
ТЕТЯНА ОНИЩУК 
НАГОЛОШУВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ НА –КИЙ У ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
У сучасній українській літературній мові прикметники на -кий уживаються (крім поодиноких 
слів) із наголошеним закінченням. Однак такий наголос не є первинним, він усталився 
упродовж історичного розвитку нашої мови. У найдавніших українських акцентованих 
пам’ятках кінця ХVІ — початку ХVІІІ ст., за спостереженнями дослідників, прикметники 
згаданого типу мають здебільшого наголошений корінь, деякі слова виступають із подвійним 
наголосом, тоді як флексійне акцентування є епізодичним. З плином часу поступово наголос 
переміщується на закінчення, що супроводжується певними хитаннями у наголошуванні, 
тобто двояким наголосом. Цей процес яскраво засвідчують лексикографічні праці й поетична 
мова кінця ХІХ — початку ХХ ст. Особливо показовою з цього погляду є поезія Лесі 
Українки. 

У поетичному слововжитку Лесі Українки значна частина прикметників мають 
наголошене закінчення: боязки́й, важки́й, гидки́й, гнітки́й, мастки́й, плавки́й, прудки́й, 
різки́й, слабки́й, слизьки́й, стидки́й, сторожки́й, стрімки́й, струнки́й, терпки́й, тривки́й 
(нетривки́й), хибки́й, швидки́й: День непевний, тремтячий встає, боязки́й (XI, 271; тут і далі 
цитуємо за виданням: Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. — К., 1975-79 (далі римськими 
цифрами позначено том, арабськими — сторінку). Приклади взято з поетичних творів, 
наголос у яких визначено за ритмічною будовою); А іскра тліла в попелі важкі́м (I, 347); Ох, 
яке гидке́ злочинство (XI, 241); Плавки́м багаттям вал на гору наступав (I, 184); Пильнувать 
треба хвилю і вітер швидки́й (XI, 269). 

Прикметник палки́й у поезії Лесі Українки здебільшого вживається з флексійним 
наголошуванням: Ой палко́ ти була, моя пісне! (I, 143). І лише в окремих випадках поетка 
ставить наголос на корені: На небі па́лкому ніде ні хмари (I, 105). 

Прикметник низький найчастіше функціонує з наголосом на закінченні, однак іноді, 
підпорядковуючись версифікаційним потребам віршової мови, виявляє кореневе 
акцентування: І скрізь блукає поглядом, смутний: То по закуренім низькі́м склепінню, То по 
стіні, по брудному камінню (I, 60); Та раз у раз поклони ни́зькі б’є (I, 239). 

Так само і прикметники дзвінки́й, гірки́й, тонки́й, тяжки́й в ідіостилі Лесі Українки 
вживаються здебільшого із нормативним флексійним наголошуванням, але можуть 
виступати також з наголосом на корені: дзвінки́й — Я дам його вітру дзвінкoму, Хай весело з 
вітром летить (XI, 162) і дзві́нкий — Скрізь гуляю, скрізь буяю, Мов той вітер дзві́нкий в 
полі (XI, 162); гірки́й — Здавило серце почуття гірке́ (XI, 152) і гі́ркий — А татко ручку доні 
цілував І гі́ркими сльозами обливав (I, 61); тонки́й — Лицар бачив, як прялась Тая нитка 
тендітна, тонка́ (XI, 47) і то́нкий — Та з думки не гинуть обличчя бліді І постаті згорблені, 
тункі, худі (I, 327); тяжки́й — Тяжки́й твій спадок, батьку Прометею! (I, 170) і тя́жкий — 
Мов тя́жка хвороба, так час там пливе (I, 127). 

Натомість у прикметнику легкий, який загалом має подвійне наголошування, переважає 
наголошування кореневої морфеми: Сиділи ми, любко, обоє У ле́гкім човенці своїм (XI, 141); 
Колись його хвилі вкривались широко Тими байдаками, легки́ми чайками (I, 96). 

Поодинокі прикметники, які в сучасній українській літературній мові мають флексійний 
наголос, у поетичній інтерпретації Лесі Українки набувають оказіонального кореневого 
наголосу: ву́зький, грі́мкий, рі́дкий: Одне віконце ву́зьке, мов стрільниця (I, 75); Без грі́мких 
вистрілів, без ясних корогов Вона була немов лихе повітря (I, 131); …проліски в рі́дкій 
травиці тоненькії, се була провесна, щастя вінець (I, 200). 

У мовостилі Лесі Українки не виявляємо жодних порушень акцентуаційних норм в 
поетичному послуговуванні прикметників коро́ткий, соло́дкий: у її віршах вони мають такий 
самий наголос, як і в сучасній українській літературній мові: Коро́тка та літняя нічка була 
(I, 78); Для нас у ріднім краю навіть дим Соло́дкий та коханий… (I, 292). 

Кодифіковане на сьогодні подвійне акцентування прикметника близьки́й (розмовне 
бли́зький) теж зберігається без змін: Духом я пізнав солодке Причуття близько́ї смерті (XI, 



251); Ти добра жінка, слів терпких нема у тебе для таких, що «впали низько», хоч злидні 
перетерпіла й сама, хоч і тобі була спокуса бли́зька (I, 344). 

Отже, у мовотворчості Лесі Українки більшість прикметників на -кий має флексійний 
наголос, що відповідає чинній сучасній нормі. Деякі слова засвідчують подвійне 
акцентування, зрідка вживається кореневе наголошування, що не збігається із сучасним 
наголосом. Тобто у поезії Лесі Українки відображена акцентуація прикметників на -кий, яка 
характерна для мови кінця ХІХ — початку ХХ ст.  
 


