
ЛЕСЯ ЦВІРЧАК 
НАГОЛОШУВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
З’ясування стилістичного навантаження наголосу в мові творів певного періоду чи доробку 
автора — один із найменш досліджених аспектів індивідуальних мовостилів. Навіть щодо 
мовно-стильових систем класиків української літератури (Т. Шевченко, І. Франко, Леся 
Українка) акцентологічні питання виявляються недостатньо актуалізованими або й цілковито 
обійдені увагою. Спробуймо простежити, які ж тенденції до наголошування — нормативні 
чи оказіональні, зумовлені версифікаційними потребами контексту, — домінують у поезії 
Лесі Українки. При цьому зосередимо увагу на дієприкметниках. 

У поетичному словнику Лесі Українки засвідчено понад 100 дієприкметників, які з 
погляду акцентології можна умовно поділити на два основні типи: 1) з нерухомим наголосом 
на корені в однині та множині; 2) з нерухомим наголосом на суфіксі в однині та множині. 

Із кореневим наголошенням уживаються пасивні та активні дієприкметники (62), як 
префіксальні, так і префіксально-суфіксальні, що відповідає сучасній українській 
літературній нормі: врáжений (урáжений), врóджений (урóджений), захúщений, закóлотий, 
забрýднений, затóптаний, занапáщений, закóваний, закляклий, запряжений, злáманий, 
зів’ялий, зв’язаний, люблений, мерéжаний, окóваний, одýрений, обдéртий, просрíблений, 
покáраний, порýбаний, прикóваний, прибóрканий, покúнутий, пережитúй, похóваний, 
прóщений, розжéврений, розпýщений, ужáлений. Наприклад: «Що вам до того, ви врóджені 
зрання? Личить співати вам пісню кохання»; «Ви мов закóлота кривава жертва»; 
«забрýднена, затóптана, забúта»; «і, хоч у горе закóвана, все ж я дочка Прометея»; «Мій 
занапáщений, нещасний краю»; «у червону коляску запряжені...»; «Іду я окóвана міцно, і 
дзвонять кайдани мої»; «Що вдіє раб принúжений, нещасний»; «просвíчений нагірним, 
чистим світлом»; «Глянув додолу й відскочив, ужáлений страхом»; «Узбрóєний ти досить». 

Суфіксальне наголошування дієприкметників (вбрáний (убрáний), невбрáний, змарнíлий, 
зникáючий, зачарóваний, нерозвáжний, чарýючий тощо) збігається з сучасною акцентною 
нормою. Водночас у поезії Лесі Українки виявляємо ряд розходжень із сучасною 
літературною нормою (вінчáний, надáний, обрáний, посивíлий, подáний, приспáний, 
продáний). У сучасній літературній мові вживаються з варіантним наголошуванням або ж із 
кореневим: «Перед стовпом, короною вінчáним»; «Я побачив руське обличчя, Римською 
тіарою вінчáне!». Сучасні словники подають лексему вінчаний із наголосом на корені. 

Аналогічні процеси спостерігаємо на прикладі дієприкметників надáний та обрáний: 
«Всі слуги від бога надáні»; «Тож знай: я Богом змалку був обрáний». У сучасній 
літературній мові ці лексеми мають нормативне накореневе варіантне акцентування, яке 
фіксують словники. 

Кореневе наголошування лексем подáна, приспáна, продáна теж відрізняється від 
сучасної акцентної норми (наголос на префіксі), що зумовлено розміром вірша: «І тремтіла 
подáна рука»; «подáну вам небесною рукою»; «Повстала туга, сном важким приспáна»; 
«Якби твій син, — сказав я, — був продáний». 

За допомогою наголосу розмежовуються дієприкметники й прикметники, фонемна 
(графемна) реалізація яких є ідентичною. У таких випадках дієприкметники мають кореневу 
акцентуацію, а прикметники — суфіксальну: запéчений (дієпр.) — запечéний (прикм.), 
звáрений (дієпр.) — зварéний (прикм.), пáлений (дієпр.) — палéний (прикм.), смáлений 
(дієпр.) —смалéний (прикм.), зарýчений (дієпр.) — заручéний (прикм.), нарéчений (дієпр.) — 
наречéний (прикм.). У словнику за ред. Б. Грінченка лексема наречений зафіксована тільки з 
наголосом на корені у значенні «женихъ» (Т. II, с. 515). Водночас слово нáзваний у цьому 
джерелі має тільки наголос на суфіксі назвáний «(о родственникh; свойственники, не 
кровные родственники; именованный (о числh)» (Т. II, с. 488). В пам’ятках XVI-XVII століть 
дієприкметники на -аный зберігають старий книжний наголос на суфіксі: назвáный. Це 
утворення від дієслів із наголосом на суфіксальному -а-. Пізніше в таких дієприкметниках 
уже вживається наголос на попередньому складі. 



 В авторській інтерпретації Лесі Українки динаміка наголосу в межах лексеми 
актуалізується як важливий стилістичний засіб. Так, частотно вживана лексема проклятий із 
20 разів двічі вживається з авторським наголосом на корені, у решті випадків наголос 
визначається ритмічною будовою вірша, причому частіше з наголосом на суфіксі. 
Наприклад: «Коли він проклятий, то й я його клену»; «Ох, Міріам, ти прóклята від бога!»; 
«як мореходцям прóклятим в легенді»; «О, будьте прóкляті!»; «Прокляті очі, що такеє 
бачать!»; «Уста прокляті, що такеє кажуть!»; «Земля не пекло, люди не прокляті». 

Із префіксальним акцентуванням у поезії Лесі Українки зафіксовано лише 6 
дієприкметників: вúшитий, вúзволений, прóйнятий, прóрваний, перéтканий, прúзнаний, що 
відповідає сучасній акцентологічній нормі. Наприклад: «Узбрóєний ти досить шличком 
червоним, вишитим хітоном»; «І стрепенеться вúзволена пісня»; «мов білі тумани, 
прóйняті сонцем»; «Наче прóрвана гребля, лежить він»; «Місячним світлом перéткані»; «не 
прúзнаний ніким, бо сам Месія». 

Із варіантним наголосом у поетичній мові Лесі Українки послідовно вживається 
дієприкметник замкнутий: «немов дитина, в темряві забута, немов людина, у тюрму 
замкнýта»; «Як визволить той гук, що зáмкнутий в скелині»; «і не зáмкнений на вежі»; 
«Мов пташка в клітці, зáмкнута од світла». У сучасній літературній мові це слово має 
тільки префіксальне акцентування. 

З авторським суфіксальним наголошуванням дієприкметник зібраний уживається 
епізодично («було зібрáне, наче в тому шкельці»), що зумовлено ритмічною організацією і 
структурою фрази. У мовостилі поетеси ця лексема здебільшого вживається з нормативним 
наголошуваням: «Що зíбрана в сій хаті!» 

Цікавим із погляду наголошування є дієприкметник подоланий, який у поетичному 
словнику Лесі Українки зафіксований із обома формами акцентуації: подóланий і подолáний, 
хоч у сучасній українській літературній мові він уживається винятково з наголосом на 
корені: «Що переможця і не так ще славлять подóлані. Я й те і друге знаю»; «Бо впала 
ганьба і на наші руки, що не знялись життя нам одібрати, нам, подолáним, а знялись 
робити». На загал можна стверджувати, що тенденція до наголошування дієприкметника 
подоланий визначається версифікаційними особливостями вірша: «Народи подолáні йдуть з 
дарами»; «І схилили чоло, подолáні борці»; «море кине подóлані хвилі»; «Знов подóлана я, не 
маю сил до бою»; «У подóланого стогін заглушать»; «коли подóланий похилить чоло»; «з 
подóланих, таки ж і з нас самих». 

Акцентуаційний аналіз дієприкметників у поетичній мові Лесі Українки дає підстави 
стверджувати, що загалом авторське наголошування не відрізняється від сучасної 
літературної норми. В окремих контекстах спостерігаємо розбіжності із сучасною 
акцентуаційною нормою, однак такі приклади є нечисленними, епізодичними і, як правило, 
підпорядковані ритмомелодичній структурі вірша. 

Водночас наголошування дієприкметників у поетичній мові Лесі 
Українки відбиває реальну тогочасну мовну практику. 
 


