
ВАСИЛЬ ЗАДОРОЖНИЙ 
ПРО ПРИПАДОК, ЩО ПРИЛУЧИВСЯ З ВИПАДКОМ 

 
У мові, цьому світі слів, усе, як у житті: кожне слово має свою долю. Одним словам щастить 
на увагу до них з боку громадськості, а інші залишаються непоміченими, що є несправедливо 
і, зрештою, необачно, бо непомічене слово своїм глухим мовчанням протестує проти такої 
несправедливості й мовчить навіть тоді, коли могло б бути помічним у якійсь важливій 
справі.  

Останнім часом спостерігається особлива увага до слова випадок. Доволі часто можна 
почути в середовищі людей, що цікавляться культурою як усного українського літературного 
мовлення, так і мовно-літературного стандарту взагалі, запитання: «Як правильно 
наголосити: ви́падок чи випа́док?». Уже навіть підраховують, скільки разів з таким чи таким 
наголосом вживав це слово той чи той відомий діяч української культури. Оскільки різні 
діячі різного часу й за різних обставин уживали то ви́падок, то випа́док, то, шануючи їх усіх, 
очевидно, й надалі треба собі говорити раз ви́падок, а другим разом — випа́док. 

Якщо б серед нас знайшлася людина, готова покласти своє життя на вівтар слова випадок, 
то вона (і це вже напевне), перечитавши всю українську поезію, знайшла б безліч 
відповідних слововживань. І в одному випадку було б ви́падок, а в другому — випа́док. Що ж 
робити, щоб не помилитися в підрахунку всіх варіантів уживання слова випадок то з 
наголосом ви́падок, а то — випа́док? 

Нам здається, що у випадку зі словом випадок немає жодної проблеми. Різне 
наголошення в ньому, яке відбиває мовна традиція, пояснюється тим, що в початкову добу 
творення української літературної мови це слово змінювало своє давнє наголошення випа́док 
на нове — ви́падок. Його фіксує «Словарь української мови» Б. Грінченка з наголосом на 
першому складі, так само його подають і словники сучасної мови. Здається, проблеми не 
повинно бути, треба тільки вивчати літературну мову, засвоювати й знати її норми. 

Завданням дослідника є з’ясування й пояснення складних випадків словокористування та 
слововживання. Спробуймо це зробити стосовно слова випадок. 

На наше глибоке переконання, зміна наголосу з випа́док на ви́падок в українській мові 
цілковито закономірна, бо в мові, яка є впорядкованою системою її складників, випадкового 
нічого немає. У цьому легко переконатися. Почнімо трохи здалеку. У творах Т. Шевченка, 
який був основоположником нової української літературної мови, жодного разу не 
вживається слово випадок. Запитаємо: це ви́падок чи випа́док? Ні, це, кажучи словами 
Т. Шевченка, случай. Бо він уживав саме це слово, коли йшлося про випадок. Слова 
случитися, прилучитися він уживав у тому випадку, коли ми тепер сказали б статися, 
трапитися, напр.: У Вільні, городі преславнім, Оце случилося недавно; Ой не п’ються пива-
меди, Не п’ється вода, Прилучилась з чумаченьком У степу біда. І це теж не випадково. Бо 
було в українській мові тепер уже забуте слово лучи́ти(ся) і його відповідник на позначення 
тривалої дії лучбти(ся), що разом творили видову пару: луча́ти(ся) — недок. вид; лучи́ти 
(ся) — док. вид. Первісне їхнє значення було приблизно ‘дивитися за чимось, очікувати’, а 
пізніше з цього розвинулися значення ‘кидати’, ‘цілитися’ тощо. Відтінки цього значення 
збереглися в словах влуча́ти, влу́чити. 

До речі, цікаве й те, що слово случай у Т. Шевченка має наголос случа́й, напр.: немає 
Ніже єдиного случаю, Щоб до ладу було згадать або (у множині): Бог зна колишнії случаї В 
душі своїй перебираю. Це пояснюється наголошуванням дієслів луча́ти(ся), случа́ти(ся), 
прилуча́ти(ся). Архаїчне українське случа́й — ‘випадок’, що є в «Словарі української мови» 
Б. Грінченка, теж засвідчує традицію цього первісного наголосу. 

У російській мові, безперечно, первісно теж було случа́й, що й відбито в похідних рос. 
случа́йный, случа́йно, случа́йность тощо. Та коли в новій російській мові перемогло 
наголошення слу́чай, ніхто не підраховує, скільки разів слу́чай і скільки разів случа́й ужито у 
творах М. Лермонтова чи О. Пушкіна, О. Сумарокова чи М. Ломоносова. 



Чому ж спочатку був випа́док, а не ви́падок? Найімовірніше, це слово польського 
походження, порівняймо польське wypа́dek, що є похідним від wyраdać. Якщо ж це слово й 
з’явилося на українському мовному ґрунті, то воно могло бути вмотивоване дієсловом 
недоконаного виду випадовати (сучасний суфікс -ува-), що відповідає сучасному випада́ти. 
Втім, давнє наголошування цього слова зберігає сучасна українська мова, пор., коли слово 
випадок є вставним словом або прислівником (щоправда, останнім часом, безперечно, під 
впливом іменника — як двонаголошеного слова у формі орудного відмінка — въпа́дком). У 
нашій мові спостерігаємо цікаві явища, коли прислівники, що з’явилися внаслідок втрати 
іменником у формі орудного відмінка синтаксичних зв’язків, зберігають давнє 
наголошування іменників, пор.: біг — бі́гом, але біго́м (присл.), зага́л — зага́лом, але загало́м 
(присл.), круг — кру́гом, але круго́м (присл.), раз — ра́зом, але заразо́м (присл.), смерк — 
сме́рком, але смерко́м (присл.) тощо. Так само з погляду сучасної норми: ви́падок — 
ви́падком, але випа́дком (присл.) і випа́дком (вставне слово, синтаксично незалежне). 
Щоправда, спостерігається зворотний вплив нового наголосу іменників на прислівники, тому 
маємо, наприклад, раз — ра́зом і ра́зом (присл.) та невипадкове часте в мові разо́м, слід — 
слі́дом і слндо́м (присл.); так само: ви́падок — ви́падком і ви́па́дком (присл.). Чи не під 
впливом наголошення цих скам’янілих у мові форм у декого з’являються сумніви щодо 
правильного з погляду сучасної літературної норми наголосу іменника ви́падок? 

Його мотивованість дієсловом очевидна, але якщо в польській мові вона підкріплена 
дієсловом wypadać або в староукраїнській — дієсловом випадовати, то сучасний свій 
наголос воно отримало під впливом наголошування дієслова доконаного виду ви́пасти (пор.: 
випада́ти — ви́пасти). Доконаний вид в усіх слов’янських мовах передбачає наголос тільки 
на префіксі, напр. (в українській мові): ви́везти (але виво́зити) і ви́віз; ви́йняти (але вийма́ти) 
і ви́няток; ви́нести (але вино́сити) і ви́нос; ви́робити (але виробля́ти) і ви́обіток і багато ін. 
Так само: ви́пасти (але випада́ти) і ви́адок. 

Є в українській мові і вже призабуте слово припадок. Правда, воно відоме й тепер, але 
здебільшого його знають і вживають з вторинним значенням ‘короткий гострий вияв 
хвороби; приступ’, тоді як первісне його значення було ‘ви́падок’, точніше — ‘випа́док’. 
Отже, їх первісні значення були тотожними, тому й вживалися вони в мові паралельно, 
відрізняючись одне від одного лише префіксами, пор.: ви́пасти і припа́сти (Випало йому йти 
до війська, і припало це на саме свято). Тут дієслова, поєднуючись із різними префіксами й 
набуваючи при цьому нових відтінків, розвинули дуже близькі значення, що поширилося й 
на похідні від них іменники. Щоправда, інші утворення цього кореня, хоч і далекі за 
значенням, з формально-словотвірного погляду є тотожними і тому мають однакове первісне 
наголошення, пор.: відпа́док, розпа́док, спа́док і припа́док, випа́док (цілком закономірний 
наголос у момент утворення слова). 

Чому ж слово припа́док не змінило свого наголошення на взірець ви́падок? Зіставлення 
співвідносних дієслів показує, що префіксально наголошене ви́пасти зумовлює префіксально 
наголошене ви́падок, тоді як припа́док за тією ж закономірністю повторює наголошення 
свого мотивуючого дієслова припа́сти. 

Цікаво, що слово ви́падок виявилося дуже продуктивним в українській мові, зумовивши 
цілу низку похідних утворень. Є серед них і слово випадковість, що стало філософським 
терміном. Філософські терміни випадковість і необхідність називають співвідносні 
філософські категорії, що перебувають у складному діалектичному зв’язку. Випадок з 
припа́дком і припадок з ви́падком допоможуть нам і збагнути їх, і розрізнити.  
 


