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В НАГОЛОШУВАННІ СУФІКСАЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ 
 

У сучасній українській літературній мові прикметники з суфіксом -к(ий) утворюють 
акцентний тип із флексійним наголошуванням. Цим українська мова відрізняється від 
російської, білоруської, сербської мов, де подібні утворення мають кореневий наголос. До 
прикметників з флексійним наголошуванням належать: бридки́й, важки́й, вузьки́й, гидки́й, 
гірки́й, говірки́й, грузьки́й, ковзки́й, легки́й, липки́й, низьки́й, палки́й, прудки́й, рідки́й, різки́й, 
слизьки́й, струнки́й, терпки́й, тонки́й, тяжки́й, чітки́й, швидки́й, але коро́ткий, соло́дкий. 

Проте такий наголос у згаданих прикметниках не є первісним, він виник у процесі 
тривалого історичного розвитку. Так, за дослідженням З. М. Веселовської, в українських 
пам’ятках і поезії XVI-XVIII ст. у більшості прикметників на -кий наголошується корінь, 
деякі слова відомі з варіантним акцентуванням і рідко вживається флексійний наголос. 
Згодом відбувається переміщення наголосу на закінчення, але процес цей непослідовний, 
повільний. Ось, приміром, І. Котляревський наголошував бри́дкий, ги́дкий, ни́зький, рі́дкий, 
тя́жкий, але гі́ркий і гірки́й. У говорах української мови протягом XIX — початку XX ст. 
наведені слова, а також вузький, грузький, ковзкий, легкий, липкий, палкий, рідкий, тонкий та 
ін. вживалися з неоднаковим акцентуванням. Про це свідчать акцентологічні дослідження, 
лексикографічні джерела, поетичне мовлення того часу. Іноді варіантне наголошування 
виступає у мовленнєвій практиці того самогоі поета, наприклад: тяжки́й і рідше тя́жкий 
(Т. Шевченко, М. Шашкевич, Ю. Федькович, Б. Грінченко, І. Франко, О. Маковей), тяжки́й і 
рідко тя́жкий (С. Руданський), тя́жкий і рідше тяжки́й (Л. Глібов, М. Старицький, 
П. Грабовський, Леся Українка): «Талан тепер буде тяжки́й» (М. Старицький, наголос у 
тексті), «На бенкет лихий горю тя́жкому...» (М. Старицький, наголос у тексті). 

Л. А. Булаховський наводив паралельні форми гидки́й і ги́дкий, грузьки́й (більш поширене) 
і гру́зький, ле́гкий (частіше) і легки́й. 

Однак зміщенню наголосу на флексію в прикметниках на -к(ий) певною мірою 
протидіяла тенденція до кореневого їх наголошування у південно-західних говорах 
української мови. Та, на відміну від літературного (флексійного) наголосу, тут маємо форми 
бри́дкий, ву́зький, ни́зький, рі́дкий, то́нкий і под. Накоренева акцентуація навіть виходить за 
межі цих діалектів. От, скажімо, наголошування ву́зький виявлене майже в усіх поліських і 
прилеглих до них східноволинських говірках, а ле́гкий побутує в поліських говорах. 

У деяких прикметниках на -кий флексійне акцентування ще твердо не усталилося і тому 
вони засвідчені в різних джерелах з певною непослідовністю. Наприклад, в українських 
акцентованих пам’ятках лексема бли́зький зафіксована з наголошеним коренем. У 
дожовтневих працях виступає різне наголошування: бли́зьки́й (словники Є. Желехівського та 
С. Недільського, М. Уманця та А. Спілки, словник за ред. Б. Грінченка); О. О. Потебня 
подавав — близьки́й. Поети цього періоду частіше вживають наголос на закінченні: бли́зький 
(І. Котляревський, Л. Боровиковський), близьки́й (С. Руданський, Л. Глібов); близьки́й і рідше 
бли́зький (П. Грабовський, Леся Українка), бли́зький і рідше близьки́й (І. Франко): 
«Побиватися стало близьке́» (П. Грабовський), «О, як серденько прагне тоді хоч посидіть з 
людиною бли́зькою» (П. Грабовський). 

У наш час цей прикметник так само засвідчений з неоднаковим наголосом. Так, 
Л. А. Булаховський фіксував близьки́й і бли́зький, Л. Л. Гумецька та І. М. Керницький теж 
бли́зьки́й, а А. П. Білоштан, М. Ф. Наконечний, Д. X. Баранник, а також «Український 
правопис» (1990) це слово реєструють з наголошеним закінченням — близьки́й. Немає 
одностайності і в словниках: бли́зьки́й (шеститомний «Українсько-російський словник»), 
близьки́й і бли́зький (тритомний «Російсько-український словник», «Орфографічний 
словник»), близьки́й («Словник наголосів» М. І. Погрібного, одинадцятитомний «Словник 
української мови», «Українська літературна вимова і наголос», «Орфоепічний словник» 
М. І. Погрібного). У поетичному вжитку XX ст. частіше функціонує флексійне 



наголошування: близьки́й і рідко бли́зький (М. Рильський, В. Сосюра, Н. Забіла, Л. Дмитерко, 
P. Братунь), бли́зький і рідше близьки́й (П. Тичина, П. Усенко), близьки́й (М. Бажан, 
В. Мисик, М. Терещенко, А. Малишко, І. Муратов, І. Вирган, Я. Шпорта, М. Нагнибіда, С 
Олійник, П. Воронько, В. Бичко, Л. Костенко, В. Симоненко, Р. Лубківський, П. Скунць). 
Отже, з погляду сучасної норми рекомендованим слід вважати флексійний наголос 

прикметника близьки́й, що усталюється в літературній мові. Проте допускається, як 
раритетне, й кореневе наголошування. 

Неоднаково на сьогодні визначається акцентуація прикметника гладкий, який в 
українських пам’ятках має кореневий наголос. Дожовтневі праці по-різному фіксують його 
наголошування і значеннєву диференціацію за допомогою наголосу: гладки́й (товстий, 
рівний) (словник П. Білецького-Носенка), гладки́й (жирний) (словник М. Левченка), гла́дкий 
(товстий; рівний) (словник Є. Желехівського і С Недільського), гла́дкий (рівний) і гладки́й 
(жирний, товстий) (словник М. Уманця і А. Спілки), гла́дки́й (рівний; жирний) (словник за 
ред. Б. Грінченка). О. О. Потебня подавав гладки́й. В українській класичній поезії поширений 
здебільшого флексійний наголос цієї лексеми без різниці в семантиці, але існує й різне 
наголошування залежно від значення: гладки́й (жирний, товстий) (І. Котляревський, 
П. Гулак-Артемовський, Т. Шевченко, Л. Глібов, Б. Грінченко, П. Грабовський, 
А. Кримський), гла́дкий і рідше гладки́й (товстий, рівний) (С. Руданський, І. Франко, Леся 
Українка), гла́дкий (рівний) (М. Старицький, Ю. Федькович, О. Маковей): «Веде просто на 
озера гла́дкі» (М. Старицький, наголос у тексті), «Досить, досить слова до слів складати, Під 
формою блискучою, гладко́ю» (І. Франко). Дослідники сучасної літературної мови 
засвідчують різне наголошування цього прикметника: Л. А. Булаховський подає гладки́й і 
гла́дкий (з диференціацією значення), А. П. Білоштан — гладки́й (рідко гла́дкий), 
Я. Л. Гумецька та І. М. Керницький, М. Ф. Наконечний наводять гладки́й (без вказівки на 
семантику). Немає одностайності і в сучасних словниках: гла́дкий (рівний) і гладки́й 
(жирний, угодований) — Українсько-російський словник у 6-ти томах, Словник наголосів 
М. І. Погрібного, Орфографічний словник, Словник української мови, Українська 
літературна вимова і наголос, гладки́й (жирний, ситий, опасистий) — Російсько-український 
словник у 3-х томах, гладки́й (без вказівки на значення) — Орфоепічний словник 
М. І. Погрібного. Поети XX ст. (П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра, М. Бажан, В. Мисик, 
П. Усенко, І. Вирган, Я. Шпорта, П. Воронько, Л. Дмитерко, Б. Олійник, Р. Лубківський) 
уживають це слово з флексійним наголосом без розмежування семантики: «Дав ще й тисячну 
їм коней, наче схили гір, гладки́х» (М. Бажан), «Бетон її рівний, гладки́й, мов паркет» 
(Л. Дмитерко). 

Отже, первинним є кореневе наголошування прикметника гладкий. Наприкінці XVIII ст. 
це слово вживалося з подвійним наголосом, часом розрізняючись у значенні. Однак 
поступово перемагає флексійний наголос, що став нормативним для цього прикметника в 
будь-якому його значенні. Семантичного розрізнення за допомогою наголосу гла́дкий — 
гладки́й у практиці сучасного усного мовлення не спостерігаємо. 

У сучасній українській літературній мові в прикметниках із суфіксом -к(ий) усталилося 
нафлексійне акцентування; воно вважається рекомендованим, нормативним. У поодиноких 
словах (бли́зький, гла́дкий) кореневий наголос сприймається як можлива варіантна форма. 


