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Хоч в українській літературній мові й існує певна система наголосу, яка відбита в сучасних 
лексикографічних джерелах, у мовній практиці нерідко виникають труднощі та вагання при 
визначенні нормативного наголошування того чи іншого слова. Інколи це ускладнюється й 
тим, що часом простежується різнобій наголосу у словниках того самого періоду або різних 
періодів. Тому в подібних випадках при виробленні відповідних рекомендацій для 
встановлення норми наголосу важливе значення має всебічний аналіз слова або його форми. 
Показовим у цьому плані є наголошування прислівника завжди. 

В українських акцентованих пам’ятках XVI— XVIII ст. слово за́вжди засвідчено з 
наголосом на першому складі. Таку ж акцентуацію воно має і в дореволюційних словниках 
П. Білецького-Носенка, Є. Желехівського і С. Недільського, М. Уманця і А. Спілки, 
Є. Тимченка, словнику за ред. Б. Грінченка. І. Верхратський у свій час теж наводив лише 
за́вжди. У поетичному мовленні дожовтневого періоду даний прислівник уживається тільки 
з початковим наголошуванням: «В разі напасті, неправди Кождий міг прийти, і за́вжди Діло 
розбирав сам цар»1 (І. Франко); «Що в тім правди чи неправди, Що про нього клеплють 
за́вжди» (І. Франко); «Л у к а ш. А ти давно живеш на світі? М а в к а. Справді, ніколи я не 
думала про те... Мені здається, що жила я за́вжди» (Леся Українка); «Ніхто його не чує, але 
за́вжди, І день, і ніч, і кожную хвилину, Безгучно і таємно, та виразно Він промовля: «Я тут, 
я за́вжди тут» (Леся Українка). 

Цікаво простежити, як акцентується аналізований прислівник у сучасних 
лексикографічних працях української мови. Так, однотомний «Російсько-український 
словник» (1948 p.), шеститомний «Українсько-російський словник» (т. II, 1958 p.), 
«Орфографічний словник» І. М. Кириченка (1961 p.), «Словник наголосів української 
літературної мови» М. І. Погрібного (1964 р.) реєструють його лише з наголошеним першим 
складом. Проте «Українсько-російський словник» за ред. В. С. Ільїна (1965 p.), «Словник 
української мови» (т. III, 1972 р.) уже подають за́вжди́ з паралельним акцентуванням2. З 
таким же наголосом це слово зафіксоване і в тритомному «Російсько-українському 
словнику» (1968 p.), «Українській літературній вимові і наголосі» (1973), «Орфографічному 
словнику української мови» (1975). Причому в останніх трьох джерелах першим, тобто 
рекомендованим, наводиться початкове акцентування — за́вжди, а другим, паралельним, — 
прикінцеве — завжди́. 

М. Т. Рильський ще 1959 р. у статті «З гадок про мову» з приводу вживання і 
наголошування цього прислівника писав: «Чомусь узяли собі в голову наші поети, що слово 
«завжди» має наголос на останньому складі — «завжди́», і коли їм треба наголосу на 
першому складі, то вони соромливо уникають нормального «за́вжди»... і вдаються до 
«спасенного», на їх думку, «завше»3. Справді, у сучасній поезії слово завжди́ виступає 
переважно (особливо в кінці рядка) з наголошеним другим складом: «Вітер і море зусиль 
туго хитає ряди. Ім’я блакитне «Василь» житиме з нами завжди́» (В. Сосюра); «Якщо 
захочеш їхати туди — Я є твоїм супутником завжди́» (М. Бажан); «Гаї шумлять біля потока 
Так, як шуміли нам завжди́. Прощай, хороша, кароока, Прощай, кохана, і не жди» 
(А. Малишко); «І, вирвавши планету з темноти, Племенам і народам, наче сонце Його ім’я 
сіятиме завжди́» (Д. Павличко). 

Лише зрідка в нашій поезії за́вжди має акцентований перший склад: «Я ненавиджу 
дух твій, вічний Моцарте, У кого б ти не поселився нині, Який тілесний образ ти не взяв би... 
Що ж, відчайдушності мені бракує за́вжди» (І. Драч). 

                                                           
1 Тут і далі приклади взято з поетичних творів, у яких наголошування слова за́вжди визначається ритмічною 
будовою. 
2 Уперше з дублетною акцентуацією прислівник за́вжди́ наводиться в «Російсько-українському словнику» 
Д. І. Ганича та І. С. Олійника. К., 1962. 
3 Див.: Рильський М. Ясна зброя. К., 1971. с. 65. 



Характерно, що М. Рильський уживав цей прислівник здебільшого в середині рядка, і 
тільки в поодинокому випадку це слово виступає наприкінці рядка з поставленим у тексті 
наголосом на другому складі: «Там правдолюбця Толстого сліди І Грибоєдова сміх 
невгасимий, Там Маяковський, єдиний завжди́, З Пушкіним стрівсь — весняної води 
Бурний потік із валами морськими». 

Функціонування і разом з тим наголошування прислівника завжди в поезії, як і будь-
якого іншого слова чи словоформи, пов’язане передусім із засобами версифікації 
(віршування). Початкова акцентуація дещо важче впадає в риму, ніж прикінцева, тому, 
очевидно, в сучасному поетичному мовленні частіше вживається акцентування завжди́ і 
рідше — за́вжди. На прикінцеве його наголошування також не виключена можливість 
впливу й російського всегда4. Так, рядок усім нам відомої пісні «Пусть всегда будет солнце» 
(вірші Л. Ошаніна, муз. А. Островського) перекладений українською мовою «Хай завжди́ 
буде сонце» (укр. текст Г. Бойка), де слово завжди́ має наголошений другий склад. 

У діалектах української мови прислівник завжди виступає з різною акцентуацією: у 
південно-східних говорах він уживається з наголосом на другому складі, у північних, 
зокрема у волинсько-поліських і правобереж-нополіських говірках, має акцентований 
перший склад, а в південно-західних говорах слово завжди побутує з паралельним 
наголошуванням: у наддністрянських говірках функціонує з наголосом на першому складі, а 
в подільських — на другому. 

Подібною в сучасній українській літературній мові є акцентуація похідного 
(префіксального) прислівника назавжди. У лексикографічних працях дожовтневої доби 
(М. Уманця і А. Спілки, словнику за ред. Б. Грінченка та ін.) і в таких словниках 
пожовтневого періоду, як шеститомний «Українсько-російський словник», «Орфографічний 
словник» І. М. Кириченка, словник наголосів М. Погрібного, «Словник української мови», це 
слово зафіксоване з наголосом на першому складі кореня — наза́вжди. Інші ж джерела, 
зокрема тритомний «Російсько-український словник», «Українська літературна вимова і 
наголос», засвідчують паралельний наголос — наза́вжди́. «Орфографічний словник 
української мови» також подає наза́вжди і назавжди́. 

У сучасному поетичному мовленні цей прислівник виступає тільки з наголосом на 
останньому складі: «Якщо не йтиму я — пов’януть всі сади І ниви, і гаї засохнуть назавжди́» 
(П. Тичина); «Лишив він, як жіноцтво, книги, І їх запилені ряди Закрив тафтою назавжди́» 
(М. Рильський); «Я образи творив і нищив назавжди́, щоб не коритися чудному сновидінню. 
Де б не ходив — твої розшукував сліди» (М. Бажан); «Минуло літо. Від біди ми світ закрили 
назавжди́» (А. Малишко); «Іди вперед, лишай сліди, мов борозни уперті: Ти залишаєш 
назавжди́ Те, що сильніше смерті» (Л. Первомайський); «І забули поволі старезні діди. 
Через що посварились вони назавжди́» (Д. Павличко). 

Отже, в українській мові початкове наголошування прислівника за́вжди є первинним, 
а нормативною в сучасній літературній мові вважається паралельна акцентуація — за́вжди і 
завжди́. Те саме стосується й акцентування похідного прислівника наза́вжди і назавжди́. 
Аналізуючи викладений матеріал, можна було б говорити про стилістично нейтральне 
наголошування за́вжди і поетичне завжди́, але досить часте вживання в усному 
літературному мовленні слова завжди́ з наголошеним другим складом суперечить цьому. 
Очевидно, більшу підставу маємо для того, щоб думати про загальновживану, стилістично 
нейтральну акцентуацію наза́вжди і поетично забарвлену — назавжди́, оскільки в усному 
літературному мовленні важко надати перевагу варіантові з наголошуванням — назавжди́, а 
в сучасній поезії виступає виключно такий наголос. 

                                                           
4 Див.: Пилинський М. М. Деякі явища акцентології іменників. — В кн.: Закономірності розвитку українського 
усного літературного мовлення. К., 1965, с. 88. 


