
ВАСИЛЬ ВИННИЦЬКИЙ 
ПРО НАГОЛОШУВАННЯ ДІЄСЛІВ ВИ ́СІТИ ТА НЕНА ́ВИДІТИ В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 
В українських акцентованих пам’ятках ХVІ-ХVІІІ ст. дієслово ви́сіти вживається з 
наголошеним коренем. Кореневе акцентування в інфінітиві й особових формах цього слова 
засвідчують лексикографічні джерела кінця ХІХ — початку ХХ ст. (у словниках 
М. Левченка; Є. Желехівського і С. Недільського; «Словнику української мови» за ред. 
Б. Грінченка). В українській класичній поезії воно функціонує з подвійним наголошуванням: 
ви́сіти (І. Котляревський, М. Шашкевич, М. Старицький, О. Маковей), висі́ти (П. Гулак-
Артемовський, М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш, Л. Глібов, Я. Щоголев, 
П. Грабовський), ви́сіти і рідше висі́ти (С. Руданський, І. Франко, Леся Українка), висі́ти і 
рідше ви́сіти (І. Манжура, А. Кримський): На йому ви́сів гаманець (І. Котляревський), Ніч 
чорна, мов туча, виси́ть наді мною (П. Грабовський). 

О. Потебня вважав, що інфінітив має бути висі́ти, тоді як особові форми ви́сить, ви́сять. 
І. Огієнко фіксував ви́сіти, а Л. Булаховський рекомендував наголошування ви́сіти і рідше 
виснти. Так само подає більшість сучасних українських словників, а «Правописний 
словник» Г. Голоскевича, «Словник наголосів» і «Орфоепічний словник» М. Погрібного, 
Орфографічний словник 1994 р., словник-довідник «Складні випадки наголошення» 
С. Головащука засвідчують тільки кореневий наголос. У поетичній практиці ХХ ст. 
спостерігаємо варіантне наголошування з виразним тяжінням до суфіксальної акцентуації: 
висі́ти і рідко ви́сіти (П. Тичина, М. Рильський, А. Малишко), ви́сіти і рідше висі́ти 
(В. Сосюра, В. Мисик, Д. Павличко), ви́сіти (М. Зеров, В. Стус, О. Ольжич, Н. Забіла, 
І. Вирган, Л. Костенко), висі́ти (М. Бажан, Б. Лепкий, О. Олесь, Є. Маланюк, Д. Загул, 
М. Руденко, П. Усенко, М. Нагнибіда, С. Олійник, П. Воронько, Б. Олійник, Р. Лубківський): 
Виноградні сади, як водоспади вися́ть (П. Тичина), Гляньте, над вінком трамваю ви́сить от 
рушник ушир! (П. Тичина, наголос у тексті). 

Отже, в дієслові ви́сі́ти первісним було кореневе наголошування; процес переміщення 
наголосу на суфікс (в особових формах на закінчення) на ґрунті різних говорів української 
мови (здебільшого південно-східних і північних) почався ще на початку ХІХ ст., що 
відображено в поезії того часу. Ще ширше акцентні варіанти цього слова засвідчує поетична 
мова ХХ ст. та усна літературна (і набагато частіше — розмовна) мова. Сучасна норма 
рекомендує кореневий наголос дієслова ви́сіти, ви́шу, ви́сиш і т. ін., прийнятним є 
суфіксальне наголошення — висі́ти , вишу́, виси́ш і т. ін. 

Дієслово ненавидіти в українських акцентованих пам’ятках кінця ХVІ — початку 
ХVІІІ ст. послідовно має наголос на кореневому голосному -и́-. 

У лексикографічних працях кінця ХІХ — початку ХХ ст. (у словниках Є. Желехівського і 
С. Недільського; М. Уманця і А. Спілки; «Словнику української мови» за ред. Б. Грінченка) 
воно зафіксоване з відтягненим наголосом на голосному -а́- кореня — нена́видіти. Так 
тогочасну акцентуаційну норму демонструють твори С. Руданського, М. Старицького, 
П. Грабовського, І. Франка, Лесі Українки, О. Маковея, А. Кримського): Я нена́виджу ніч, я 
нена́виджу тьму (П. Грабовський, наголос у тексті); Як я нена́виджу вас, добрі, щирі 
(І. Франко, наголос у тексті); Нена́виджу я нині вас! Нена́виджу красу і силу, І світло, й 
пісню і життя, Нена́виджу любов, чуття... (І. Франко). 

І. Огієнко рекомендував вимовляти — нена́видіти, а Л. Булаховський пояснював таке 
акцентування впливом наголосу іменника нена́висть. Сучасні українські словники 
послідовно фіксують це дієслово з наголосом на другому складі кореня — нена́видіти. В 
українській поезії ХХ ст. воно вживається з подвійним акцентуванням: нена́видіти 
(П. Тичина, М. Руденко, В. Симоненко, П. Усенко, М. Нагнибіда, Л. Костенко), нена́видіти і 
рідше ненави́діти (М. Рильський, В. Сосюра, А. Малишко, О. Стефанович): О, як нена́видіть 
умів він морок чорний (М. Рильський); І навіть брукове каміння Любив і ненави́дів він 
(М. Рильський). 



Отже, первісним в українській мові є наголошування дієслова ненави́діти, і саме з таким 
наголосом воно вживалося аж до ХІХ ст. Згодом (наприкінці ХІХ ст.) відбувається 
відтягнення наголосу на один склад (нена́видіти). І хоч сучасні українські словники 
застерігають цей наголос, однак поетичний матеріал та усна літературна (особливо 
розмовна) мова дають підставу вважати прийнятним (можливим) як розмовне і 
наголошування ненави́діти. 
 


