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З покоління в покоління, із століття в століття бережно переписувалися стародавні рукописи. 
Звичайно, при цьому не могла залишитись незмінною мова цих творів. Кожен переписувач 
вносив свої власні виправлення відповідно до мовних норм свого часу. Завдяки цьому ми 
можемо простежити історію розвитку і втрати певних мовних явищ, зокрема і граматичних. 
Ось, наприклад, уривок речення із «Сказання про Бориса і Гліба», яке переписувалося безліч 
разів, починаючи з XII ст., і яскраво ілюструє зміни, що сталися у вираженні граматичної 
категорії числа протягом кількох століть: «а "рославъ пре" волость роусьскоую и начать 
въпрашати о тhлесhхъ сто~ю [Бориса і Гліба], како і кде положена ~ста» (XII ст.); «и 
"рославъ при" власть нач#ть же въпрашати о тєлєси і братіи сво~" ст~ы(х) мч~нкъ бориса и 
глhба, како и гдъ положена еста» (XV ст.); «"рославъ же всю вла(ст) прыем на рускои 
земли и поча(л) вопрашати о тєлєсє(х) ст~ы(х) мч~нкъ бориса і глhба, где положены су(т)» 
(XVII ст.). На перший погляд — лише заміна кінцевих літер, а насправді — ціла епоха в 
історії розвитку граматики, етап, який відображає втрату двоїни, одного з трьох чисел в 
системі граматичної категорії числа. 

Двоїна (термін тепер відомий лише спеціалістам) у минулому була живою системою 
відображення в мові кількісних відношень обліку. Глиняні таблички Шумеру, записи царів 
Аккаду, давньоіндійські «Веди», поеми Гомера, тобто найдавніші відомі історії цивілізації 
писемні мови, мали в своїй граматичній системі двоїну. Притаманна вона була і першим 
слов’янським текстам, зокрема старослов’янської і давньоруської мов. 

Різні мовні системи відбивають поняття двоїстості, парності, певним чином його 
оформлюючи. Це може бути не тільки цілісна граматична система, як та, що колись існувала 
в індоєвропейських мовах, охоплюючи всі значущі частини мови, і зберігається тепер в 
словенській та лужицьких мовах. Форми двоїни може мати лише займенник 1 особи, як в 
мові нівхів, або лише іменні частини, як в мові ненців. Звичайно, не всі мови мають або мали 
цю категорію. Існують мови, граматична система яких взагалі не відбиває розрізнення за 
числами (напр., китайська). 

У давніх слов’янських мовах, зокрема старослов’янській та давньоруській, категорія 
числа являла собою цілісну парадигматичну систему з потрійним протиставленням. Двоїна 
як складова частина цієї системи оформляла всі розряди відмінюваних слів, пов’язаних з 
поняттям про два предмети чи явища, і вживалась у трьох основних синтаксичних позиціях: 
1) при позначенні парних предметів, зокрема парних назв органів людського тіла, напр.: «и с 
коня много падахъ и руцh и нозh свои вередихъ» (Повчання Володимира Мономаха); 2) у 
сполученні з числівниками два, оба, напр.: «се бо два сокола слhтhста съ отн# стола» 
(Слово о полку Ігоревім); 3) у сполученні з двома іменами, пов’язаними сполучниками: 
«И"кова u Иоана, сн~а зєведhова і#же бhаста обьщьника симонови» (Турівський рукопис). 
У давньоруській, як і в інших індоєвропейських мовах, існувало лише три форми двоїни: 
називного—знахідного, родового—місцевого, давального— орудного відмінків. 

Двоїна втрачена майже всіма слов’янськими мовами, що свідчить про те, що засновки 
втрати особливого синтаксичного і семантичного значення цієї категорії були ще в 
спільнослов’янській мові. Уже найдавніші пам’ятки давньоруської мови засвідчують окремі 
випадки порушення у вживанні двоїни. Так, у пам’ятках XI ст. (Остромирове євангеліє 1056-
57 pp., Ізборники Святослава 1073, 1076 pp.) відзначаються випадки заміни двоїни 
множиною в особових займенниках 1 і 2 особи називного відмінка та дієслів-присудків. У 
пам’ятках XII ст., зокрема в Успенському збірнику, наявні порушення і при позначенні 
парних предметів, у сполученнях з двома іменами, поєднаними сполучником, втрачається 
також форма двоїни займенника 2 особи. У пам’ятках старослов’янської мови є випадки 
змішування значення двоїни і множини, тобто там, де за всіма правилами повинна бути 
форма двоїни, вживається множина, і навпаки, пор.: «прhдаатъ с# въ рукы грhшникомъ і се 



прhдаать сh в руцh грhшникомъ» (XI ст.) 
Староукраїнські тексти XIV—XV ст. дають цікавий матеріал, який свідчить про повну 

втрату двоїною свого значення, заміну його значенням множинності, хоча і при певному 
збереженні форм двоїни. Це виражається в порушенні узгодження в числі в конструкціях, які 
раніше мали значення двоїни. Тексти релігійного змісту, які, як правило, є списками більш 
давніх текстів, послідовніше і більш тривалий час відбивають форми двоїни порівняно з 
діловими документами, зокрема грамотами. 

Двоїна як прикмета книжного стилю з певним відтінком урочистості почала 
використовуватися і з стилістичною метою. Приклади цього знаходимо в творах українських 
полемістів, проповідників аж до XVIII ст. Цікаво, що там, де йде мова про звичайні, 
повсякденні речі, завжди стоїть форма множини, а як тільки автор починає розмірковувати 
про «божественне» — з’являється двоїна, переважно при числівнику два та назвах парних 
предметів. 

Автори слов’янських граматик XVI-XVII ст. Л. Зизаній, М. Смотрицький та ін., 
орієнтуючись на граматичну традицію класичних мов, виділяють двоїну в системі 
граматичного числа. Про те, що це вже була мертва категорія, свідчать значні відхилення від 
давніх форм старослов’янської мови, введення штучних, ніколи невживаних форм, 
намагання пристосувати їх до живої мови. І хоча самі автори граматик прагнули 
дотримуватися виголошуваних ними правил, це не завжди вдавалося, і в текстах граматик 
двоїна поступається місцем множині. 

У сучасній мові, майже шість століть після того, як двоїна втратила своє значення, давні 
форми двоїни, включившись у категорію числа, засновану на значенні множинності, 
зберігаються в назвах парних предметів типу очі, плечі. Зберігається закінчення орудного 
двоїни -їла (очима, плечима, дверима), закінчення -а в називному множини паралельно до 
рідше вживаного -и у назвах деяких парних предметів (рукава — рукави, вуса — вуси). 
Специфічним значенням, що виявляється або у відтінку парнозбірності, або обмеженої 
кількості, характеризуються особливі причислівникові конструкції з числівниками два, три, 
чотири. Значно ширше форми двоїни зберігають українські діалекти. Так, у сполученнях з 
числівниками два, три, чотири в поліських, наддністрянських, надсянських говорах існують 
ще старі форми називного—знахідного двоїни на -і (<h) в іменниках жіночого та середнього 
роду (дві вербі, три дорозі, дві вікні). У говірках південно-східних та північних діалектів 
залишається закінчення -а в називному множини іменників чоловічого роду (два, три брата, 
два воза і под.). 

Встановлення шляхів формування граматичної категорії Двоїни ще знаходиться на рівні 
гіпотез. Вчені по-різному розглядають природу і походження двоїни. Прихильники однієї, 
більш давньої думки, яку вперше висловив засновник порівняльно-історичного мовознавства 
В. Гумбольдт, пов’язують виникнення двоїни з позначенням парних предметів, в першу 
чергу — парних органів людського тіла. Двоїна являла собою ряд збірних імен, що 
позначали єдність двох по природі або історично об’єднаних предметів ще в часи, коли в 
мові не було чіткої системи ліку за допомогою числівників. Інші дослідники розглядають 
двоїну більш широко, вважаючи, що у відношенні до парних предметів вона 
використовується лише завдяки своєму загальному значенню, оскільки, за даними 
реконструкції прамов, двоїна виникла найперше не в іменах-позначеннях парних предметів, 
а в особових займенниках. 

Найновіші дослідження індоєвропейської прамови, дослідження етнографів, вивчення 
мов племен, чий спосіб життя зберігає найдавніші риси, дають змогу вважати, що 
виникнення двоїни ґрунтувалося на загальній фундаментальній рисі людського мислення і 
мови, яка полягає в тому, що, сприймаючи і осмислюючи навколишню дійсність, людина 
поділяла її на парні протилежності, двоїнні опозиції, бінарні структури. Первинною 
системою числового обліку була система двоїнна — навіть у найвідсталіших племен є як 
мінімум числівники один і два. Перехід від кількісних понять «один» — «не один» до 
кількісних понять «один» — «два» — «багато» та конечність числа «два» на первинному 



етапі розвитку ліку були загальною закономірністю розвитку категорії кількості у всіх 
народів. Така система вказувала не на кінець лічення, а на те, що в його основу покладено 
число два. Так, за спостереженнями радянського етнографа М. Бутинова, індієць племені 
бакаїрі (Південна Америка), розповідаючи про п’ять повалених дерев, говорить: «впало два 
дерева, впало ще два дерева, впало одне дерево». Двоїнна система зафіксована етнографами 
у багатьох племен Південної Америки, деяких народів Азії, у тасманійців, австралійців та ін. 
Можливо, саме для вираження, оформлення зв’язку слів при такому відображенні ліку могла 
виникнути двоїна. Як відзначав І. Бодуен де Куртене, поки існувало лише уявлення одного, 
не могло бути й мови про кількісне мислення, тільки поява поняття два зробила можливим 
виникнення ліку. У мовному мисленні два було числом «високої напруги», яка 
підтримувалася постійно, нагадуючи про себе двоїстістю, парністю і протилежністю як у 
фізичному, так і в суспільному і в індивідуально-психічному світі. Це поклало початок 
особливому числу, на відміну від однини та множини. Як відзначають дослідники, 
найдавніші іменні форми двоїни були похідними утвореннями, що колись виникли на основі 
словосполучень з числівником, який означав «два». Звичайно, певну роль у формуванні 
двоїни відігравали і назви парних органів людського тіла, адже первісна людина все 
вимірювала собою, вона була первинним еталоном виміру і обліку. 

Відомо, що граматична система будь-якої мови — результат тривалої абстрагуючої 
діяльності людського мислення. Отже, і граматична категорія числа є також результатом 
розвитку людського мислення від уявлень про конкретну множинність до абстрактної, що 
виявилось і у втраті двоїни, розвитку протиставлення лише однини і множини. 

Двоїна відігравала важливу роль у розумінні і появі самого терміна «число». Адже 
протиставлення «одного» «багатьом» ще не породжує уявлення про число. Лише ряд, що 
складається з «одного», «двох» і «багатьох», має чітко виражений числовий характер. Саме 
співвідношення «один», «два», «багато», наявність у мові, крім однини та множини, ще й 
двоїни привело до розуміння протиставлення однини та множини як протиставлення чисел. 
Термін «число» закріпився в теорії мови тоді, коли закріпилося осмислення двоїни як власне 
«двоїни». Це відбулося у II ст. до н. е. в теорії александрійської школи граматики, пізніше 
двоїна стала загальноприйнятою також у римських граматиків. 

З втратою двоїни числівник став окремою частиною мови, адже поки існувала двоїна, 
граматичної категорії числівника не було, були лише лічильні слова, які наближались за 
своїми синтаксичними ознаками до іменників та прикметників. Однина і множина стали 
більш абстрагованими, чітко протиставленими формально й семантично. Деякі старі форми 
двоїни співіснують і взаємодіють з формами множини, даючи життя багатьом 
морфологічним, синтаксичним і семантичним новотворам. 
 


