
ТЕТЯНА  ОНІЩУК 
НАГОЛОШУВАННЯ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ  

У ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 
У сучасній українській літературній мові префіксальні (безсуфіксні) прикметники, як 
правило, зберігають наголошування мотивуючих слів (основ). Це передусім стосується 
відприкметникових утворень, наприклад: дóбрий — предóбрий, недóбрий, задóбрий тощо. 
Таку акцентуацію вони мають здавна, про що свідчать українські пам’ятки, лексикографічні 
джерела й поетична практика кінця XIX — початку XX ст. Особливо показовою з цього 
погляду є поезія Лесі Українки. 

У мовотворчості Лесі Українки найпоширенішими є префіксальні прикметникові 
утворення з кореневим наголосом, які походять від двоскладових прикметників, наприклад: 
невідóмий, негóжий, недóбрий, недóвгий, недýжий, немúлий, немýдрий (премýдрий), непéвний, 
нечúстий (пречúстий) та ін.: — Нам невідомі всі шляхи Господні (1, 251; тут і далі цитуємо 
за виданням: Українка Леся. Зібрання творів: У 12т.-К., 1975-1979); Спіткала велета у сні 
пригодонька негóжа (II, 123); Той холодний рух, недóбрий, Завжди він страшний мені (II, 
178); І чому не плакало так море, коли тихі та лагідні хвилі марнували силу й вік недóвгий 
(1,296); Поки я недýжа, не клич до відваги (І, 163). Прикметно, що Леся Українка в умовах 
протиставлення лише раз уживає прикметникову форму дýжою із заперечною часткою не: 
Тож слухай: ти орган порушить можеш Не дýжою, та смілою рукою (1,76);... сумна 
робота, богові немила (II, 106); Та відносин не порвала Із премýдрим Соломоном (II, 248); 
Кучері темні уквітчала хмарка цвітом з гранати огнистим, лине туди, де здалека біліє 
шпиль своїм чолом пречúстим (1,291). 

У мовостилі Лесі Українки такі префіксальні (безсуфіксні) утворення вживаються 
набагато рідше, ніж співвідносні безпрефіксні прикметники. Тільки префіксальний 
прикметник непевний фіксується частіше, ніж безпрефіксний — пéвний: І сіяли дивною 
красою, Мов непевні, чарівничі квіти (І, 86). 

У поетичному вжитку Лесі Українки досить активно побутують із кореневим наголосом 
і префіксальні утворення, похідні від трискладових прикметників, що також мають 
наголошений корінь, наприклад: невесéлий, непогáний, нехорóший (прехорóший): Ота весна, 
що за вікном сміялась, нам принесла новини невесéлі (І, 123); Жінки на сході, може, й 
непогáні (V, 193); Я чув зовсім інакше. Нехорóше ймення (IV, 299); Зблідли раптом рожі 
прехорóші 1найкраща роженька ясненька (1,87). Зрідка трапляється використання 
словоформи веселая із часткою не: Там я ходила і все вислухала, Що говорила вона, — Та не 
весéлая дума Чулася в гомоні того «зеленого шума»!.. (1,65). 

З кореневим наголошуванням функціонують також прикметники, мотивовані 
здебільшого безсуфіксними іменниками у родовому відмінку + прийменник. 
Найпродуктивнішим при цьому є префікс без-: безглýздий, безкрáїй, безсúлий, безлúстий, 
безшéрстий, безхвóстий: І безглýзді очі втупить в тебе рибка, мов чига... (1,331); Я ж без 
неї тепера така самотна Серед сього безкрáйого лиха (І, 151); Оту зневагу: гнів безсúлий У 
грудях стиснутих бурхає (II, 28); Не раз було мені так прикро, непривітно. Як у безлúстім 
гаю під дощем (1, 1780); Діти, діти! Стережіться Від безшерстої потвори! (II, 200); 
Тепера чоловік її пливе в Алеппо, А я й собі не проста. Неначе миш безхвóста, За ним, за ним, 
за ним (II, 322). 

Менш продуктивними є інші префікси (о-, по-, про-, роз-), наприклад: окрéмий, охóчий, 
понýрий, похúлий, прозóрий (непрозóрий), розлóгий: їде твій повоз, сім коней упріг ти у ярма 
окрéмі (II, 279); Та які се слова і даремні, й нудні, Хоч порадники щирі й охóчі (І, 153); Сі 
круглії вежі й високії мури — Страшні та суворі, непевні, понýрі (1,96); Ти наче дуб 
високий та міцний, Я ж наче плющ похилий та смутний (1,229); Широкі долини, розлогі 
лани Шість раз були кров’ю политі (II, 45). 

Кореневий тип наголошення демонструють і такі заперечні форми прикметників із 
префіксом не-: непрáвий, несúтий, несмíлий, нещúрий: Чи хто правий, чи непрáвий, чи хто 



прийде сам, чи вдвох, — всіх приймає пан ласкавий (І, 330); Вже оснували тіло все 
залізними дротами, припали до глибоких ран несúтими ротами (II, 123); На шлях я 
вийшла ранньою весною, І тихий спів несмíлий заспівала (І, 59); Ти правду говорив: я 
тим повісив сю арфу на вербі, що до нещúрих пісень вона не може пригравати (III, 158). 

Окремої характеристики наголосу потребує префіксальний прикметник чималий, який у 
поетичних творах Лесі Українки вживається переважно з кореневим наголошуванням: 
чимáлий (І, 353, 361; II, 121), чимáла (V, 132), чимáлу (II, 320; V, 66,86,145; VI, 93,193), чимáле 
(II, 72), чимáлі (IV, 259; VI, 24): Сиділи ми при згаслому багатті усі гуртом, — а гурт нас 
був чимáлий (1,353); Нас таки чимáле військо, Маєм свого отамана (II, 72). Лише в єдиному 
випадку у версифікаційному малюнку фрази спостерігаємо флексійне акцентування: Я 
розумію, що гостинність ваша була б уражена, але про честь нема що говорити, бо 
приставник тетрарховий — сам чимáлий вельможець (V, 188). У лексикографічних 
джерелах і працях кінця XIX — початку XX ст. цей прикметник фіксується з різним 
наголошуванням: чимáлий (словник М. Левченка), чимáлий (словник Є. Желехівського і 
С. Недільського), чимáлий (словник М. Уманця і А. Спілки; словник української мови за ред. 
Б. Грінченка). І. Верхратський рекомендував дві норми наголошення — чимáлий і 
чималúй. В українській класичній поезії переважає коренева акцентуація. 

У сучасних українських словниках виявляємо непослідовність акцентуаційного 
оформлення згаданого слова: чимáлúй (Правописний словник Г. Голоскевича, шеститомний 
Українсько-російський словник, одинадцятитомний Словник української мови, 
Орфографічний словник 1994,2002), чимáлий (Словник наголосів М. Погрібного), чимáлий і 
чималúй (тритомний Російсько-український словник, Українська літературна вимова і 
наголос, словник-довідник Складні випадки наголошення С. Головащука). У сучасній мові 
нормативним є кореневий наголос названого прикметника — чимáлий і вважається 
прийнятним флексійний — чималúй. 

У сучасній українській літературній мові префіксальних прикметників із флексійним 
наголошуванням існує небагато. Це ад’єктивні утворення, що зберігають флексійний наголос 
слів, від яких вони походять, наприклад: застарúй, неживúй, пресвятúй тощо. У поезії Лесі 
Українки одиниці цього типу функціонують несистематично, за винятком прикметника 
неживúй (II, 140), неживá (III, 213; V, 97,269), неживáя (1,208), неживí (IV, 40): Обізвися хоч 
ти до мене, глино неживá! Чого тобі, чого мені бракує, щоб нам живими бути межи 
людьми?.. (V, 97). Епізодично спостерігаємо також словоформу заблідá: А тільки в білому ти 
заблідá (VI, 93). 

Таким чином, наголошування префіксальних прикметників, які вживаються в 
поетичних творах Лесі Українки, збігається з сучасною літературною нормою. Поетеса 
активно використовує прикметникові утворення з кореневим наголосом. Прикметники з 
флексійним акцентуванням функціонують спорадично. 

 
 


