
Н. М. СОЛОГУБ 
У ЦВІ́ТІ — У ЦВІТУ́ 

 
Нерідко в щоденній мовній практиці виникає питання: як правильно сказати — у ди́мі чи в 
диму́, на ба́лі чи на балу́. 

Є мови з наголосом на певному складі в слові (наприклад, в чеській він на першому 
складі, в польській — майже завжди на передостанньому, у вірменській, киргизькій, 
казахській — на кінцевому складі). 

Наголос в українській мові, як і в інших східнослов’янських, не закріплюється за певним 
складом у слові. Більше того, навіть у формах того самого слова він не має постійного місця; 
тобто він рухомий. За наголосом розрізнюються, наприклад, слова доро́га і дорога́, о́рган, і 
орга́н або граматичні форми того самого слова, пор. соро́чки, сте́жки, кни́жки — родовий 
однини і сорочки́, стежки́, книжки́ — називний множини. 

Багато клопоту завдають при відмінюванні наголоси односкладових слів. 
Односкладовими ці слова виступають лише у вихідній формі, скажімо, в називному відмінку 
однини, якщо йдеться про іменник. В усіх інших відмінках вони вже не є односкладовими. 
Наприклад: горб, горба́, горбу́ і горбо́ві, горбо́м і т. ін. Рухомість наголосу створює певні 
труднощі в наголошуванні кількаскладових форм цієї групи слів. 

Це стосується і групи односкладових іменників І відміни, де наголос не має постійного 
місця не лише відмінкових формах, а навіть у формах того самого відмінка, зокрема 
місцевого однини. За наголосом часто розмежовуються варіантні закінчення місцевого 
відмінка, а саме: у ненаголошеній позиції маємо -і (-ї), в наголошеній у (-ю), пор.: гримить у 
ди́мі, у заводів ди́мі (Сосюра) і в огні й диму́ минали, в диму́ гули (тамі же); на двоколісному 
ході (з підручника) і на механічному ходу́ (Сосюра); в ромашковому цві́ті (Тютюнник) і у 
яблуневому цвіту́ (Рильський); на хлопчачому ви́ді (Яновський) і на Марійчиному виду́ 
(Стельмах); в рибальській хатині на ва́лі (Рудь) і на валу́ сидить (ІІІиян), стояв на валу́ 
(Гончар); в озернім кра́ї (Рильський) і в щасливому краю́ (Сосюра); в ста́ві зметнулась 
(Гірник) і у яру, на став́у (Шевченко), мов небо в ставу́ (Мирний); мов од калини в га́ї 
(Сосюра) і сичі в гаю́ перекликались (Шевченко); наші місця були в першому ря́ді (Досвітній); 
з нами в одному ряду́ (Олійник); у п’янім ча́ді і в золотім чаду́ (Драч) і под. 

Проте утворити такі співвідносні за наголосом пари не завжди вдається. Мовна практика 
закріпила за одними іменниками цієї групи закінчення -і (-Ї), за іншими — -у (-ю). 
Усталилися, наприклад, з прийменниками в (у), на, при іменникові форми: лісі, світі, шумі, 
роті, возі, дзьобі, змісті, складі, творі, плині і под. Пор.: у лі́сі проліски збирала (Рильський), 
чи є у сві ́ті (Шевченко), у бистрім шу́мі (Рильський), в ро́ті стирчала (Шевчук), 
підплигуючи на во́зі (Коцюбинський), тримаючи у дзьо́бі (Чабанівський), в найзагальнішому 
їх змі́сті (Новиченко), в наголошеному скла́ді (з підручника), в цьому тво́рі (з газети), у пли́ні 
років (Новиченко). 

Ненаголошене закінчення -і в ряді форм місцевого відмінка мають також односкладові 
слова іншомовного походження: (в (у), на, при) ту́рі, це́нтрі, спо́рті, фа́кті, то́мі, фо́ні, 
пла́ні, ци́клі, за́лі, жа́нрі, сти́лі тощо. Наприклад: у першому ту́рі (з журналу), в це́нтрі 
захисту (з газети), здобувають у спо́рті (з журналу), затримаємося на цьому фа́кті (з 
газети), у першому то́мі (з газети), виділялась на фо́ні (з журналу), на задньому пла́ні 
(Микитенко), в цілому ци́клі (Коцюбинський), в такому жа́нрі (Довженко), в сти́лі цього 
твору (з підручника). 

Закінчення -у (-ю) у наведених вище прикладах із сучасної української мови не 
вживається, хоч воно й залишається потенційно можливою граматичною формою, яку мова 
може завжди використати. 

За іншими односкладовими іменниками у місцевому відмінку закріпилося закінчення -у  
(-ю): в (у), на, при саду́, степу́, снігу́ тощо. Напр.: яблука в нашім саду́ (Сосюра), у 
безвітряному степу́ (Тютюнник), плями на снігу́ (з газети). Цей варіантний ряд з 
наголошеним -у́ (-ю́) можна продовжити: біля припічка на полу́ (Головко), балет на льоду́ (з 



журналу), у ворожому тилу́ (Яновський), у Херсонському порту́ (Гончар), при 
Кронштадтському порту́ (з журналу), стоїть в цеху́ (Гончар). В усному мовленні за 
аналогією до форм з наголошеним –у́ (-ю́) часто звучить вислів у парку́, який, проте, 
сприймається як відхилення від літературної норми. 

У сучасній мовній практиці помічаємо активізацію, поширення деяких форм з 
наголошеним -у (-ю). Ще недавно основною в місцевому відмінку була форма на ба́лі. Пор.: 
Я на ба́лі угадав це (Нечуй-Левицький), буваю на ба́лі (Леся Українка), на ба́лі (Самійленко) 
тощо. Тепер вживається також форма на балу́: на балу́ (І. Ле), на балу́ кокетлива мадонна 
(Рильський), на новорічному балу́ (з газети). Форма на бо́рті витіснилася формою на борту́: 
на борту́ було написано (Довженко), на борту́ літака (з газети). 

Поширеними в сучасній літературній мові є форми (в) бою́, краю́, гаю́, гною́; зустрічаємо 
навіть у виру́ утонеш (Гуцало), в його плачу́ (Головко), в грому́, зокрема в поезії: лети, моя 
пісне, в індустрій грому́ (Сосюра)1, хоч вони й не становлять загальновживаної норми. 

Діалектне мовлення фіксує форми місцевого відмінка з ненаголошеним -у (-ю). Очевидно, 
з діалектів ці форми входили в мову письменників минулого століття, наприклад: пан 
втішався, мов у ра́ю; я їм тоді проспіваю, мрії збираючи в га́ю (Леся Українка), щоб в бо́ю 
сильніше стояти (Франко). 

Слід зауважити, що про місце наголосу в подібних випадках можна говорити, тільки 
опираючись на віршовану мову. Саме поезія засвідчує як сучасні нормативні наголоси в ров́і, 
в гурті́ (подібно до форм на столі́, у дворі́, на горбі́ тощо), під наголосом тут могло бути й 
закінчення -у (-ю). 

Це ще раз на конкретних прикладах показує, що в мові жоден закон не виявляється в 
абсолютно чистому вигляді. Кожне мовне явище, кожна форма — результат історичного 
розвитку нашої мови, складних мовних взаємодій, схрещення часом протилежних тенденцій. 
Наприклад, у групі односкладових іменників із кореневими г, к, х, з одного боку, діє давня 
тенденція до чергування перед -і, а значить, і до закріплення в цих випадках закінчення -і, а з 
другого — до вживання наголошеного -у. В результаті взаємодії двох форм в одних випадках 
маємо паралельні закінчення, в інших — закріплення одного закінчення: упав на бру́ці 
(Сосюра) і тепер менш вживане на бру́ку: на варшавському бру́ку (Франко), книга у дру́ці (із 
записів усного літературного мовлення) і у дру́ку побачити (Леся Українка), у житловім 
бло́ці (Дмитерко) і кімнати у бло́ку (Рибак). 

Наголос у таких формах здебільшого не переходить на закінчення -у (-ю). 
Як паралельні функціонують такі форми: засне у сто́зі (Мисик) і в якомусь стогу́ 

(Стельмах), купимо на то́рзі (Королович) і на то́ргу (Куліш), рідко вживане тепер у льо́сі: у 
льо́сі не дуже багато світла (Петльований) і часто вживане в льоху́: стояли... в льоху́ 
(Тютюнник), у темному льоху́ (Головко). 

Не виявляє тенденції до вживання варіантної форми іменник гак: скрипить на гаку́ 
(Малишко). 

Цікаво відзначити, що розподіл закінчень -і (-ї) та –у (-ю) в місцевому відмінку за 
місцем наголосу стосується лише форм з прийменниками в (у), на, при. Коли ж з'являється 
прийменник по, слово, як правило, приймає закінчення -у (-ю), наголос із закінчення 
пересувається на основу, наприклад: по слі́ду (Коротич), подорож по рідному кра́ю (з газети), 
ходить по га́ю (Шевченко), вивели... по ва́лу (Баш), бити по ворожому ти́лу (з журналу). 
Проте і в цих формах наголос в усному мовленні часто переноситься на закінчення. Якщо 
іменник має у місцевому відмінку наголошене закінчення –і - столі́, дворі́, горі́ — він, як 
правило, з прийменником по приймає наголошене закінчення -у (-ю); пор.: ударив по столу́ 
(Стельмах), ходить по двору́ (Шевчук), тобто форма з по теж потроху уніфікується з іншими 
прийменниковими формами у вживанні наголосу. 

Наголошене закінчення -у (-ю) в розглядуваних формах — це закінчення місцевого 
відмінка односкладових з рухомим наголосом іменників давньої так званої у-основи (сюди 
                                                           
1 У поетичних творах особливо часто трапляються варіантні наголоси, бо закони ритмомелодики вірша 
змушують інколи автора використовувати периферійні, резервні можливості мови. 



належали такі іменники, як син, мед, сад. дар, сан тощо). Після змішування, перегрупування 
основ воно поширилося на подібні за морфологічною будовою односкладові іменники інших 
основ, зокрема давньої о-основи із закінченням -і (-ї) у місцевому однини, і виявилося, як 
бачимо, продуктивним. Процес паралельного функціонування, взаємопроникнення закінчень 
-у (-ю) та -і (-ї) у місцевому став настільки активним, що за закінченням місцевого тепер 
майже неможливо встановити приналежність односкладового іменника до якоїсь з давніх 
основ. Так, іменники дар, сан, син колишньої у-основи замість споконвічного -у мають у 
нашій мові в місцевому -і, іменники колишньої о-основи, навпаки, часто мають тут -у (-ю): 
на снігу́, на шляху́ тощо. 

Характерно, що більшість односкладових іменників чоловічого роду із закінченням -у  
(-ю) в місцевому — це іменники з таким самим закінченням у родовому. Ряд дослідників, 
зокрема Л. А. Булаховський2, вважають, що родовий однини із закінченням -у (-ю) мав 
неабиякий вплив на поширення наголошеного закінчення -у (-ю) в місцевому в групі 
односкладових іменників на означення неістот. Наголос же у цих випадках, разом із 
наявністю прийменника, усував небезпеку омонімії (пор. сте́пу — в степу́, льо́ду — на 
льоду́, ме́ду — у меду́, слі́ду — на сліду́ тощо), він став одним із засобів розрізнення цих 
відмінкових форм. 

У назвах істот звичайним для цієї групи іменників, як і взагалі для назв істот, є закінчення 
-ові, паралельне -і (при прийменниках в (у), на, при) та -у (при прийменнику по). Пор.: на 
синові, у сині, по сину. 

У розподілі закінчень -у (-ю) та -і (-ї) за наголосом, в закріпленні наголосу помітну роль 
відіграла лексикалізація деяких форм. 

У цьому плані місцевий відмінок заслуговує на особливу увагу як один із шляхів 
утворення прислівників, прийменників. 

Деякі односкладові іменники характеризуються у місцевому відмінку досить складними 
семантичними розгалуженнями. Візьмімо для прикладу кілька слів. 

Край. Акцентуаційні іменникові варіанти в кра́ї — в кра́ю: в ріднім кра́ї (Леся Українка); 
в ріднім краю́ (Сосюра). Пор. усталені форми типу на передньому кра́ї, на краю́, по краю́. 

Ряд. Пор. іменникові форми в ряду́ (з паралельним в ря́ді), з одного боку, і конструкції, 
що функціонують як прийменники: в ря́ді, на ря́ді, — з другого: перемовляється в другім 
ряду́ (Гончар), в незчисленному ря́ді жіночих образів (Довженко); в ря́ді країн (з газети), в 
ря́ді театрів (Рильський), на ря́ді фабрик (з газети). 

Хід. Тут розрізняємо іменник хід з двома значеннями (шаховий термін і поняття в 
механізації), пор.: на 22-му хо́ді (з газети), встановлена на двоколісному хо́ді (з підручника) і 
адвербіалізовані форми з наголошеним кінцевим -у́. Одні з них, маючи менший ступінь 
адвербіалізації, допускають між прийменником і іменником означення: на повнім ходу́ 
(Гончар), на холостому ходу́ (Панч), на швидкому ходу́ (Довженко), на дерев’яному ходу́ 
(Стельмах). Більш узагальнені адвербіалізовані на ходу́, в ходу́ вживаються без означень: 
читав на ходу́3 (Гончар), здавна в ходу́ (Гончар), в ходу́ вислів (з журналу). Поширена також 
функціонально прийменникова конструкція в хо́ді: в хо́ді війни, в хо́ді боротьби (з газети) . 
Лад. Пор.: іменникові форми (в (у), на, при) ладі (про державний устрій; музичний 

термін): в радянському ла́ді поєдналися (з газети) і в мажорному ла́ді (з підручника) та 
лексикалізована сполука в ладу́ (з паралельним в ла́ді): з людьми в ладу́ (Панас Мирний), щоб 
жити з нею в ла́ді (Франко). 

Цвіт. Пор. іменникову форму в цві́ті: у вікнах, неначе в цві́ті (Первомайський) і 
адвербіалізовані паралельні форми — в цві́ті і широковживана в цвіту́: дівчина в цві́ті 
(Стельмах), сади у цві́ті (Дмитерко), шумить в цвіту́ Ясинувата (Шпорта), в цвіту́ 
гойдаються морелі (Стельмах), дерева у цвіту́ (Панч). Вживаються адвербіалізовані форми 

                                                           
2 Див.: Л. А. Булаховський, Розвідки в ділянці слов’янської аналогії. — «Мовознавство», 1936, т. З, стор. 138-
140. 
3 В адвербіалізованих формах теж можуть бути варіантні флексії. Так, раніше було поширеним адвербіалізоване 
сполучення на ході (на хо́ді кинув — Головко). Тепер його витіснила конструкція — на ходу ́. 



на цві́ті і на цвіту́: на цві́ті зав’яла (Квітка-Основ’яненко), на цвіту́ прибита (Мушкетик). 
Як бачимо, наголос у нашій мові відіграє важливу роль у розрізненні паралельних 

граматичних форм. Це стосується насамперед групи односкладових іменників чоловічого 
роду в місцевому однини. Наголос у цих формах значною мірою сприяв закріпленню одного 
з варіантних закінчень, зокрема наголошеного закінчення -у (-ю). Отже, на питання, 
поставлене на початку статті, можна відповісти: обидві форми від слів дим, бал є вживаними 
в сучасній українській літературній мові. Форми з -у більше поширилися в останній період 
розвитку літературної мови. 
 


