
ТЕТЯНА ДЯК 
НАГОЛОШУВАННЯ НЕПОХІДНИХ ПРИСЛІВНИКІВ У ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

З ПОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРНОЇ НОРМИ 
 
Акцентування непохідних прислівників у поетичних творах Лесі Українки загалом не 
відрізняється від сучасної української літературної норми. Деякі з них мають наголос на 
першому складі кореня: зáвтра, трóхи, трóшки і под.: (тут і далі цитуємо за виданням: 
Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. — К., 1975-1979. Приклади дібрано з поетичних 
творів, наголос у яких визначено за ритмічною будовою): А зáвтра знов сонце загляне в 
віконце І збуджене серце моє заспіва; Утомився щось я хутко, Навіть трóшки зажурився. 

Акцентологічні дослідження В. Винницького свідчать про те, що прислівник зáвжди 
в українських акцентованих пам’ятках кінця ХVІ — початку ХVІІІ ст. уживається 
переважно з наголосом на першому складі кореня — зáвжди, рідко трапляється 
наголошений другий склад кореня — завждú. У лексикографічних працях к. ХІХ — поч. 
ХХ ст., а також у тогочасній мовно-поетичній практиці це слово послідовно має 
акцентований перший склад кореня — зáвжди. З таким наголосом воно функціонує і в 
мовостилі Лесі Українки: Всі русалки, мов рибоньки, Веселії грають, А у неї зáвжди хмари 
Чоло укривають; Наче промінь місяченька Крізь серпанок хмар блищить, Так для мене сяє 
зáвжди Ясний спогад з темних літ. Лише в одному контексті поетеса наголошує — 
завждú: Не завждú там буде щастя, Де твоя хатина, — Зостануться сиротами Жінка і 
дитина! 

«Правописний словник» Г. Голоскевича, «Українсько-російський словник» у 6 т., 
«Словник наголосів» М. Погрібного фіксують аналізований прислівник з наголосом на 
першому складі кореня — зáвжди, а пізніші словники пропонують два варіанти 
наголошення — зáвжди і завждú. Це відповідає сучасній акцентуаційній нормі: зáвжди — 
рекомендований наголос і завждú — прийнятний. 

Поряд із широко вживаним прислівником тут Леся Українка використовує його 
розмовний варіант — тýта (близько 30 разів), найчастіше у драматичних творах: Я 
відмовив: «З ким се тýта Маю честь я говорити?»; Дозволите вас тýта залишити? Його 
фіксуємо і в ідіостилі Т. Шевченка: — Ой піду я в гай зелений, Посажу я руту. Якщо зійде 
моя рута, Остануся тýта. Зауважимо, що прислівник тýта засвідчений у «Словнику 
української мови» за ред. Б. Грінченка, «Правописному словнику» Г. Голоскевича, а 
«Словник української мови» в 11 т. обмежує сферу його нормативного вживання ремаркою 
розмовне.  

У поетичному слововжитку Лесі Українки функціонують непохідні прислівники з 
наголосом на другому складі кореня — сюдú, тодí, тепéр тощо. Наприклад: Дивись сюдú, 
читай уважно, дочко, Читай уголос, ось тут, читай!; То ж тодí в мене в серці глибоко Сяя 
пісня сумная рида!; А тепéр дійшов до літ я, І читав, і мандрував, Я в святого духа віру 
Щирим серденьком прийняв. 

В ідіостилі Лесі Українки частотною є варіантна форма прислівника тепéр — тепéра 
(близько 50 разів): Нащо те великеє ридання? Чи то мало в морі хвиль потужних, чи то сі, 
що полягли тепéра, вже найкращі з усього братерства?; Ох, тепéра мене у недолі моїй Не 
один добрий друг потішає: «Не годиться журитись в пригоді такій, Адже іншим ще гірше 
буває!». Саме з таким наголосом (тепéра) прислівник наведений у «Словнику української 
мови» за ред. Б. Грінченка, «Правописному словнику» Г. Голоскевича. Незважаючи на те, що 
СУМ визначає розмовний характер прислівника в такому акцентному оформленні, поети 
ХХ ст. його не відкидають: — Невже ж він загине? О швидше за ним!.. — Ридає Марина, 
тепéра — ханим (В. Сосюра); Підемо далі тепéра. У віршах тобі доведу я, Що лиш числом 
безконечним підтримують первопочатки Всесвіту цілість (М. Зеров). 

Прислівник я́ кось в українських акцентованих пам’ятках к. ХVІ — поч. ХVІІІ ст. 
засвідчено з наголосом на першому складі кореня. В к. ХІХ — на поч. ХХ ст. він 
функціонував із подвійним наголошуванням (незалежно від значення). Так, «Словник 



української мови» П. Білецького-Носенка фіксує якóсь, я́ кось-то, «Опыт русско-
украинского словаря» М. Левченка і «Словарь російсько-український» М. Уманця та 
А. Спілки реєструють я́ кось, «Малорусько-німецький словар» Є. Желехівського і 
Є. Недільського подає якóсь, а «Словарь української мови» за ред. Б. Грінченка я́ кóсь. 
І. Верхратський відзначав: я́ кось — південно-східне і якóсь — галицьке. Має різне 
акцентування це слово і в українській класичній поезії: Отак поплававши немало, І 
поблукавши по морям, Якóсь і землю видно стало, Побачили кінець бідам! 
(І. Котляревський); — Добра, Добра такого таки зроду У мене, правда, не було, А так собі 
якóсь жилось (Т. Шевченко); Згадав я вас, — і я́ кось тихо На серці хорому стає 
(П. Грабовський). 

Леся Українка вживає подвійне наголошування аналізованого прислівника: якóсь і 
рідше я́ кось: Ну, та сей одважний лицар Я́ кось вибрався до бою. І вернув живий, здоровий: 
Талісман він мав з собою; Ет, якóсь-то буде! (наголос у тексті). 

У сучасній українській літературній мові простежується розрізнення я́ кось — якóсь за 
допомогою наголосу. Одні словники чітко диференціюють: я́ кось (невідомо як, як-небудь) 
— якóсь (одного разу), в інших лексикографічних працях таке розмежування здійснюється 
непослідовно. Не підтверджують його систематично ні поетична практика ХХ ст., ні усна 
літературна мова. Так, В. Сосюра, Є. Маланюк, Олександр Олесь, В. Мисик, Н. Забіла, 
І. Муратов, Я. Шпорта, М. Нагнибіда, С. Олійник, Д. Павличко, Р. Братунь, Л. Костенко, 
В. Симоненко незалежно від семантики наголошують я́ кось. Натомість у мові творів 
П. Тичини, М. Рильського, Б. Лепкого, Миколи Вороного, М. Бажана, М. Зерова, М. Руденка, 
П. Усенка, П. Воронька, В. Бичка, Б. Олійника, І. Драча чітко простежується семантичне 
розрізнення я́ кось — ‘невідомо як, як-небудь’ і я́ кось і якóсь — ‘одного разу, колись’ (Див. 
також: Винницький В. М. Українська акцентна система: становлення, розвиток. — Л., 2002). 
Наприклад: Отож якóсь чабан: — Здоров! Як маємось? (П. Тичина; наголос у тексті); Сонце 
десь уже сховалося за гори, І я́ кось ніяково зорі в зіниці падають мені одна по одній 
(В. Сосюра); З комодом шафа сперечалась я́ кось — У кого краща врода, вища якість 
(Л. Дмитерко); Не може ж буть, щоб я́ кось не було, вже як не є, я́ кось воно буде 
(Л. Костенко). 

Таким чином, у поетичній практиці Лесі Українки більшість непохідних прислівників 
функціонує з наголошуванням, яке не відрізняється від сучасної літературної норми: вони 
мають наголошений або перший, або другий склад кореня. Прислівник зáвжди переважно 
побутує з наголосом на першому складі кореня (як у тогочасних словниках і поетичних 
творах), а сучасне літературне акцентування — зáвжди і завждú. Леся Українка часто 
вживає прислівники тепéра і тýта, які в сучасній українській літературній мові мають 
розмовний характер. Прислівник якóсь (і рідше я́ кось) у поезії Лесі Українки засвідчений з 
подвійним наголошуванням (як і в українській мові тієї доби). 
 


