
ВАСИЛЬ ЗАДОРОЖНИЙ 
ЯК НАГОЛОШЕННЯ ЗБАГАЧУЄ МОВУ 

 
У сучасній українській мові привертають до себе увагу незвичним наголошенням слова 
запро́дати, попро́дати, розпро́дати, спро́дати тощо. Вони мають інше наголошення, ніж 
твірне прода́ти. Можливі форми запрода́ти, попрода́ти, розпрода́ти, спрода́ти вказують на 
те, що відтягнене наголошення — явище вторинне; воно є наслідком якоїсь внутрішньої 
перебудови наголосової системи. Що це за перебудова і яка її внутрішньомовна, 
внутрішньосистемна причина? 

Мовні зміни, що постійно супроводжують розвиток будь-якої мови, як правило, мають не 
одну, а низку причин. Мова — система взаємопов’язаних елементів, що, взаємодіючи між 
собою, справляють один на одного вплив і тим самим спричиняють у ній ті чи інші зміни. 
При цьому в мові постійно відбувається процес пошуку найбільш гармонійного поєднання 
всіх її складників. Оскільки взаємодія цих елементів у своїх наслідках може мати різне 
спрямування, то процеси мовного розвитку виявляють себе здебільшого у вигляді тенденцій 
— малопомітних на перший погляд змін, загальний зміст і напрям яких не завжди мають 
чіткий характер. Щоб та чи інша тенденція до появи й закріплення в мові нового явища 
відбулася повною мірою, воно має відповідати закономірностям мовної системи. Мова 
зберігає лише ті елементи своєї будови, що відповідають їй як системі. 

Можна припустити, що поява в сучасній українській мові слів запро́дати, розпро́дати та 
ін. замість колишніх запрода́ти, розпрода́ти відповідає якимсь новим закономірностям, що 
складаються в її наголосовій системі. Розглянемо особливості нової акцентної поведінки цих 
слів на прикладі слова запро́дати; усі інші префіксальні слова цього ряду поводяться так 
само. Незвичність наголошення в слові запро́дати викликана кількома його особливостями. 
Насамперед треба відзначити його морфологічну будову: це префіксальне утворення від 
слова прода́ти, яке теж утворене за допомогою префікса від дієслова да́ти. А слово да́ти в 
сучасній українській мові особливе. По-перше, воно належить до т. зв. атематичних дієслів і 
має своєрідну особову парадигму: дам, даси ... дадуть. По-друге, воно непохідне, але має 
значення доконаного виду, а тому при дієвідмінюванні вказує на майбутній час. Видовим 
відповідником недоконаного виду до нього виступає дієслово дава́ти, що в особовій 
парадигмі має значення теперішнього часу, напр.: даю, даєш ... дають. Морфологічна будова 
слова дава́ти теж своєрідна: суфікс -ва-при дієвідмінюванні в ньому зникає, чого не буває в 
інших дієсловах, пор.: закривати: закриваю, закриваєш ... закривають; відривати: відриваю, 
відриваєш ... відривають та ін. Цим воно схоже з нечисленною групою дієслів жувати, 
клювати, кувати, плювати, псувати, ставати, а також пізнавати, що вже втратило зв’язок 
зі своїм твірним, пор.: дава́ти: даю́, дає́ш ... даю́ть; жува́ти: жую́, жує́ш ... жую́ть; 
кува́ти: кую́, кує́ш ... кую́ть і т. ін. За морфологічною будовою ці слова належать до давніх 
утворень; так само, як співвідносні з ними форми без суфікса -ва-, напр.: у діалектах 
можливими є кути, псути, окути, плюти тощо. Особова ж парадигма в них тотожна, пор.: 
кувати: кую, куєш ... кують і кути: кую, куєш ... кують та ін. 

Дієслова цієї групи, маючи значення недоконаного виду, утворюють видові відповідники 
доконаного виду за допомогою префіксів, напр.: жува́ти — пожува́ти, розжува́ти тощо; 
кува́ти — закува́ти, підкува́ти та ін.; псува́ти — зіпсува́ти, попсува́ти тощо. 

Дієслово дава́ти, поєднуючись із тими ж префіксами, видових пар не утворює; 
спільнокореневі з ним префіксальні дієслова теж мають значення недоконаного виду: давати 
(що робити?) — віддавати, подавати, роздавати (що робити?) тощо. Це вказує на те, що ці 
префіксальні утворення насправді є похідними від відповідних префіксальних утворень 
твірної основи -дати, з якими вони й вступають у видові відношення, напр.: відда́ти 
(доконаний вид) — віддава́ти (недоконаний вид); пода́ти (доконаний вид) — подава́ти 
(недоконаний вид); розда́ти (доконаний вид) — роздава́ти (недоконаний вид) тощо. 
Зазначені видові пари на цьому вичерпують свою здатність до подальшого видоутворення. 
Однак у парі, утвореній від дієслів за допомогою префікса про-, є не тільки видове 



протиставлення; тут ще з’являється нове значення, яке відриває її від значення як 
спільнокореневих префіксальних слів, так і твірних основ. Слово прода́ти (і продава́ти) стає 
семантично дуже далеким до свого твірного да́ти (і дава́ти); у ньому префікс про- зрісся з 
коренем, а тому в сучасній мові воно сприймається як непохідне, безпрефіксне. Подібне 
явище відбулося й у видовій парі пізнати — пізнавати, яка втратила семантичний зв ‘язок зі 
словомзнати. Але далі пари продати — продавати і пізна́ти — пізнава́ти поводять себе по-
різному. Якщо пізна́ти — пізнава́ти не беруть участі в подальшому видоуворенні, то видова 
пара прода́ти — продава́ти розгортається в ланцюжок. Слово продава́ти, сприймаючись 
уже як непохідне, знову потрапляє у вихідну позицію в словотвірному ланцюжку дієслів 
типу жува́ти, кува́ти, псува́ти тощо, напр.: жува́ти — пожува́ти, розжува́ти тощо; кува́ти 
— закува́ти, підкува́ти та ін.; псува́ти — зіпсува́ти, попсува́ти тощо; так само: продава́ти — 
запродава́ти, перепродава́ти, розпродава́ти. Однак тут виникає відмінність між 
префіксальними утвореннями цих слів і утвореннями основи -продавати: якщо в першому 
випадку префіксація супроводжується видовою зміною (префіксальні слова набувають 
значення доконаного виду), то в другому — префіксальні запродава́ти, перепродава́ти, 
розпродава́ти залишаються дієсловами недоконаного виду, як і безпрефіксне продава́ти. 
Видові пари в цих утвореннях мають такий вигляд: запродава́ти (недоконаний вид) — 
запрода́ти (доконаний вид); перепродава́ти (недоконаний вид) — перепрода́ти (доконаний 
вид); розпродава́ти (недоконаний вид) — розпрода́ти (доконаний вид). Значення доконаного 
виду виникає, проте, в утворенні з префіксом по-: попродава́ти (що зробити?). Таким чином, 
дієслова попрода́ти і попродава́ти стають дієсловами одного виду (доконаного), тобто 
семантично тотожними. Слово попродава́ти змушене розірвати видовий зв’язок зі словом 
попрода́ти; наступним етапом мовного розвитку тепер стає пошук для нього дієслівного 
утворення недоконаного виду, яке становило б із ним видову пару, вказуючи на 
незавершену, тривалу дію. Словотвірна модель для цього є в словах типу жувати, клювати 
тощо, які здатні розгортати такі словотвірні ланцюжки зі зміною видових значень на 
кожному наступному етапі, напр.: жува́ти (недоконаний вид) — розжува́ти (доконаний 
вид) — розжо́вувати (недоконаний вид)...; клюва́ти (недоконаний вид) — поклюва́ти 
(доконаний вид) — покльо́вувати (недоконаний вид)... тощо. Отже, в утвореннях основи — 
продати (продавати) виникає нова видова пара попродава́ти — попро́дувати за тією ж 
схемою, що й розжува́ти — розжо́вувати, клюва́ти — скльо́вувати та ін. З погляду 
морфологічної будови слова типу розжовувати, скльовувати є прозорими щодо своїх 
компонентів: це префіксально-суфіксальні утворення зі складним суфіксом -овува-, який 
завжди (!) є наголошеним. Дієслово попродава́ти в пошуках видового відповідника для себе 
використало не всю словотвірну модель таких дієслів, а тільки пересунення наголошення за 
їхнім зразком, що призвело до появи в мові слова попро́дувати. Так граматична потреба 
мови мати дієслово недоконаного виду спричинилася до появи в ній незвичайного за своєю 
будовою й наголошенням слова. З часом цей процес охопив й аналогічні утворення з іншими 
префіксами: відпро́дувати, запро́дувати, перепро́дувати, розпро́дувати тощо. І аж згодом 
незвичне наголошення стало поширюватися на утворення основи -продати: відпродати, 
запродати, перепродати, розпродати. Однак у сучасній мові уживаються й форми 
відпродати, запродати, перепродати, розпродати. Чому процес пересунення наголошення в 
цих словах не завершився остаточно? Причина полягає знову ж таки в особливостях 
поведінки цих дієслів у мові: давно вже втративши семантичний зв’язок з дієсловом дати, 
вони, проте, зберігають ті самі особові форми, що й воно, пор.: дати: дам, даси, дасть, 
дамо, дасте, дадуть і запродати: запродам, запродаси, запродасть, запродамо, запродасте, 
запродадуть. Схожість слів у кореневій частині вимагає від них і однакового наголошення 
кінцевого типу: (запро)да́ти: (запро)да́м, (запро)даси́, (запро)да́сть, (запро)дамо́, 
(запро)дасте́, (запро)даду́ть. Це не дозволяє остаточно перемогти в них новому, кореневому 
наголошенню запродати, яке мало б бути таким й у всіх особових формах дієслова. 
Переконливим доказом цього є те, що в дієслові попродати, у якому акцентні зміни 
почалися, за свідченням словників сучасної української літературної мови, кореневе 



наголошення перемогло вже остаточно. Однак нове наголошення закріпилося в ньому не 
лише через свою давність; остаточна його перемога сталася тоді, коли воно розвинуло нову 
для себе особову парадигму: попро́дати: попро́даю, попро́даєш, попро́дає, попро́даємо, 
попро́даєте, попро́дають; наказовий спосіб попро́дай, попро́даймо, попро́дайте. Очевидно, 
для закріплення нового наголошення таким шляхом розвитку мають піти й усі інші 
утворення, що беруть початок у давньому да́ти. 

У складному процесі історичного розвитку мови беруть участь, взаємодіючи між собою, 
усі її елементи; наголошення як одна з визначальних характеристик слова теж, як бачимо, 
може бути засобом її збагачення. 
 


