
МАР’ЯНА САЧКО 
НАГОЛОШУВАННЯ СТУПНЕВИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ  

У ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 

У поетичних творах Лесі Українки вживається чимало різноманітних форм ступенів 
порівняння якісних прикметників, акцентування яких загалом збігається із сучасною 
літературною нормою. У наголошуванні індивідуально-авторських форм вищого ступеня 
порівняння прикметників простежуються чіткі закономірності. 

Компаративи, утворені від дво- або трискладових непохідних прикметників із кореневим 
чи флексійним наголосом за допомогою суфікса -ш- (або його варіанта -ч-), мають 
наголошений корінь: дорожчий, дужчий, молодший, слабший: Сором моло дшому мужу 
старшого питати (II, 295 //Тут і далі цитуємо за виданням: Українка Леся. Зібрання творів: У 
12 т. — К., 1975-1979 (римськими цифрами позначено том, арабськими — сторінку). До 
цього типу належить ступенева форма старший, яка в мовостилі Лесі Українки функціонує 
переважно з акцентованим коренем, але зрідка має і флексійне наголошування: Мій 
старший, найперший, він був мов кедр на верхів’ї гори (І, 285), Сказав за те старший вояк: 
«Балачки, бач, не діло варти!» Вони тоді помовкли так (II, 95), Попереду всього війська Три 
старшії виступали (II, 66). У першому випадку на тлі ямбічної тенденції виступає 
флексійний наголос — старший, а в другому — при хореїчній римі форма старшії має 
субстантивний характер. В одному поетичному фрагменті поетеса зазначує наголос у тексті з 
відповідним стилістичним (смисловим) навантаженням: Я заплатив старшому ключареві, 
щоб він двох в’язнів випустив смерком (IV, 235). Тут прикметник старший позначає не вік, а 
посаду ключаря. 

Ступеневі форми з суфіксами -ш-(-ч-), утворені від прикметників із суфіксами -к-, -ок-, що 
мають флексійний або суфіксальний наголос, уживаються з кореневим акцентуванням: 
нижчий, тяжчий, вищий: Але, може, то й корисно Нам, створінням вищим, ліпшим На 
землі від звірів інших знати, що гадають нижчі (II, 201). 

Ступені порівняння, утворені від двоскладових непохідних прикметників із наголошеним 
коренем (рідко — закінченням або подвійним акцентуванням) за допомогою суфікса -іш-, 
виступають із наголосом на цьому суфіксі: дикіший, миліший, мудріший, простіший, 
світліший, синіший, чорніший, щиріший, ясніший: Ні, мамо, я читав простішу притчу (V, 
64). 

Форми вищого ступеня прикметників, утворені від дво-, рідше трискладових 
прикметників із суфіксом -н-, що мають кореневе наголошування, за допомогою суфікса -іш, 
вживаються із наголосом на цьому суфіксі: красніший, лагідніший, пильніший, радніший, 
сильніший, темніший, холодніший: В неї коси від темряви ночі темні ші, від ягід тернових 
чорніші (II, 291). 

Компаративи, утворені за допомогою суфікса -іш- від дво-, рідше трискладових 
прикметників із суфіксом -н-, які виступають із флексійним акцентуванням, функціонують із 
наголосом на суфіксі: гучніший, дрібніший, міцніший, смутніший, страшніший, тісніший, 
чарівніший: Той цвіт від папороті чарівні ший (V, 249). 

Форми вищого ступеня порівняння прикметників, утворені від непохідних, суфіксальних 
(із суфіксами -ав-, -н-), префіксально-суфіксальних прикметників за допомогою суфікса -ш-, 
зберігають наголос вихідної форми: величніший, вродливіший, дотепніший, суворіший, 
яскравіший: Хто бачив блискавицю, яскра вішу над полиск ваших крил? (І, 324). 

Єдиний компаратив прихильніша вживається із суфіксальним наголошуванням (сучасне 
літературне акцентування — прихильніша): Будь до мене прихильні ша, Дай розкоші, 
поцілунків! Ти, з дівчат найкраще сонце, З сонців дівчина ясніша! (II, 159). Відхилення від 
нормативного наголосу в цьому разі зумовлене дотриманням хореїчного римування строфи 
(прихильніша — ясніша). 

Із двох акцентних варіантів (щасливіший і щасливіший), які функціонують у сучасній 
українській літературній мові, Леся Українка вживає суфіксальне наголошування — 



щасливіший: Не так щасливий, але щасливі ший (II, 324). 
Суплетивні форми вищого ступеня порівняння прикметників в авторській поетичній мові 

Лесі Українки виступають із кореневим (літературним) наголосом: більший, гірший, кращий, 
ліпший, менший: Ніхто не має більшої любові, Як той, хто душу покладе за друзів (І, 138). 

Короткі форми вищого ступеня порівняння прикметників у поезії Лесі Українки 
трапляються рідко: Хіба для мене він страшні ш ніж тії, Яких щодня з огненними мечами Я 
бачу коло брами (II, 314). 

Авторка широко використовує синтетичні форми найвищого ступеня порівняння 
прикметників, наголошування яких збігається із компаративами. З-поміж них виокремлюємо 
два акцентні типи: 

• ступеневі форми з кореневою акцентуацією: найбільший, найвищий, найгірший, 
найдальший, найдорожчий, найліпший, найменший, найкращий, наймолодший, 
найнебезпечніший, найстарший, найтяжчий, найхмарніший, пор.: Я поборю найтя жчі 
перешкоди (І, 228); 

• форми найвищого ступеня порівняння прикметників із суфіксальним наголошуванням: 
найлютіший, наймиліший, найприкріший, найпростіший, найсвятіший, найсмутніший, 
найстрашніший, найтемніший, найчистіший, найчільніший, найщиріший: Твоя, Самсоне, 
лиш єдина воля Для мене наймиліша буде! (II, 22). 

У мовотворчості Лесі Українки нерідко спостерігаємо форми найвищого ступеня 
порівняння прикметників, ускладнені префіксом що-: щонайгірший, щонайвірніший, 
щонайкращий, щонаймолодший: Тут він двох щонайвірніших Слуг до себе прикликає (II, 73). 

В окремих випадках поетеса вживає короткі форми найвищого ступеня порівняння 
прикметників, напр.: Все посміхуються! Навіть і тоді, коли повинні Найпова жніш буть, — 
у хвилю Урочистую кохання! (II, 203). 

Як відомо, давнім (первісним) в українській мові є префіксальне наголошування форм 
найвищого ступеня порівняння прикметників. Із таким наголосом вони подаються в 
найдавніших українських пам’ятках, окремі з них засвідчені в лексикографічних джерелах 
кінця XIX — початку XX ст., іноді в класичній поезії. Так, наприклад, у поетичному вжитку 
І. Франка переважає префіксальний наголос ступеневих форм, як-от: Що вчора ще 
вважалось людським, добрим, Вважаєсь нині найтяжчим гріхом. 

Отже, у поезії Лесі Українки широко функціонують різні форми вищого і найвищого 
ступенів порівняння прикметників, які мають кореневий або суфіксальний наголос. 
Наголошування сгупеневих прикметникових форм (за винятком окремих компаративів) 
відповідає їх акцентуації в сучасній українській літературній мові. 
 


