
ВАСИЛЬ ЗАДОРОЖНИЙ 
ДОВГИХ ЛІТ БАБІ! 

 
Іноді люди (може, й несвідомо) здійснюють такі вчинки, що роблять їх безсмертними. Такою 
безсмертною в історії української мови, гадаємо, буде та, мабуть, ще праслов’янська баба, 
що про неї і тепер люди згадують: «Надвоє баба ворожила: чи помре, чи буде жива». То ж 
чим заслужила собі безсмертя наша далека пращурка? А хоч би й тим, що її заняття дає 
змогу побачити, як у сучасній українській мові зберігаються у первозданному вигляді 
застиглі частинки мови далеких праслов’янських пращурів. 

Ми живемо серед пам’яток матеріальної культури, створених нашими попередниками. У 
мові, що обслуговує вищу, духовну сферу людського життя, ці рефлекси минулого теж 
збережені, тільки вони, можливо, не такі помітні. Мова постійно змінюється, плавно 
перетікаючи з одного стану в інший, тому незмінними в ній можуть залишатися ті здобутки 
людської думки, які колись дістали певну стислу, енергійну форму вислову. Це можуть бути 
старовинні пісні, прислів’я, приказки тощо, у яких законсервовані певні ознаки чи засоби 
тодішньої мови. Саме тому для нас іноді є незрозумілим якийсь мовний зворот, слово, 
незначна мовна риса в пам’ятках думки наших предків. Люди часто незвичне трактують як 
неправильне. Та чи завжди це так? 

Так, у прислів’ї «Надвоє баба ворожила: чи помре, чи буде жива» не кожен сприймає 
наголос слова жи́ва. Здебільшого наголос, що не збігається з усталеним, пояснюють 
потребою створення рими у фразі. Однак, на нашу думку, це не завжди так. Тож спробуймо 
знайти справжні причини незвичного для нас наголосу жи́ва. 

Прикметник живи́й (жива́, живе́, живі́) в сучасній українській мові наголошується на 
закінченні; такий наголос цього слова є його споконвічною ознакою. Відомо також, що 
сьогоденні форми слов’янських так званих членних прикметників утворилися шляхом злиття 
первісних коротких прикметників і вказівних займенників. Сучасна українська мова мало 
зберегла первісних нечленних прикметників, та й то лише у формах чоловічого роду, напр.: 
зелен, повен, ясен тощо. Форма жіночого роду жива́ теж засвідчує тут первісний кінцевий 
наголос. Таким чином, причину кореневого наголосу жи́ва варто, очевидно, шукати в інших 
формах цього слова. 

У згаданому вище прислів’ї насамперед упадає в око те, що слова ворожи́ла і жи́ва не 
становлять повної рими. Можливо, первісною формою тут було дієслово минулого часу 
жила? Але сучасний наголос у дієслівних формах минулого часу жив, жила́, жило́, жили́ 
вказує, що жи́ва походить не від них. Крім цього, в українській мові давня форма чоловічого 
роду жилъ змінилася на жив, однак для аналогічної зміни форми жіночого роду жила 
фонетичних підстав не було, отже, жи́ва не є перетвореною формою давнього жила́. 

Узагалі ж форми дієслів минулого часу в українській мові є історично новими; сучасні 
жив (давнє жилъ), жила, жили за походженням є невідмінюваними дієприкметниками 
минулого часу. У прислів’ї вислів буде жи́ва виражає значення не минулого, а майбутнього 
часу. Згадаймо, що у говорах української мови ще й досі функціонують форми майбутнього 
часу на зразок буду говорив, робив, ходив, буду говорила, робила, ходила тощо. Так колись 
утворювався так званий передмайбутній час, тобто позначалася дія, що здійснюватиметься в 
майбутньому, але перед якоюсь іншою дією. Відповідні особові форми утворювалися 
шляхом поєднання особових форм майбутнього часу дієслова бути і невідмінюваних 
дієприкметників минулого часу на -л, -ла, -ло, утворених від значущого дієслова. 
Проте у давній мові були ще й відмінювані дієприкметники минулого часу. Вони 
утворювалися від дієслів за допомогою різних суфіксів. Якщо дієслівна основа закінчувалася 
на голосний, то дієприкметники чоловічого роду утворювалися за допомогою суфікса -в-, 
напр.: быти — бывъ (коротка форма) — бывый (членна форма) ‘той, що був’; жити — живъ 
— живый ‘той, що жив’; знати — знавъ — знавый ‘той, що знав’ тощо. Так поставали, 
щоправда, дієприкметники чоловічого роду, а дієприкметники жіночого роду — вже від них 
за допомогою суфікса -ш-, напр.: бывъша(я), живъша(я), знавъша(я) тощо; ці форми й досі 



збережені в російській мові. Такі дієприкметники побутували й у мові українській приблизно 
до XIV-XV ст., але згодом зовсім занепали. 

Саме в час занепаду цих форм дієприкметників в українській мові, коли вони, уже 
змертвілі й цілковито незрозумілі, усе менше й менше усвідомлювалися в їхньому 
первісному значенні, очевидно, й виникло слово жи́ва — за походженням дієприкметник. 
Тільки так і можна пояснити його наголос, що привертає увагу своєю незвичністю. 
 


