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У поетичних творах Лесі Українки цілий ряд слів уживається з двома наголосами, які або 
позначено в тексті (авторські наголоси), або встановлюються на основі віршованого розміру 
твору. Згадане хитання наголосу зумовлено насамперед неусталеністю наголошення багатьох 
слів в українській літературній мові того періоду. Нижче ми розглянемо відбите в поетичних 
творах Лесі Українки, паралельне наголошення іменників. 
Гора́ми і го́рами: «Часто літали думки мої в сторону рідну, — Снігом повита, закована 

льодом лежить вона ген за гора́ми» (1, 163)1, «За темними борами, та за глибокими морями, 
та за високими гора́ми...» (3, 211) і «Південний краю! як тепер далеко Лежиш від мене ти! за 
го́рами2 крутими...» (1, 63), «Заховалось за го̀рами сонечко...» (1, 63); 

стіна́ми і сті́нами: «Бескиди сиві, червонії скелі, .Дикі, непевні, нависли над нами. Се, 
кажуть люди, злих духів оселі Стали під хмари стіна́ми» (1, 69) і «І жаль було, і заздро, що 
музика / над сті́нами і над людьми панує...» (3, 88); 
стріла́ми і стрі́лами: «Од місяця промені впали Йому на обличчя стріла́ми срібними...» 

(1, 347) і «Ти, переможная, стрі́лами ясними Темряву ночі ворожу поборюєш...» (2, 643). 
Наголос на флексії в усіх наведених випадках (гора́ми, стіна́ми, стріла́ми) — давній, 
праслов’янський, наголос на корені (го́рами, сті́нами, стрі́лами) — новий, зумовлений 
впливом форми називного — знахідного відмінків множини (го́ри, сті́ни, стрі́ли). У сучасній 
українській літературній мові нормативним у згаданих формах є кореневий наголос. Давній 
флективний наголос зберігається лише у виразі не за гора́ми. 

Зи́му і зиму́: «Так прожила я цілу довгу зи́му. Зима минула і весна настала...» (1, 145) і 
«Чом я не маю огнистого слова, Палкого, чому? Може б та щира, гарячая мова Зломила 
зиму́!» (1, 28); 

ро́су і росу́: «Коли щось шурхнуло, мов птах, / з кущів струсило ро̀су, / і враз Трістан 
побачив там / Ізольду Злотокосу» (1, 412) і «Ви, олімпійці! / Пошліть сюди скоріш росу́ 
вечірню, / бо він конає!» (1, 452). В обох наведених випадках кореневий наголос форми 
знахідного відмінка однини є давнім, праслов’янським, а флективний виник на ґрунті 
української мови під впливом більшості відмінкових форм однини. У сучасній українській 
літературній мові нормативним виступає у першому випадку кореневе наголошення (зи́му), а 
в другому — флективне (росу́). 

Ха́ти і хати́: «Кругом садочки, біленькі ха́ти, І соловейка в гаю чувати» (1, 29), «Ніч 
обгорнула біленьки ха́ти, Немов маленьких діточок мати...» (1, 29) і Там хати́ садками 
вкриті, Срібним маревом повиті...» (1, 15); 
ду́мки, ду́мок і думки́, думо́к: «Тьмарилися ду́мки і серце боліло...» (1, 345), «Хай же 

промінь твоїх ду́мок Поміж нами сяє...» (1, 24) і «Думки́ навіває мені тепер Чорнеє море...» (1, 
150), «Я, пливучи сюди, багато думав, / то був великий океан думо́к...» (3, 42). Подвійне 
наголошення іменників хата, думка у формах множини зумовлено співіснуванням давньої 
кореневої і нової флективної акцентуацій форм множини згаданих іменників. Флективна 
акцентуація у множині згаданих іменників виникла на ґрунті української мови внаслідок дії 
тенденції до акцентуаційного протиставлення форм однини і множини в іменниках з 
кореневим наголосом. 

У сучасній українській літературній мові іменник хата вживається у множині також з 
двома наголосами (ха́ти і хати́, хат, ха́там і хата́м, ха́тами і хата́ми, ха́тах і хата́х), а 
іменник ду́мка — з виключно флективним наголосом (думки́, думо́к, думка́м, думка́ми, 
думка́х). 
Ді́вчина і дівчи́на: «Вже, видно, сорому в Ізраїлі не стало, / що ді́вчина стоїть без 

                                                           
1 Тут і нижче посилаємося на видання: Леся Українка. Твори: В 5 т. — К., 1951—1956. Перша цифра — том, 
друга — сторінка. 
2 Акцентний знак ̀ уживається в тих випадках, коли наголос позначено в тексті (в усіх інших випадках для 
позначення наголосу вживається знак  ́). 



покривала...» (2, 135) і «Не дивуйте, що квітом прекрасним Розцвілася дівчина несміла...» (1, 
26), «В великому місті в розкішну теплицю Дівчи́на прийшла молода...» (1, 45). Давнє 
наголошення у цьому слові — кореневе. Флективне виникло в цілому ряді українських 
говорів унаслідок дії тенденції до переміщення наголосу з кореня на суфікс (в іменниках з 
суфіксом -ин(а)). У сучасній українській літературній мові зберігається давнє кореневе 
наголошення (ді́вчина). 
Да́ри і дари́: «Вона була для нього, наче сонце, Що світло, радощі й життя дає, Не знаючи, 

кому дає ті да̀ри (1, 174) і «Немов заслона впала і одкрила Натури дивні, краснії дари́...» (1, 
69). Кореневе наголошення тут давнє, а флективне виникло на ґрунті української мови 
внаслідок дії тенденції до акцентуаційного протиставлення форм однини і множини, яка 
діяла в іменниках з кореневим наголосом не тільки жіночого роду, а й чоловічого (а також 
середнього роду). В українській літературній мові іменник дар вживається виключно з 
флективним наголосом у формах множини (дари́, дарі́в, дара́м, дара́ми, дара́х). 
Жа́лю (род. одн.) і жалю́: «Яка сумна чогось сьогодні мати... Се ж певне я їй жа́лю 

завдаю...» (З, 57), «І від страху, Від жа̀лю, розум наче хмари вкрили» (1, 83) і «Горить моє 
серце, його запалила Гарячая іскра палкого жалю́» (1,91); 
ча́су (род. одн.) і часу́: «Та який ти з біса мудрий! — Мовить лицар, — ще ні разу Я таких, 

як ти, не бачив. Я тепер не маю ча́су...» (1, 366) і «А ти тут зажди, небоже, Хай-но, їхатиму з 
гаю, То подам тобі на бідність, А тепер часу̀ не маю» (1, 366). Двоякість наголошення форми 
родового відмінка однини згаданих іменників зумовлена співіснуванням давньої кореневої 
акцентуації з новою флективною, що виникла під впливом форми місцевого відмінка однини 
(в жа́лю, в ча́су). Іменник жаль продовжує зберігати двояке наголошення форми родового 
відмінка однини і в сучасній українській літературній мові (жа́лю і жалю́). Для іменника час 
нормативним вважається лише кореневе наголошення згаданої форми (ча́су). 
Чо́вен і чове́н: «Серед мороку, бурі-негоди Цілу ніч буде чо́вен блукати...» (1, 65) і «Як 

розбитий човѐн безталанний Серед жовтих пісків погибає...» (1, 68). Давнім у цьому слові є 
початкове наголошення. У словнику-довіднику «Українська літературна вимова і наголос» 
(К., 1973) для форми називного — знахідного відмінків однини нормативним вважається 
лише початкове наголошення, а для інших відмінкових форм однини — початкове і 
флективне (чо́вен, але род. чо́вна і човна́). На наш погляд, правомірніше було б і для форми 
називного — знахідного відмінків однини рекомендувати два наголоси. 
Людьми́ і лю́дьми: «Ти, дівчино, життям розбита, грай! Грай на оцих людьми́ розбитих 

струнах...» (1, 146), «З рукою довгою, з язиком довгим / поміж людьми́ проявою ходити?» (З, 
131) і «В кормигу запрягав народ народа, На вільне слово ковано кайдани, Півроду 
людського не звано лю̀дьми...» (1, 52); «Вони були між лю̀дьми гості милі, Та не прийняв 
ніхто їх за своїх» (1, 138), «Загинув би напевно люд нещасний, Якби погасла та маленька 
іскра Любові братньої, що поміж людьми У деяких серцях горіла тихо» (1, 55). Кінцеве 
наголошення тут давнє, праслов’янське, а кореневе виникло під впливом інших відмінкових 
форм множини. В українській літературній мові зберігається давнє кінцеве наголошення 
форми орудного відмінка множини цього іменника (людьми́). 

Подвійне наголошення цілого ряду слів у поетичних творах Лесі Українки відбиває 
реальну картину тогочасної літературної акцентуації. Воно дає дуже цінний матеріал для 
дослідження історії українського літературного наголосу. 
 


