псл. *paziti «уважно дивитися; спостерігати, стежити; догляда
ти; піклуватися» не зовсім ясне 26. Більшість дослідників пов’язує це дієслово з
дісл. spakr «розумний, спокійний, лагідний», speki «розум, мудрість», spekt
«мудрість», spekja «брехливо запевняти, заспокоювати», вказуючи при цьому
ще й на спорідненість *paziti з *pasti «стерегти, пасти» 27 або нічого не говорячи
•
тт
про таку спорідненість 28 чи навіть
заперечуючи —
u 29 . Деякі
дослідники взагалі
не пов’язують псл. *paziti з давньоісландськими формами, а лише з *pasti «сте
регти, пасти»30 або виводять *paziti з іє. *ра- «стерегти, пасти» (звідси псл.
*pasti «стерегти, пасти»), розширеного детермінативом -g’- (*pàg’- ) 31. В. М. То
поров, услід за А. Брюкнером32, зіставляє *paziti з псл. *pazb, *pazuxa і встанов
лює первісне значення дієслова — «тримати в закритому місці» (—>«берегти» —>
«піклуватися» —>«стежити за» —>«дивитися»)33. Ми також вважаємо, що згада23 Словарь русских народных говоров.— С. 149.
24 Топоров В. Н. Зазнач, праця.— С. 42-44.
25 Там же.— С. 44.
26 Там же.— С. 40.
27 Младенов С. Зазнач, праця.— С. 408; SkokP. Op. cit.— S. 626.
28 Рокоту J. Op. cit.— S. 981; Snoj M. Op. cit.— S. 500.
29 Български етимологичен речник.— София, 1999.— Т. 5.— С. 11-12.
30 Етимологічний словник української мови.— С. 254.
31 Bezlaj F. Op. cit.— S. 17.
32 BriicknerA. Etymologische Glossen.— S. 309.
33 Топоров В. H. Зазнач, праця.— С. 41.

не дієслово пов’язане з псл. *pazb, але цей зв’язок, насамперед семантичний, ро
зуміємо інакше, ніж В. М. Топоров. На наш погляд, псл. *paziti зі значенням
«уважно дивитися; спостерігати, стежити; доглядати; піклуватися» було утворе
но від іменника *pazb зі значенням «проміжок, зазор, щілина, що виникає при
стику двох частин, які з’єднуються одна з одною». Первісне значення дієсло
ва — «дивитися крізь щілину» (пор. рос. діал. псізить «сильно дути крізь стіни,
через пази, тягти»34), з якого розвинулися всі інші праслов’янські значення:
«уважно дивитися», «спостерігати, стежити», «доглядати», «піклуватися».
Скріплення дощок, колод тощо з давніх давен могло здійснюватися не тільки
за допомогою пазів (виїмок, заглибин), а й за допомогою скріпів, які за своєю
формою нагадували скоби. На наш погляд, у праслов’ян така скріпа мала назву
*рагигь, утворену за допомогою суфікса -шь від іє. *pàg’- «скріплювати» і по
в’язану, отже, з *pazb, *pazuxa. Ще на ґрунті праслов’янської мови назва *pazurb
«скріпа у вигляді скоби» була перенесена на кіготь тварин і птахів, що по
яснюється подібністю кігтя тварин і птахів до скріпи у вигляді скоби, пор.
нім. Rrálle «кіготь, пазур; (тех.) захват», п. szpon «кіготь, пазур; (тех.) скоба».
Нове значення слова *рагигь повністю витіснило старе. У слов’янських мовах
це слово вживається виключно з новим значенням, пор.: укр. пазур «гостре заг
нуте рогове утворення на кінцях пальців багатьох тварин і птахів, кіготь», діал.
пазор «палець на нозі, пазур»35, рос. діал. пазур «ніготь; кіготь», бр. діал. пазур
«т. с.», п. pazur «кіготь», діал. pazdur, ч. pazour, слц. pazúr, вл. pazor, pazora, нл.
pazora «т. с.».
Наведений матеріал свідчить, що в праслов’янській мові слово на означення
кігтя мало дві форми — *pazun> (із суфіксом -шь) і *pazorb (із суфіксом -огь).
Ці дві праслов’янські форми для згаданого слова реконструює цілий ряд
дослідників 36.
Слово *pazuib / *pazon> «кіготь» вважається не зовсім ясним 37. Переважна
більшість дослідників вбачає в псл. *рагигь/*рагогь скорочену форму на -шь /
-огь від *paznogbtb «ніготь»38. С. Агрель виводить це слово з префікса *pazі кореня *dor- від *derti «дерти» 39. В. М. Топоров висловив припущення, що
*pazun> належить до «родини слів», у яку входить *pazuxa 40, не обґрунтовуючи
семантичного зв’язку між цими словами. Г. Шустер-Шевц і автори «Етимоло
гічного словника української мови» розглядають псл. *рагигь /* pazorb як утво
рення від іє. *pàg’- «міцно прикріплений, твердий», оскільки кіготь є твердим
роговим відростком 41. Й. Голуб і Ф. Копечний виводять розглядуване слово від
іє. *pàg’- «міцно з’єднувати» без будь-якого семантичного обґрунтування 42.
34 Словарь русских народных говоров. — С. 146.
35 Желеховсъкий Є., Недільський С. Малорусько-німецький словар.— Л., 1886.— Т. 2. —
С. 596.
36 Етимологічний словник української мови.— С. 255; Borys W. Op. cit.— S. 419; SchusterSewcH. Op. cit.— S. 1054.
37 Етимологічний словник української мови.— С. 255; Bańkowski A. Op. cit.— S. 519;
Borys W. Op. cit.— S. 419; Holub J.,Kopecný F. Op. cit.— S. 268; Топоров В. H. Зазнач, праця.—
С. 41 (примеч.).
38 Фасмер М. Зазнач, праця.— С. 186; Зтьімалагічньї слоунік беларускай мовы.— С. 119;
BriicknerA. Slownik etymologiczny jazyka polskiego.— S. 400; Borys W. Op. cit.— S. 419;
Machek V Etymologický slovník jazyka ceského.— S. 439; Holub J., LyerS. Op. cit.— S. 364;
Otrgbski J. Z dziejów wyrazów polskich // J?zyk polski.— Kraków, 1967.— Roczn. 47. Z. 3.—
S. 180.
39 AgrellS. Op. cit.— S. 74.
40 Топоров В. H. Зазнач, праця.— С. 41 (примеч.).
41 Schuster-Sewc Н Op. cit.— S. 1054; Етимологічний словник української мови.— С. 255.
42 Holub J., Kopecný F. Op. cit.— S. 268.

Крім слова *pazuxa зі значенням «пахва; пазуха», у праслов’янській мові на
означення пахви існували також слова *paza (з *pazja) «пахва» і *pazbje/
*pazdbje «т. с.», утворені за допомогою суфіксів -ja та -bje від *рагъ «заглибина»
(у другому слові -d
детермінатив, кореневий суфікс), пор.: ч. paze «рука»
(vzít pod pazí «узяти під руку»), nést pod pazí «нести під пахвою»), pazdí «пахва»
(pod pazdím «під пахвою», vést se pod pazdím «іти під руку»), слц. podpazie «пах
ва», вл. paza «пахва; плече», paze «пазуха», нл. paza «пахва». У чеській мові сло
во paze втратило старе значення «пахва» і набуло нового значення «рука»: ос
кільки вирази типу vzit pod pazí «узяти під пахву» сприймалися як «узяти під
руку», то й слово paze зазнало відповідного переосмислення. А ч. pazdí «пахва»
виникло з *pazdí під впливом синонімічного paze 43.
Походження згаданих вище чеських і лужицьких слів дослідники-етимологи пояснюють по-різному. Дехто з них визнає ці слова неясними 44. В. Махек
вважає, що в ч. paze значення «рука» є давнім, праслов’янським, і пов’язує псл.
*paza «рука» з дінд. bahúh «рука, передпліччя», гр. пг\%Щ «передпліччя» 45. На
його думку, у чеській мові з виразу pod pazí під впливом pazduha виникло pod
pazdí, з якого згодом виділилося як самостійне слово pazdí 46. Й. Голуб та
Ф. Копечний, з одного боку, і Г. Шустер-Шевц, з другого, пов’язують псл.
*paza (зі значенням «пахва» — Г. Шустер-Шевц) з *рагъ, *pazuxa і виводять
його від іє. *pàg’ (зі значенням «міцно з’єднувати» — И. Голуб та Ф. Копеч
ний, «скріплювати за допомогою з’єднання» — Г. Шустер-Шевц) 47. На думку
Г. Шустера-Шевца, назва зумовлена тим, що плече сприймалося частиною
тіла, якою рука з ’єднувалася з тілом (прикріплювалася до тіла)48. ї. Рейзек
розглядає псл. діал. *paz-ja як утворення від псл. *paz-uxa шляхом зміни
суфікса 49.
Привертає увагу, що в деяких слов’янських мовах існують форми більшості
розглянутих слів з особливим -d- у кінці кореня: слн. pázduha «пахва» і діал.
pàzuha «т. с.» 50, серб. / хорв. пазух «пахва», пазухо «т. с.» і діал. pàzduh, pàzduha
«т. с.»; п. pazur «кіготь» і діал. pazdur «т. с.»; ч. paze «рука» і pazdí «пахва». Наве
дені факти, на наш погляд, свідчать, що в праслов’янській мові поряд із форма
ми *pazuha, *pazuib / *pazorb, *paza (з *pazja) існували також форми *pazduha,
*pazdun> / pazdorb, *pazdbje, а це в свою чергу дозволяє припустити існування
двох варіантів відповідного індоєвропейського кореня — без детермінатива і з
детермінативом -d-, отже *pág’- і *pàg’-d- зі значенням «скріплювати».
Пах, пахва. Слова пах, пахва наявні в багатьох слов’янських мовах:
укр. naxeá «внутрішня частина плечового згину», пах «місце між стегном і ниж
ньою частиною живота», діал. naxá «пахва», рос. пах «пах», діал. náxá «пахва»,
бр. náxa: пад пйхамі «під пахвами», діал. náxeá «пахва», пахво «т. с.», друс. пахь
«внутрішній бік стегна, яким воно з’єднується з нижньою частиною живота»,
п. pacha «пахва; пах», ч. діал. pach «пах», вл. podpach «пахва», болг. náxoee— мн.
«пах», діал. náxa «т. с.». Ці слова, безперечно, є праслов’янськими за своїм по
ходженням, проте існують деякі труднощі у встановленні їх праслов’янских
43 Otr^bskiJ. Op. cit.— S. 180.
44 RejzekJ. Op. cit.— S. 456.
45 Machek V. Etymologický slovník jazyka ceského.— S. 440.
46 Ibid.
47 Holub J., Kopecný F. Op. cit.— S. 268; Schuster-Sewc H. Op. cit.— S. 1054.
48 Schuster-Sewc H. Op. cit.— S. 1054—1055.
49 RejzekJ. Op. cit.— S. 456.
50 PletersnikM. Slovensko-nemski slovar. Transliterirana izdaja.— Ljubljana, 2006.— D. 2.—
S. 15.

B. Г. Скляренко_________________________________________________________________

форм, пор. існуючі реконструкції: *рахъ або *раху (род. *рахъуе) 51; *рахъ «пах,
пахва», *раха і *раху або *paxva52; *раха (з *pók’à) «плече, крило, відгалужен
ня» 53; *рахъ / *раха, діал. (східносл.) *раху (род. *рахъуе) зі значенням «бік
тіла, бік грудної клітки під плечем, пахва»54. На наш погляд, у праслов’янській
мові існували три форми розглядуваних слів: *рахъ зі значенням «місце між
стегном і нижньою частиною живота, пах» і *раха, діал. *раху (род. *рахъуе) зі
значенням «внутрішня частина плечового згину, пахва».
Переважна більшість дослідників вважає походження псл. *рахъ неясним
(чи сумнівним)55 або зазначає, що загальноприйнятої (чи беззаперечної, надій
ної) етимології це слово не м ає5б. Основні етимологічні пояснення псл. *рахъ є
такими:
виникло з *pazuxa внаслідок скорочення і за допомогою -х (з огляду на
ч. pazdí «пахва», paze «рука», слц. podpazie «пахва», нл. pódpaza «нижня частина
пазухи»)57;
споріднене з дінд. paksáh «крило; бік, сторона», páksáh «сторона, бік»,
pàjasyàm «живіт» 58;
споріднене з дінд. pàsah «петля, зв’язок, ланцюг, мотузка», гр. Jtf|ooa) «з’єд
ную», дангл. fciègan «приладнувати, з’єднувати»59;
споріднене з дінд. pásah«membrum virile, чоловічий член», гр. péoq, лат. penis
«т. с.» 60 ;
пов’язане з рос. пахнуть «війнути» 61.
Пов’язання В. В. Мартиновим (а услід за ним і авторами Етимологічного
словника білоруської мови) псл. *рахъ з дінд. pàsah «петля, зв’язок, ланцюг, мо
тузка», pàsita «зв’язаний», гр. Trrjoara «з’єдную», двн. fuogen «приладнувати,
з’єднувати, зв’язувати», дангл. fciègan «т. с.» і виведення праслов’янського слова
з іє. *рак’- «скріплювати, зв’язувати» 62 ми вважаємо правильним, як і встанов
лення згаданим ученим первісного значення псл. *рахь — «зв’язок, стик, з’єд
нання» 63. Таким було, на наш погляд, і первісне значения псл. *рагь (див. с. 6),
яке виводиться з іє. *pà g’- «скріплювати, зв’язувати». Таким чином, можна гово
рити про праслов’янський дублет *рахъ / *рагь із первісним значенням «зв’язок,
стик, з’єднання»б4, який ґрунтується на індоєвропейському дублеті *pak’-/*pag’51 Этымалапчны слоунік беларускай мовы.— С. 232.
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55 Преображенский А. Г. Зазнач, праця.— С. 30; Шанский Н. М., Иванов В. В., Шан
ская Т. В. Зазнач, праця.— С. 330; Borys W. Op. cit.— S. 406; Bruckner A. Etymologische
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polskiego.— S. 389,400.
58 Bańkowski A. Op. cit.— S. 479; Borys W. Op. cit.— S. 406; Pedersen H. Das indogermanische s im Slavischen. — S. 49, 60; Uhlenbeck С. C. Op. cit. — S. 162; Ильинский Г. Зазнач,
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зі значенням «скріплювати, зв’язувати» б5. Оскільки праслов’яни пахву (плече)
сприймали як місце з’єднання руки з тілом (див. с. 6), а пах— як місце з’єднання
ноги з тілом, то відповідне слово зі значенням «зв’язок, стик, з’єднання» було
перенесене ними з будівельної, теслярської термінології на будову тіла людини і
тварини, унаслідок чого *рагъ отримало значення «місце з’єднання руки і тіла,
пахва» («зв’язок, стик, з’єднання» -» «пахва»), *рахъ — значення «місце з’єд
нання ноги і тіла, пах» («зв’язок, стик, з’єднання» -» «пах»), У зв’язку з тим, що
слово *pazb у праслов’янській мові втратило значення «пахва» (почало вжива
тися лише як технічний термін, див. с. 6), значення «пахва» перейшло до варіан
тів слова *рахь — *раха і діал. *раху (род. *рахъуе).
Слід зазначити, що Ю. Покорний пов’язує слн. діал. pàz «стик, жолобок» з іє.
*pak’- / *pag’- «скріплювати» бб, а рос. пах «пах» — з іє. *pog- / *p6k-s «плече,
стегно, бік» 61. У зв’язку з цим деякі дослідники виводять псл. *раха з *pòk’à 68
або з *pòk-s- (від іє. *pòk-s- / *p6g- «плече, стегно, бік») 69 і встановлюють для
псл. *раха значення «плече» 70 або «бік тіла» 71. Проте походження псл. *рахъ не
можна відривати від походження псл. *pazb, і в цьому плані Індоєвропейський
етимологічний словник Ю. Покорного потребує суттєвих коректив, тим більше
що виведення псл. *рахь з іє. *рак’- «скріплювати, зв’язувати» є фонетично (і се
мантично) бездоганним: псл. а так само співвідноситься з іє. а, як і з іє. б; псл. х
співвідноситься з іє. к ’ (В. В. Мартинов переконливо довів це на прикладі бага
тьох слів 72, а в останній час — і Г. Шустер-Шевц 73). Як справедливо зазначає
Г. Шустер-Шевц, зіставлення Ю. Покорним псл. *раха з дінд. páksa- «плече,
крило» і їхнє виведення з іє. *p5k-s-74, а отже, відокремлення псл. *раха від псл.
*pazb, *paza 75 є невдалим 76.
Піхва, піхви. У праслов’янській мові слово *раху (род. *рахъуе) після
отримання значення «пахва» зберігало і своє первісне значення «зв’язок, стик,
з’єднання». З цього первісного значення у слові *раху розвинулося значення
«підхвісний ремінь у кінській збруї», пор. рос. діал. naxeá або пахвьі (мн.) «під
хвісний ремінь у кінській збруї» 11. Підхвісний (нахвісний) ремінь іде від сідла
під хвіст коня і служить для утримання сідла на місці (щоб сідло не зсунулося
коню на шию) при спуску з гори. Як показують свідчення слов’янських мов
(пор. п. ст. pochwy «підхвісний ремінь у кінській збруї», ч. ст. pochvy, хорв. /
серб. діал. pohvi, ст. pohve «т. с.») у праслов’янській мові існував також
короткісний (з коротким кореневим голосним) варіант цього слова — *роху
(род. *рохьуе), який виводиться з короткісного варіанта іє. *pàk’- «скріплювати,
зв’язувати».
У рицарські часи піхвами (п. pochwy) називалося сталеве покриття боків коня,
яке системою ременів кріпилося до основи хвоста і до якого з лівого боку був при65 Рокоту J. Op. cit.— S. 787-788.
66 Ibid.
67 Ibid.— S. 792.
68 Bańkowski A. Op. cit.— S. 479.
69 Borys W. Op. cit.— S. 406.
70 Bańkowski A. Op. cit.— S. 479.
71 Borys W. Op. cit.— S. 406.
72 Мартынов В. В. Зазнач, праця.— С. 109-129.
73 Schuster-Sewc Н. Uberlegungen zur Genese der urslawischen *ch // Studia etymologica
Brunensia. 1.— Praha, 2000.— S. 30-32, 35.
74 Рокоту J. Op. cit.— S. 792.
75 Ibid.— S. 787-788.
76 Schuster-Sewc H. Uberlegungen zur Genese der urslawischen *ch.— S. 30.
77 Даль В. Зазнач, праця.— С. 26.

торочений довгий меч, а з правого — спис 78. Пізніше меч (шабля) приторочував
ся вже не до боків коня, а до пояса рицаря, і назва піхва {піхті) була перенесена на
футляр для меча (шаблі), пор.: укр. піхва (заст.) «футляр для шаблі, кинджала,
меча тощо», піхви, діал. похва, ст. похвы, бр. похва, п. pochwa, ст. pochew, poszwa,
4. pochva, рідк. posva, ст. posva, слц. posva, нл. pochwa «т. с.». Слід зазначити, що
бр. похва «піхви» не без підстав вважається запозиченням з польської мови 79.
А. Баньковський убачає полонізм і в ч. pochva «піхви»80. Не виключено, що й укр.
піхва, піхви, діал. похва є запозиченнями з польської мови81. Ми також схиляємося
до думки, що розвиток значення «підхвісний ремінь у кінській збруї» -> «футляр
для холодної зброї», будучи досить специфічним і, на перший погляд, мало вмо
тивованим (суть першого значення— з’єднання, ремінь, суть другого значення—
вмістилище, футляр), не міг відбутися в кількох мовах, незалежно одна від одної.
Найімовірніше, згаданий розвиток значення (з проміжними ланками) відбувся на
ґрунті польської мови (у рицарські часи), а вже з польської мови слово pochwa зі
значенням «футляр для холодної зброї» було засвоєне деякими іншими слов’ян
ськими мовами (українською, білоруською, чеською, нижньолужицькою). Сказа
не, звичайно, стосується лише слова піхва (піхви) зі значенням «футляр для холод
ної зброї». Що ж до аналогічного слова зі значенням «підхвісний ремінь у кінській
збруї» (п. ст. pochwy, ч. ст. pochvy, хорв. / серб. діал. pohvi, ст. pohve), то воно, без
перечно, успадковане з праслов’янської мови.
Дослідники-етимологи часто зазначають, що етимологія слова піхва (піхви)
«футляр для холодної зброї» неясна82, не зовсім ясна або остаточно не з’ясова
на 83. Деякі дослідники вважають це слово (зі значенням «футляр для холодної
зброї») праслов’янським за своїм походженням: В. Борись реконструює псл.
*рохъуа «чохол, футляр, у який щось ховають, покриття» 84, А. Баньковський —
псл. *poxi>va і *роха / *раха 85, автори «Етимологічного словника української
мови» і І. Рейзек — псл. *posbva (в І. Рейзека зі значенням «(шкіряне) обшиття
футляра для холодної зброї») 8б, Ф. Копечний — *poxva і posva «піхви» 87.
Щодо походження слова піхва (піхви) «футляр для холодної зброї» існує два
основних пояснення:
пов’язане з рос. діал. naxeá «підхвісний ремінь у кінській збруї», п. ст.
pochwy, ч. ст. pochvy, хорв. / серб. діал. pohvi, ст. pohve «т. с.» і далі — з псл.
*раху (*paxbve) / *роху (*poxbve) «пахва», *рахъ «пах» 88;
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виникло з *po§bva (якщо слово вважати праслов’янським за походженням)
чи posva (якщо слово не вважати праслов’янським за походженням), утвореного
від *siti чи siti внаслідок пізнішого зближення з xovati «ховати»89.
Перше пояснення ми вважаємо правильним (щодо деталей див. вище,
с. 11-12). Безперечно, первісною є назва pochwa / pochwy (зі значенням «футляр
для холодної зброї»). Поява назви poszwa зумовлена тим, що піхви для меча або
шаблі, будучи дерев’яними або металевими, обшивалися шкірою 90. На наш по
гляд, назва poszwa виникла в польській мові (стп. pochwa, pochew, poszwa) з на
зви pochwa «футляр для меча або шаблі» під впливом п. poszwa «пошивка, наво
лочка; напірник», похідного від дієслова szyc «шити». В усякому разі п. poszwa
«футляр для холодної зброї», ч. posva «т. с.» дослідники здавна виводили з S b v «шити» 91. З польської мови ця назва зі значенням «футляр для меча або шаблі»
була засвоєна чеською і словацькою мовами (ч. pochva, рідк. posva, ст. posva,
слц. posva). Як зазначалося вище (с. 12), з польської мови була засвоєна чеською
мовою (а також українською, білоруською, нижньолужицькою) і назва pochva зі
значенням «футляр для меча або шаблі».
У польській мові на основі значення «футляр для меча або шаблі», яке сприй
малося як «вмістилище для чогось», у слові pochwa розвинулися ботанічне і ана
томічне значення: «нижня частина черешка або пластинки листка, що обгортає
стебло» і «vagina». Не виключено, що п. pochwa «футляр для меча або шаблі»
стало вживатися з анатомічним значенням під впливом лат. vagina «піхви;
(анат.) піхва». А. Баньковський розглядає анатомічне значення п. pochwa як дав
ню метафору медиків і наводить при цьому лат. vagina «піхви; (анат.) піхва»,
нім. Scheide «т. с.» 92. Польське слово pochwa з обома новими значеннями — бо
танічним і анатомічним було запозичене рядом слов’янських мов (українською,
білоруською, чеською), пор.: укр. піхва (бот., анат.), бр. похва (бот., анат.),
ч. pochva (бот., анат.).
V. Н. SKLIARENKO
ETYMOLOGICAL STUDIES. 9
The article focuses on the origin of the Ukrainian words пазуха, пазити, пазур, пах / пахва,
піхва (піхви), all of which lack a reliable and generally accepted etymology. Much of the author’s at
tention is paid to the reconstruction of their original meaning and the elucidation of semantic rela
tions between the compared words, all of which permitting him either to recognize as viable one the
existing etymological versions (concerning the words пазуха, пах / пахва, піхва) or to propose his
own explanation of word origin (concerning the words пазити, пазур).
K e y w o r d s : etymology, reconstruction, original meaning, Common Slavonic form, etymo
logical versions, semantic relation, Indo-European root.
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