
ВІТАЛІЙ СКЛЯРЕНКО 
ПАВУК І ОМЕЛА, АБО НЕСПОДІВАНА СПОРІДНЕНІСТЬ 

 
Вважається, що між словами павук і омела немає нічого спільного. Проте, на наш погляд, ці 
два слова мають спільний корінь. 

Слово павук на означення членистоногої тварини, що плете павутину для ловлі комах, 
дуже давнє. Воно засвідчене в усіх без винятку слов’янських мовах, пор. рос. паук, бр. павук, 
друс. паукъ, ч. pavouk‚ слц. pavúk‚ вл.‚ нл. pawk‚ схв. паӯк, слн. pavok, цсл. па@къ. Усі ці 
форми розвинулися з псл. *paо̨kъ, причому в більшості слов’янських мов між двома 
голосними з’явився вставний приголосний v. 

Праслов’янську форму *paо̨kъ дослідники розглядають як утворення за допомогою 
префікса ра- від *о̨kъ «гак, крюк» (пор. давньоіндійське ankа́s «кривизна, гак, крюк», гр. 
ỏ́γκος «те саме», лат. uncus «загнутий, зігнутий; гак, крюк»), пояснюючи назву наявністю в 
павука кривих ніг (буквально «той, що має криві ноги»). Цю загальноприйняту етимологію 
ми вважаємо помилковою і виводимо псл. *paо̨kъ (< *pōomkos) від дієслова *poęti (< 
*poemteî) «взяти, схопити, зловити», тобто, на наш погляд, слово *pa о̨kъ складається з 
префікса ра-, кореня -о̨- і суфікса -къ (щодо суфікса пор. *zna-kъ «знак, позначка» від 
дієслова *znati «знати», *tu-kъ «жир» від дієслова *tyti «жиріти» тощо). Отже, виходить, що 
первісне значення *paо̨kъ — «той, що ловить». З семантичного боку наведена етимологія не 
може викликати заперечення, з словотворчого — також, що ж до фонетичного боку, то тут 
потрібні деякі пояснення. 

Як відомо, у найдавнішій слов’янській мові при утворенні імен від дієслів з префіксом 
ро- голосний префікса подовжувався (рō-), наприклад, *pavorzъ (<*pōvorzos) від *poverzti, 
*patoka (<*pōtokā) від *potekti. При цьому, як видно з наведених прикладів, відбувалося 
чергування в корені: е (в корені дієслова) чергувалося з о (в корені імені). 

Певною словотворчою аналогією до слова *paо̨kъ може бути слово *paо̨zъ (правда, 
тут іменник утворений без суфікса -къ), пор. українське діалектне пауз «рубель (довга 
жердина, що накладається зверху воза з сіном, соломою, снопами і притягується за кінці 
мотузкою)», пол. pawąz «рубель (жердина для притискування сіна, соломи, снопів на возах)», 
ч. діалектне pavuz, слц. pavúz «те саме». Псл. paо̨zъ «те, що пов’язує» походить від дієслова 
*poęzti «пов’язати». 

У пізньопраслов’янський період поряд з найдавнішою формою *paо̨kъ мала місце 
також форма *pajękъ, пор. п. pająk, полаб. pojąk, болг. паяк, мкд. паjak, сл. pajek. Форма 
pajękъ виникла внаслідок впливу на *paо̨kъ дієслова (пізньопраслов’янського) *pojęti «взяти, 
схопити, зловити», етимологічний зв’язок між якими давні слов’яни дуже добре відчували. 

У праслов’янській мові від дієслова *emteî (>*ęti) «брати, хапати, ловити» за 
допомогою чергування кореневих голосних е:о і суфікса -el- був утворений іменник *omelā 
(>*omela) «омела, Viscum L.». Назва зумовлена тим, що ця рослина росте паразитом на 
дереві, міцно вхопившись за нього. Це слово збереглося в багатьох слов’янських мовах: укр. 
омела, бр. амела, слц. omela, схв. omela, слн. omęla. Слов’янському імені ā-основ *omela 
«омела» відповідає в балтійських мовах ім’я ǒ-основ — лит. ãmalas «омела», лтс. āmals «те 
саме». 

Слід відзначити, що в пізньопраслов’янський період поряд з найдавнішою формою 
*omela існували також форми *jьmela, рідше — jemela, що виникли внаслідок видозміни 
*omela під впливом дієслівних форм *jьmǫ, *jęti «брати, хапати, ловити», пор. укр. діалектне 
імела «омела», бр. діалектне емяла, п. jemioła, ч. діалектне jemela, болг. діал. имела, мкд. 
имела, схв. имела, мела, слн. imęla, mela, ст.сл. имєла. Наведений матеріал свідчить, що 
вплив презенса був сильнішим, ніж інфінітива. О.М.Трубачов первіснішою вважає форму 
*emela, з чим важко погодитися. 

Як бачимо, *paо̨kъ і *omela мають не тільки спільний корінь — *om, який перед 
голосним зберігся, а перед приголосним трансформувався в *о̨. Обидва названі слова зазнали 
в пізньопраслов’янський період впливу дієслова *jęti (*jьmо̨), з яким етимологічно пов’язані. 


