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«СЛОВО О ПОЛКУ́...» ЧИ «СЛОВО О ПО́ЛКУ...»? 

 
На сьогоднішній день існує кілька спроб реконструкції наголошення «Слова о пълку Игоревh» 
(Ф. Є. Корша, Е. Сіверса, В. М. Перетца, Р. Нахтігала, В. І. Стеллецького, В. В. Колесова та ін.), 
але думки дослідників не збігаються. Одні вчені реконструюють тут кінцевий наголос 
(В. М. Перетц, Р. Нахтігал, В. І. Стеллецький), інші — кореневий (Е. Сіверс, В. В. Колесов). 
Складність реконструкції давньоруської акцентуації форми о пълку зумовлена тим, що, з одного 
боку, не зовсім ясний тип основи іменника пълкъ (ŏ- чи ŭ-основа), а з другого боку, не 
встановлено остаточно первісну акцентну парадигму цього слова — рухома вона чи 
окситонована (з флективним наголосом у переважній більшості відмінкових форм). 

На наш погляд, іменник пълкъ належав до ŏ-основ і мав у давньоруській мові (як і в 
праслов’янській) рухому акцентну парадигму. Це значить, що в усіх відмінкових формах 
однини він характеризувався кореневим наголошенням. Проте коренева акцентуація у формі 
місцевого відмінка однини іменників ŏ-основ з рухомим наголосом мала місце лише при 
збереженні старого закінчення (о пълцh). Якщо ж згадані іменники отримували в місцевому 
однини закінчення -у(-ю), перейняте від іменників й-основ, наголошувалося це закінчення, 
оскільки іменники й-основ з рухомим наголосом зберігали в місцевому однини давне 
флективне наголошення, пор. свідчення сучасних української і російської мов: укр. біг, род. 
бі́гу, місц. на бігу́; рос. бег, род. бе́га, місц. на бегу́; укр. бій, род. бо́ю, місц. у бою́; рос. бой, 
род. бо́я, місц. в бою́ і в бо́е; укр. вік, род. ві́ку, місц. на віку́; рос. век, род. ве́ка, місц. на веку́ і 
о ве́ке: укр. жар, род. жа́ру, місц. на жару́; рос. жар, род. жа́ра, місц. о жа́ре і в жару́; укр. 
луг, род. лу́гу, місц. у лу́зі; рос. луг, род. лу́га, місц. на лу́гу і о лу́ге; укр. піт, род. по́ту, місц. у 
поту́ і в по́ті чола; рос. пот, род. по́та, місц. в поту́ і в по́те лица́; укр. рід, род. ро́ду, місц. у 
роду́ і в ро́ді; рос. род, род. рода́, місц. в роду́ і в ро́де; укр. сніг, род. сні́гу, місц. у снігу́; рос. 
снег, род. сне́га, місц. в снегу́ і на сне́ге; укр. тік, род. то́ку, місц. на току́; рос. ток, род. 
то́ка, місц. на току́; укр. хід, род. хо́ду, місц. на ходу́; рос. ход, род. хо́да, місц. в ходу́ і в 
хо́де; укр. цвіт, род. цві́ту, місц. у цвіту́; рос. цвет, род. цве́та, місц. в цве́те і в цвету́. 

У староукраїнській мові наголошення полк, род. по́лку, місц. в полку́ ще зберігалося, пор. 
свідчення давніх українських стародруків, зокрема «Синопсиса» 1680 p.: по́лка (94), по́лку — 
род. (95), с по́лку (92, 92 зв. — двічі), от по́лку (79, 94), по́лку — дав. (87 зв.), по́лком (126), в 
полку́ (95, 96 зв.). Зберігається воно і в ряді сучасних українських говорів. У багатьох 
українських говорах відбулося вирівняння акцентуації цього слова в однині: у частині 
південно-західних говорів була узагальнена коренева акцентуація більшості відмінкових 
форм однини (полк, род. по́лку, дав. по́лкова, ор. по́лком, місц. в по́лку); у цілому ряді 
південно-східних говорів флективне наголошення форми в полку поширилося на всі інші 
відмінкові форми однини, що привело в одних говорах до повного витіснення кореневої 
акцентуації в родовому, давальному та орудному відмінках однини (полк, род. по́лку́, дав. 
полко́ві, полку́, ор. полко́м, місц. в полку́), а в інших говорах і в літературній мові — до 
двоякого наголошення згаданих форм (літ. полк, род. полку і полка, дав. полку і полку, ор. 
пол-кдм і полком, місц. у полку). У російській мові в цьому слові також була узагальнена в 
однині флективна акцентуація форми в полку́: по́лк, род. полка́, дав. полку́, ор. полко́м, місц. в 
полку́, на полку́. 

Таким чином, як з погляду живої давньоруської мови, так і з погляду сучасних української 
і російської мов, форму о полку слід вживати з кінцевим наголосом (о полку́). Проте, на 
відміну від давньоруської народнорозмовної мови, у давньоруській літературній, якою 
власне написане «Слово», і в пізніших східнослов’янських книжних мовах існувала досить 
сильна тенденція до вирівняння акцентуації іменників в однині за більшістю відмінкових 
форм, у зв’язку з чим для давньоруської книжної мови були можливими в принципі 
наголошення як о пълку́, так і о пълку, однак, зважаючи на живомовний характер цієї форми 
(вживання при прийменнику о форми іменника на -у), акцентуацію о пълку́ слід визнати 
більш імовірною. 


