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Я́СНИЙ ЧИ ЯСНИ ́Й? 

 
У найдавніших пам’ятках української мови XVI— XVIII ст. в усіх відмінкових формах 
однини й множини прикметник я́сний вживається з накореневим наголосом. У 
дореволюційних словниках засвідчується різна акцентуація: коренева (словник 
Є. Желехівського та С Недільського) і варіантна — я́сни́й (словник М. Уманця і А. Спілки, 
словник за ред. Б. Грінченка). 

У поетичному мовленні XIX — поч. XX ст. (Т. Шевченко, С. Руданський, М. Старицький, 
П. Грабовський, І. Франко, Леся Українка) використовується варіантне наголошування, але 
переважає наголос на корені: «І оживе добра слава, Слава України, І світ я́сний невечірній 
Тихо засіяє» (Т. Шевченко), «Виглядаю у віконце: Я́сне небо, я́сне море, Я́сні хмарки, я́сне 
сонце» (Леся Українка), «Орися ж ти, моя ниво, Долом та горою! Та засійся, чорна ниво, 
Волею ясно́ю» (Т. Шевченко, наголос поставлений у тексті), «Вже зіроньки гожі Сіяють на 
небі ясно́му» (Леся Українка, наголос, у тексті. Тут і далі приклади взято з поетичних творів, 
у яких наголошування слова ясний визначається ритмічною будовою. 

О. О. Потебня вживав цей прикметник з кореневим акцентуванням (див.: Потебня А. А. 
Ударение.— Киев, 1973.—С. 134). 

Як наголошується цей прикметник у сучасних лексикографічних працях? Так, 
шеститомний «Українсько-російський словник», «Словник української мови» подають я́сни́й 
з варіантним акцентуванням. Словник наголосів М. І. Погрібного (1964), «Українська 
літературна вимова і наголос», «Орфографічний словник української мови», «Орфоепічний 
словник» М. І. Погрібного, тритомний «Російсько-український словник» також фіксують 
варіантне наголошування, але першим, тобто рекомендованим, наводиться флексійне 
акцентування — ясни́й, а другим, допустимим — кореневе — я́сний. 

У сучасному поетичному вжитку (П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра, М. Бажан, 
А. Малишко, П. Воронько, Л. Костенко, Д. Павличко, І. Драч) наголос прикметника 
варіюється. Характерно, що варіанти властиві багатьом українським поетам. Однак більш 
поширений варіант з наголосом на закінченні: «У віках, неначе в морі, відкладаються 
перлини, Перли мудрості ясно́ї, що повік ніде не згине» (М. Рильський), «А дівчата співали 
стрункі і ясні́, Під грозою, на травах поляни» (А. Малишко). 

У діалектах української мови прикметник ясний виступає з різною акцентуацією: у 
південно-східних говірках він уживається з флексійним наголосом, хоча зрідка побутує і 
коренева акцентуація, у південно-західних — наголос в основному на корені, а в північних— 
на флексії (Говори української мови. — К.: Наук. думка, 1977). 

Подібно в українській літературній мові наголошується префіксальний прикметник 
неясний. Подвійний наголос зафіксовано в шеститомному «Українсько-російському 
словнику» та одинадцятитомному «Словнику української мови», а Словник наголосів 
М. І. Погрібного, тритомний «Російсько-український словник», «Орфографічний словник 
української мови» рекомендують флексійне наголошування і допускають кореневе — 
неясни́й і нея́сний. 

Ту саму тенденцію засвідчує у сучасній поетичній практиці прикметник неясний: «І на 
муку твою неясну́, на твоє одиноке ридання на прощання рукою махну» (В. Сосюра), 
«Нея́сний вітер хвилювання В собі відчув неждано він» (В. Сосюра). 

Отже, переміщення наголосу в прикметнику ясний на флексію почалось наприкінці XVIII 
— на поч. XIX ст. У поетичному вжитку XIX ст. переважало все-таки кореневе 
акцентування. З часом його почало витісняти флексійне наголошування, яке стало 
домінуючим у поезії XX ст., і його рекомендують словники, ставлячи на перше місце, хоч і 
допускають наголос на корені як варіантний. 
 


