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Отже, пара. Пара чобіт, пара рук або просто — чоботи, руки. І не обов’язково додавати слова 
«пара, два», ми й так розуміємо, що мова йде про певну кількість, певну сукупність, навіть 
певну цілісність, яка відбиває поняття парності. Звичайно, лише поняттям парності наведені 
форми не обмежуються, але ми зупинимося саме на ньому. У сучасній українській мові 
значення парності виражене слабо. Історично ж для нього існувало в мові спеціальне число 
— двоїна. І найбільш чітко значення двоїни виявлялося в сполученнях з іменами — назвами 
парних предметів. У давньоруській мові до цієї групи належали в першу чергу назви парних 
симетричних частин та органів тіла живих істот. У пам’ятках давньоруської мови 
зустрічаються, напр., назви: роуцh, нозh, очи, оуши, бока, вhждh, колhнh, голhни, рамh, 
оустьнh, бръви, ланитh, пазоусh, крилh, рога та ін. Сюди ж належали деякі назви взуття, 
одягу, прикрас, інструментів, предметів, що складалися з двох частин. Пізніше цю групу 
поповнювали нові слова, в основному за рахунок назв одягу, взуття, знарядь. 

Двоїна іменників — назв парних предметів — позначала спочатку єдність предмета в 
двох складових частинах, кожна з яких ще не втратила своєї функціональної самостійності. 
Але вже в найдавніших давньоруських пам’ятках форма двоїни набуває значення 
множинності. Так, напр., слово роуцh замість вираження значення єдності предмета в двох 
складових частинах набуває значення «руки однієї людини». Стає можливим використання 
форм двоїни іменників — назв парних органів — у сполученні з назвами певної або 
невизначеної кількості людей, або безвідносно до особи. Двоїна взагалі починає вживатися 
поряд із формою множини для вираження значень «певна сукупна парна множинність», 
«невизначена роздільна парна множинність», «невизначена роздільна множинність 
предметів», в якій співвідносність за парами не зберігається. Деякі з назв парних предметів і 
старослов’янськими, і давньоруськими текстами подаються лише або переважно у формі 
множини, напр.: стопы, жьрнова, родители, оуста, врата та ін. Про занепад значення 
двоїни в назвах парних предметів свідчить наявність числівника два-оба при таких іменах, 
тобто однієї форми двоїни вже було недостатньо для вираження цього значення. Такі 
випадки траплялися і в давньоруській мові. 

Староукраїнська мова успадкувала двоїну вже досить зруйнованою. Назви парних 
предметів сприймалися лише як назви окремих предметів, як певна сукупність однорідних 
предметів. Форми двоїни фіксуються, коли мова йде про парні органи або одяг однієї 
людини. Множина використовується, коли треба назвати певну або невизначену кількість 
людей. Таке розрізнення двоїни і множини властиве переважно конфесійним текстам. Тексти 
ж ділового письменства поряд із формами двоїни засвідчують форми множини, що 
виступають як варіантні (пор. «оу роукы слоузh нашему, в руцh кролю» — Грамоти XIV—
XV ст.). У зв’язку із втратою назвами парних предметів значення парності порушується 
узгодження в числі з подібними іменниками. Для підкреслення кількості при назвах парних 
предметів уживаються числівники два, оба, причому досить часто порушується узгодження 
іменника і числівника: з обhма береги (Грамоти XIV ст.) та ін. Отже, вже в XIV—XV ст. 
можна говорити про втрату значення двоїни назвами парних предметів. Форми двоїни 
використовуються паралельно з формами множини. Пізніше ті, які стали дублетними, 
втрачаються, залишаються для вираження значення множини лише варіанти, найбільш 
уживані в мовній практиці. Із стилістичною метою старі форми двоїни ще зрідка 
використовуються книжниками XVII ст., переважно в творах полемічних, проповідницьких, 
як ознака «високого стилю». Деякі форми двоїни іменників — назв парних предметів — 
дожили і до нашого часу. Сучасна українська мова успадкувала, зокрема, форму орудного 
однини на -ма деяких іменників — позначень парних органів (очима, плечима), називного 
множини середнього роду на -і (очі, плечі), чоловічого роду на -а (паралельно до рідше 
вживаного закінчення множини -и) (рукава — рукави, вуса — вуси). У сучасній українській 
мові до назв парних предметів належать назви парних органів живих істот, назви взуття, 



одягу, частин одягу, прикрас, назви деяких музичних інструментів, знарядь і под., тобто тих 
двох предметів, які сприймаються як єдине ціле. 

Специфіка семантики цих назв, тобто здатність виражати єдність за допомогою форми 
множини, знаходить відображення в їх лексикографічній подачі. Сучасні українські 
словники по-різному опрацьовують такі назви. Так, у СУМі як реєстрові наявні обидві 
форми — і однина, і множина, причому одні іменники подаються лише в одній формі, інші 
— з вказівкою на другу. Напр., в словнику наводяться в множині без вказівки на однину 
іменники бивні, ботфорти, гольфи, кайдани, кліпси, ковзани, танкетки, тарілки, чоботи, 
шори; в однині подано іменники сережка, ніздря, пахва, рука, нога, крило, плече (хоча в 
прикладах, ілюстративному матеріалі вживається множина), коліно, стегно, ікло, ріг, берег, 
лопатка, лікоть, щока, долоня, босоніжка, ступня, тобто переважно назви парних органів. 
Як реєстрова обирається форма множини з вказівкою на однину для іменників рукавиці, 
нарукавники, навушники, посторонки, носки, шкарпетки, панчохи, литки, легені, нирки, 
валянки, лижі, віжки, калоші, тапочки, вуса, гамаші, гетри, літаври, боти, черевики, 
наручники. Для іменників шпора, повід, рукав, око, вухо, кисть, брова, туфля як реєстрова 
виступає форма однини з вказівкою на множину. Важко, звичайно, пояснити, чому іменники 
чоботи, танкетки, кліпси, бивні та ін. мають реєстрову форму множини, а босоніжка, 
сережка, ікло та ін. — однини. До того ж в УРСі подібні іменники часом мають протилежні 
реєстрові форми. 

Звичайно, ніяких сумнівів щодо подачі в словниках не викликають деякі назви парних 
предметів типу ножиці, кліщі, сани, штани і под. Вони становлять собою нерозривну єдність 
— один предмет, що складався з двох частин. Це назви знарядь, одягу, які не можна 
розкласти на складові частини, тобто так звані іменники предметної множинності, що в 
сучасній мові мають лише форму множини, яка передає значення і множини, і однини. 
 


