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Не можна повною мірою сприйняти і зрозуміти поетичний твір без розуміння його 
ритмічного малюнка, визначення структури та віршового розміру. При цьому важливе 
значення має пояснення поетично-мовленнєвих засобів вірша, зокрема наголошення слів та 
їх форм. Поетичне мовлення Т. Г. Шевченка з цього погляду являє собою багатий і цікавий 
матеріал, оскільки в ньому закладені підвалини і сучасної літературної акцентуації. 
Показовими в акцентуаційному плані є різні дієприслівникові форми. 

Багатоскладові дієприслівники теперішнього часу мають той самий наголос, що й 
відповідні дієслова в усіх особових формах однини й множини, тобто ці дієслівні форми 
вживаються з нерухомим наголосом. Серед них чималу групу становлять дієприслівники з 
наголошеним коренем: ви́ючи, дя́куючи, пла́чучи, ски́глячи тощо, — наприклад: «І пострибала 
[Марина] через двір у поле, ви́ючи, мов звір» (II, 121)1; «Хто поживе доброчесно, В добрую 
годину, І згадає дя́куючи, Як своя дитина?..» (І, 310); «В неволі виріс меж чужими, І, 
неоплаканий своїми, В неволі, пла́чучи, умру, І все з собою заберу» (II, 9); «Самі себе 
одурили І, ски́глячи, возопили» (II, 393). 

У поезії Т. Шевченка засвідчений також ряд дієприслівників, які, зберігаючи 
акцентуацію відповідних дієслів з нерухомим наголосом, виступають з наголосом на 
дієслівному суфіксі основи -а- (-я-): вишива́ючи, купа́ючи, літа́ючи, ляга́ючи, співа́ючи, 
умира́ючи, поганя́ючи тощо, наприклад: «Та хустину вишивала, Вишива́ючи, співала» (І, 
252); «Купа́ючи, розмовляла [мати] Зо мною, малою» (І, 358); «Мати галка, мати чорна, 
Літа́ючи, кряче» (І, 433); «Не спати ляга́ючи, Згадай мене, брате» (II, 184); «Серце в’яне 
співа́ючи, Коли знає, за що» (І, 21); «Умира́ючи дивився [козак], Де сонечко сяє...» (І, 14); 
«Чужі воли поганяє [чумак], Поганя́ючи, співає» (І, 252). 

Є кілька дієприслівників, які функціонують з таким самим наголосом, що й 
відповідні дієслова у формі теперішнього часу дійсного способу, починаючи з 1-ої ос. одн. 
(в інфінітиві вони мають інший наголос). У дієприслівникових формах такого типу наголос 
припадає на дієслівний суфікс основи -у-: діву́ючи, жалку́ючи, суму́ючи тощо: «Отак і 
загину, Діву́ючи в самотині, Де-небудь під тином» (II, 145); «Ходили, ходили, Поки вночі, 
жалку́ючи, Хату запалили!» (II, 70); «Сліпий старець, суму́ючи, Співає під тином» (І, 78). 

У деяких дієприслівниках акцентуація збігається з відповідними дієслівними 
формами теперішнього часу дійсного способу, починаючи з 1-ої або 2-ої ос. одн. (в 
інфінітиві наголос інший). Усі вони функціонують з кореневим наголосом: пи́шучи, хо́дячи 
тощо: «Тихенький, кроткий государ, Втомившись пи́шучи закони, Пішов любенько 
погулять» (II, 385); «Утомилась би Мар’яна, — Утоми не чує; Без Петруся в гаю, в лузі 
Хо́дячи ночує» (І, 434). 

Цікаво, що в пісні, яку, танцюючи, співає сотник (поезія «Сотник»), слово ходячи́ має 
суфіксальний наголос: «У горах Вчотирьох Уночі ходила. Уночі Ходячи́, Намисто згубила» 
(II, 198). 

У поетичному мовленні Т. Г. Шевченка зафіксовано невелику кількість 
дієприслівників теперішнього часу, які виступають з акцентованим суфіксом -чи. Таке. 
нaгoлошення дієприслівникових форм пов’язане з акцентуацією дієслів, від яких вони 
утворені. Воно, зокрема, буває тоді, коли у відповідних дієслівних формах теперішнього 
часу 1-ої та 2-ої ос. мн. наголос переміщається на закінчення, наприклад: жа́ти, жнемо́, 
жнете́ — жнучи́ і под. У своїй поезії Т. Шевченко вживає кілька двоскладових 
дієприслівників даного типу: б’ючи, п’ючи, рвучи, наприклад: «І звір того не зробить дикий, 
Що ви, б’ючи поклони, 3 братами дієте...» (II, 113); «П’ючи воду погожую, Згадують 
Максима...» (II, 76); «На байдаки — та й потягли [козаки], Рвучи червоні гори-хвилі» (І, 
200). 

                                                           
1 Цитується за виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібр. творів в 6-ти т. К., 1964 (далі римськими цифрами 
позначається том, арабськими — сторінка). 



У Т. Шевченка засвідчено ще кілька дієприслівників, які здебільшого мають 
суфіксальний наголос і лише подекуди вживаються з відхиленням від сучасної норми: 
ждучи́, кленучи́, летячи́, наприклад: «Раділи люде встаючи. А мати й спати не лягала, Дочку 
вечерять дожидала І тяжко плакала ждучи́» (II, 12—13); тільки один раз Т. Шевченко 
вживає ждучи́, де наголос визначається ямбічною тенденцією рядка: «Жде його Марія, І 
жду́чи плаче» (II, 359). Дієприслівник кленучи виступає з наголошеним суфіксом -чи і з 
наголосом на дієслівному суфіксі основи -у-: «Ой люлі, люлі, моя дитино, Вдень і вночі. 
Підеш, мій сину, по Україні, Нас кленучи́» (II, 155); «Сама Егерія в гаю, Клену́чи доленьку 
свою, Повісилась» (II, 385). Дієприслівникова форма летячи́ виступає з двома варіантами 
наголошення: «Чи то літа ті летячи́ Розбили душу? Чи ніколи Й не жив я з нею, живучи 3 
людьми в паскуді...?» (II, 262); «Неначе ворон той летя́чи Про непогоду людям кряче» (II, 
116); «Полетіли Й летя́чи співали» (І, 301). Перший наголос зумовлений римою, а другий — 
коломийковим розміром. 

Дієприслівник сидячи має також різну акцентуацію: «Пожуриться [Перебендя], 
посумує, Сидячи́ під тином» (І, 52); «Знеміг славний Дорошенко, Сидячи́ в неволі» (II, 183); 
«Защебетав жайворонок, Угору летючи; Закувала зозуленька, На дубу сидя́чи» (І, 6). І в 
цьому випадку наголошування дієслівного суфікса основи -я- пояснюється дотриманням 
коломийкового розміру фрази. Зміна в наголошуванні може бути наслідком адвербіалізації 
дієприслівника: «І рада [Марія], аж сміється, рада, Що Йосип си́дячи мовчав» (II, 354). 

Цікаво в акцентуаційному плані поводить себе дієприслівник ідучи, який у 
переважній більшості випадків має суфіксальний наголос ідучи́, наприклад: «Іде Марко з 
чумаками. Ідучи́ співає» (І, 321). Показово, що суфіксальний наголос майже завжди виступає 
при ямбічному розмірі і в окремих випадках — при хореїчній та анапестичній тенденціях 
рядків: «Ідуть дівчата в поле жати Та, знай, співають ідучи́: Як провожала сина мати, Як 
бивсь татарин уночі» (І, 8); «Понад Дністром іде вночі Козак. І дивиться йдучи́ На каламутну 
темну воду» (II, 125); «Та й пішла сама за ними, А йдучи́, співала» (І, 371). Наголошений 
дієслівний суфікс основи -у- буває тоді, коли рядок має амфібрахічну і хореїчну тенденції та 
в поодиноких випадках — ямбічну: «Хвалилися гайдамаки, На Умань іду́чи: «Будем драти, 
пане-брате, З китайки онучі» (І, 129); «Пішов собі темним яром Та співає йду́чи» (II, 125); «А 
йдучи, козеня, небога, Ніби дитину, на руках Хитала» (II, 357). У деяких місцях можливе 
паралельне наголошення слова ідучи. Наприклад, у фразі «Співають ідучи́ дівчата» (II, 15) 
тонічний лад закріплює наголос ідучи́, а при амфібрахічній тенденції допустимий і наголос 
іду́чи. Так само на основі тонічного ритму можливе дублетне акцентування цього 
дієприслівника у фразі «Ідуть старі гайдамаки, Іду́чи́ співають» (І, 142). 

У мовленнєвій практиці Т. Шевченка вживається невелика група дієприслівникових 
форм теперішнього часу з афіксом -сь(-ся), які мають різний наголос: «Скотина іде 
пасу́чися, рядком» (II, 362); «Сестра ридає. І, рвучи́сь, Кричить до брата: — Схаменись...!» 
(II, 93); «Так одружитися і йти, Не сва́рячись в тяжкій дорозі» (II, 395). 

Дієприслівник ди́влячись функціонує з кореневою акцентуацією, тобто так, як у 
сучасній українській літературній мові: «Хоть раз усміхнеться, ди́влячись, як ти Всю славу 
козацьку за словом єдиним Переніс в убогу хату сироти» (І, 19); «І мовчки трепетно раділа, 
На сина ди́влячись» (II, 370). 

Дієприслівникова форма сміючись виступає з подвійним акцентуванням (сміючи́сь і 
смію́чись), але більш поширеним є перший варіант: «Швиденько сльози Марія втерла 
сміючи́сь» (II, 368); «І кивають, сміючи́ся, На нас головами» (І, 341). Відхилення від 
сучасної акцентуаційної норми спостерігається лише в окремих випадках, коли цього 
вимагає, наприклад, тонічний малюнок або ямбічна тенденція рядка. 

У своїй поетичній практиці Т. Шевченко вживає й дієприслівники минулого часу, які 
зберігають акцентування відповідних дієприслівникових форм минулого часу: «Тай й спать 
ляже [батько], втоми́вшися Турботою такою» (II, 381); «З нудьги із двору погуляти Якось, 
заду́мавшись, пішла [генеральша]» (II, 244); «І голову схопи́вши в руки, Дивуєшся, чому не 
йде Апостол правди і науки?» (II, 413). 



У поезії Т. Шевченка засвідчено лише окремі дієприслівники, які мають відмінний 
від сучасної норми наголос. Це стосується, наприклад, дієприслівника реву́чи: «І шкурою, 
сірий бугай, стрепенув, І хвилю, реву́чу далеко-далеко У синєє море на ребрах послав» (І, 
197); «У воду кинувся, пливе, Аж хвиля синяя реве. І, реву́чи, на той берег Козака виносить» 
(II, 125). 

Отже, аналіз акцентуації дієприслівників у поетичних творах Т. Шевченка свідчить 
про те, що переважна більшість з них своїм наголошенням не суперечить сучасній нормі. 
Тільки в окремих випадках спостерігається відхилення від сучасної акцентуації. Це 
зумовлено версифікаційним малюнком тонічного вірша, збереженням народного 
(коломийкового) метра, уживанням різних віршових розмірів. 

Розгляд особливостей акцентуації слів на матеріалі поетичного мовлення 
письменників допомагає глибше зрозуміти природу поетичного мистецтва, сприяє 
піднесенню культури усного літературного мовлення. 
 


