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У творах Т. Г. Шевченка, зокрема поетичних, зрідка зустрічаються слова з позначеним 
наголосом. Такі наголоси є авторськими. Вони поставлені в рукописах рукою Т. Г. Шевченка 
і перенесені з автографів у друковані тексти. 

Авторські наголоси свідчать про існування на той час варіантів у наголошенні деяких 
слів, у зв’язку з чим у поета виникала потреба зазначити, який саме акцентний варіант 
вживається. Поява ж акцентних варіантів найчастіше була зумовлена тим, що одні наголоси 
виходили з ужитку, інші — набирали сили, але певний час і старі, і нові наголоси 
співіснували в мові. Нижче ми розглянемо відмінкові форми іменників, у яких мало місце 
хитання наголосу, і це відбивають авторські наголоси Т. Г. Шевченка. 

Давальний, орудний та місцевий відмінки множини іменників жіночого роду на -а/-я 
з кінцевим наголосом: «За го́рами гори хмарою повиті»1 (1, 324), «Меж го́рами старий 
Дніпро» (2, 132), «На тих го́рах окрадених» (2, 45); «Я завтра покину... Тебе й батька 
си́ротами» (1, 277); «Святими тра́вами поїли» (2, 100). У формах дав., орудн. та місц. відм. 
мн. всі іменники жіночого роду на -а/-я з кінцевим наголосом первісно мали флективну 
акцентуацію. Коренева акцентуація в наведених випадках виникла на ґрунті української 
мови (під виливом форми називного-знахідного відм. мн.), але первісне флективне 
наголошення певний час ще співіснувало з новим кореневим, пор.: «Додолу верби гне високі, 
Гора́ми хвилю підійма» (1, 3; наголос не позначено в автографі, але позначено в 
акцентованому виданні «Кобзаря», I860 p., 25), «Осталися сирота́ми Старий батько й мати» 
(1, 27; наголос не позначено в автографі, але позначено в акцентованому виданні «Кобзаря», 
1860 p., 74). У сучасній українській літературній мові в наведених словах вживається 
виключно коренева акцентуація форм давального, орудного та місцевого відмінків множини. 

Форми множини іменників з суфіксом -к(а) (типу книжка): «І діточки, як квіточки» 
(2, 70), і «А діво́чі молодії Веселії літа, Як квіточки́ за водою, Пливуть з сього світа» (2, 145), 
«Бо вже остили мужики, Та безталанні покритки́» (2, 486), «І княжні своїй маленькій 
сорочечки́ шила» (2, 458). У формах множини всі іменники типу кни́жка первісно мали 
кореневе наголошення. На ґрунті української мови значна частина їх отримала в множині 
флективний наголос унаслідок дії тенденції до акцентуаційного протиставлення форм 
однини і множини (в іменниках з кореневим наголосом). У сучасній українській літературній 
мові іменники квіточка і соро́чечка мають виключно флективну акцентуацію у множині 
(квіточки́, квіточо́к, квіточка́м, квіточка́ми, квіточка́х; сорочечки́, сорочечо́к, сорочечка́м, 
сорочечка́ми, сорочечка́х). 

Форми множини непохідних іменників середнього роду з кореневим наголосом: 
«Неначе ди́ва виринають» (2, 41) і «та дива́ творив» (2, 86); «Ваші лі́та молодії» (1, 160), 
«Минають літа́» (2, 30), «Марне лі́та коротати» (2, 89), «А лі́та пливуть меж ними» (2, 235) 
і «Згадав свої благі літа» (1, 280), «І зга́дував літа́ лихії, Погані давнії літа́» (2, 40); «Дуби і 
всякі дерева́» (2, 86), «Високі гнулись дерева́» (2, 391); «Я ридаю, як згадаю Діла́ незабутні 
Дідів наших» (1, 335); «Ой не п’ються пива ́-меди...» (2, 148). У староукраїнській мові 
непохідні іменники середнього роду з кореневим наголосом у відмінкових формах множини 
мали кореневу акцентуацію. Згодом внаслідок дії тенденції до акцентуаційного 
протиставлення форм однини і множини переважна більшість таких іменників (у тому числі і 
наведені) отримала в множині флективне наголошення (трискладові іменники де́рево, 
дзе́ркало, о́зеро, че́рево внаслідок дії цієї ж тенденції нерідко узагальнювали в множині 
акцентуацію форми родового відмінка множини — дере́в, дзерка́л, озе́р, чере́в). 

У сучасній українській літературній мові іменники ди́во, лі́то (літа́), ді́ло 
характеризуються в множині виключно флективним наголошенням (дива́, дива́м, дива́ми, 
дива́х; літа́, літа́м, літа́ми, літа́х; діла́, діла́м, діла́ми, діла́х), а іменник де́рево — наголосом 
                                                           
1 Тут і далі посилаємося на вид.: Шевченко Т. Г. Повне зібр. творів: В 6 т. — К., 1963. — Т. 1. — 481 с.; Т. 2. — 
631 с. 



на другому складі кореня (дере́ва, дере́в, дере́вам, дере́вами, дере́вах). 
Форми множини непохідних іменників чоловічого роду з кореневим наголосом: «За 

селом село минали, В городи́ ходили» (1, 371; 2, 315); «Розважаю Дурную голову свою Та 
кайдани́ собі кую» (2, 186); «Сумують комини́ без диму» (2, 171); «Варшавське смі́ття — 
ваші пани́, Ясновельможнії гетьмани» (1, 333). В іменниках чоловічого роду з кореневим 
наголосом, як і в іменниках середнього роду з тим же наголосом, на ґрунті української мови 
діяла тенденція до акцентуаційного протиставлення форм однини і множини. Дії цієї 
тенденції зазнали і наведені іменники. У сучасній українській літературній мові кайда́н і 
ко́мин вживаються у множині з кореневим наголошенням, а пан — флективним. 

Авторські наголоси Т. Г. Шевченка відбивають існування на той час варіантів у 
наголошенні таких слів, як туга, дочка, чужина, дрова, жнива, дяк, став, хорт: «І журба-
ту́га на тім полі Зійшла для Руської землі» (2, 390), «Розважає ту́гу» (2, 41) і «Затих мій 
сивий, битий туго́ю, Поник старою буй-головою» (2, 43); «Була дочка́ в його Фамар» (2, 
488), «— Вернусь, каже, хоч погляну На дочку́, на сина» (2, 316), «з дочко́ю пан лежить» (1, 
363); «Забвен буду, покинутий, Рабом на чужи́ні» (1, 345); «Та й потяг по дро́ва В зелену 
діброву» (2, 86); «побачите, Які будуть жни́ва!» (1, 329); «Добрі жни́ва Колись-то будуть» 
(2, 402); «Веселії жни́ва!..» (2, 402); «щоб знову Не довелось дяка́ наймать» (2, 193); «А 
верби геть понад ставо́м Тихесенько собі купають Зелені віти» (2, 253); «Дочку́ на хо́рта 
проміняв» (1, 374). У сучасній українській літературній мові іменники туга, дрова, став 
уживаються виключно з кореневим наголошенням (ту́га; дро́ва; став, род. ста́ву), а дочка, 
чужина, жнива, дяк, хорт — виключно з флективним наголошенням (дочка́; чужина́; дяк, 
род. дяка́; хорт, род. хорта́). 

Авторські наголоси Т. Г. Шевченка дуже точно відбивають акцентні процеси, які на той 
час відбувалися в мові, дають надзвичайно цінний матеріал для дослідження історії 
українського літературного наголосу. 
 


