
ЛЕСЯ ЛЕГКА 
КОРЕНЕВЕ НАГОЛОШУВАННЯ СУФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ  

У ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 

Дієслово має своєрідну наголосову систему, яка унормовує закономірності як у 
наголошуванні інфінітивних форм, так і при відмінюванні дієслів. Акцентуація дієслів 
певною мірою залежить від морфемної структури, зокрема від відповідного 
класифікаційного (тематичного) суфікса дієслівної основи. Важливе значення має також 
наявність інших суфіксів (іменникових, прикметникових), оскільки дієслівні форми, як 
відомо, походять від слів різних морфологічних класів (Винницький В. М. Українська 
акцентна система: становлення, розвиток. — Л., 2002. — С. 313). 

З’ясовуючи закономірності наголошування дієслівних основ, В. Русанівський робить 
висновок про те, що при визначенні акцентного типу дієслова багато важить його належність 
до певного структурного класу, а також взаємовідношення різних наголошених форм у 
межах структурного класу основ. Коли цього виявляється недостатньо, враховується також 
наявність суфіксів у дієслівних основах, походження дієслова, видова співвідносність 
дієслівних основ тощо. Саме ці критерії й були визначальними при вивченні особливостей 
кореневого наголошування суфіксальних дієслів у поетичній мові Лесі Українки. 

У мові аналізованих поетичних творів зафіксовано такі акцентні типи суфіксальних 
дієслівних основ: дієслова, які в основі інфінітива мають суфікс -ува-; з інфінітивною 
основою на -а- / -я-; з інфінітивною основою на -і- та суфіксами -ію- , -іє- в основі 
теперішнього часу; з інфінітивною основою на -и-; з приголосним основи інфінітива; з 
інфінітивною основою на -ну-. 

Перший акцентний тип ілюструється активним уживанням дієслів бáлувати, 
вихóвувати, дя́ кувати, жáлувати, мúлувати, накáзувати, настрóюватись, нéхтувати, 
орáторствувати, орýдувати, покýтувати, пóстувати, рáдувати. Наприклад: Мене ж 
бáлували, а не виховували (ІІІ, 27. Тут і далі цитуємо за виданням: Українка Леся. Зібрання 
творів: У 12 т. — К., 1975. — 1979); Чого я маю жáлувати їх? (ІV, 56); Нéхтують в краї 
твоєму, послухавши голоса Бога (ІІ, 300); Тіточко! де ваш ареопаг? Перед ким 
орáторствуєте? (ІІІ, 11). 

Найбільш продуктивними з погляду індивідуального текстотворення у творах Лесі 
Українки є дієслова з інфінітивною основою на -а-/-я-, як-от: блúмати, блúскати, брúзкати, 
брúкати, бря́ зкати, вечéряти, вíяти, вíдати, двúгати, дýмати, жéбрати, знáчити, зрáдити, 
кáпати, кáятися, кигúкати, кúдати, клáнятися, клúкати, корóтшати, крáяти, лáяти, 
лýпати, ля́ скати, мáяти, мерéжати, мíряти, мрíяти, напýтити, пáдати, пáнькатися, 
плáкати, плéскати, рíзати, рéпатися, сíпати, сíяти, сія́ ти, ся́ яти, сúпати, скáлити, 
шáрпати, цвірíнькати, цóкати. Пор.: А в кімнаті огник блúмав (ІІ, 180); Брúзкають водою в 
мене (ІІ, 216); Хто ж може вíдати, Звідки пішло все (ІІ, 280); Але нащо маєш ще самохіть у 
ярмі запрягатись та двúгати хрести по власній волі, коли вже й так намучила неволя? (ІІІ, 
242).  

У «Словарі української мови» за ред. Б. Грінченка дієслово двигати подане з 
подвійним наголосом — кореневим і суфіксальним. «Українська літературна вимова і 
наголос» реєструє його тільки з накореневим наголосом — двúгати, а в «Словнику 
наголосів» М. Погрібного (далі — СН), «Орфографічному словнику української мови» (К., 
1994; далі — ОСУМ) та словнику-довіднику «Складні випадки наголошування» (далі — 
СВН) така реєстрова лексема відсутня.  

Зауважимо, що сама Леся Українка вважала наголос важливим засобом 
ритмоінтонаційної організації віршової мови. Про це, зокрема, свідчить її думка, висловлена 
в одному з листів до І. Франка: «Слово ясний, як і подібні до нього слова, справді можуть 
говориться з різним наголосом, і се таки слід зазначувати (так само, як смýтний і смутнúй») 
(26 травня 1892 р.). 



Умотивовуючи необхідність дотримання акцентної норми у поетичній мові, 
Л. Булаховський свого часу підкреслював: «Жоден культурний поет ніколи не дозволить собі 
відхилень більших, ніж ті, які реально існують у літературному вжитку його часу. 
Натрапляючи у поетів на незвичайні для нас наголоси, ми забуваємо про те, що ці наголоси 
можуть бути традиційними, перейнятими з мови вчителів цих письменників, тобто вони 
можуть походити з епохи, з якою в нас немає вже жодного зв‘язку» (Булаховський Л. А. 
Курс русского литературного языка. — К., 1949. — С. 22.). 

У поетичному вжитку Лесі Українки виявляємо ряд фонемно (графемно) тотожних 
дієслів, значення яких розрізняється за допомогою наголосу. Так, дієслівну форму 
недоконаного виду із суфіксом -и- значúть зафіксовано більше як п’ятдесят разів. І лише в 
одному контексті її вжито з авторським наголосом на суфіксі у значенні ‘позначити, мітити’: 
Безумним сміхом Бог значúть безумних (ІІІ, 179). У решті словоживань лексема значить 
виступає з накореневим наголосом із значенням «означати»: знáчити, знáчить, як-от: Твоєю 
бути — се віддати знáчить і молодість, і душу, і красу (VІ, 25). У сучасній українській мові 
таку смислорозрізнювальну функцію при вживані словоформи значити збережено.  

В українському дієслові сіяти наголос теж виконує смислорозрізнювальну функцію, 
пор.: сíяти — ‘кидати зерно, насіння у землю’, сія́ ти — ‘випромінювати світло, світитися’. У 
поезії Лесі Українки ця лексема зафіксована з обома типами наголошення, а отже і в обох 
вказаних значеннях: Орати переліг і сíяти (І, 149); Ореш тугу, сíєш на ній смуток (І, 202); 
Та не закриє, будеш ти сія́ ти (І, 271); І в вінці, як мученик сія́ ти (І, 234); В небо міднястеє, 
щоб там для безсмертних сія́ ти (ІІ, 295); Тумани навіть золотом сія́ ють (І, 236).  

Показово, що крім дієслова сія́ ти у тому самому значенні ‘випромінювати світло, 
світитися’ Леся Українка вживає також морфологічний варіант ся́ яти (акцентований перший 
склад), пор.: Доріженька ся́ є, де пала огнисто (І, 103); Чи тільки зірка тим ясніше ся́ є (І, 
192); Англійська зброя ся́ є (ІІ, 42). У сучасній українській мові дієслова сія́ ти та ся́ яти 
різняться стилістичною маркованістю. Більш уживане та звичне слово ся́ яти, тоді як сія́ ти 
сприймається як урочисте, піднесене.  

Дієслово кидати у поетичних творах Лесі Українки вживається частіше з наголосом на 
корені і рідше — на дієслівному суфіксі залежно від ритмічного малюнка фрази. Сучасні 
словники подають його з наголосом на корені (УЛВН; ОСУМ; СН; СВН).  

Групу дієслів з інфінітивною основою на -і- та суфіксами -ію-, -іє- в основі 
теперішнього часу у мовостилі Лесі Українки репрезентують одиниці типу висíти, жéвріти, 
мрíти, ненáвидіти, нúдіти, стрíтися і т. ін. Найбільш частотним із них є слово висíти: 
Вúсить свічадо на голій стіні (І, 109); Вúсить мокра рибальськая сіть при стіні (ІІ, 268); Її 
отам, де тая лампа вúсить (VІ, 214); Піди вберися — там на жердині вúсить (V, 245); 
Місяць, сонце й зорі вúсять Під склепінням, наче лампи (І, 261); І вúсять тепер надо мною, 
мов хмари важкі нерухмані (ІІ, 212); Арфи вúсіли смутно на вітах (І, 146); Застала вже, як 
вúсіли й капали (V, 194); І прийдеться її висíть на повітрі (VІ, 214). 

В українських пам’ятках ХVІ-ХVІІІ ст. дієслово висіти вживається з наголошеним 
коренем. Кореневе акцентування в його інфінітиві й особових формах засвідчують 
лексикографічні джерела к. ІХ — поч. ХХ ст. (словники М. Левченка, Є. Желехівського і 
С. Недільського, Б. Грінченка). О. Потебня вважав, що інфінітив має нормативно 
наголошуватися на другому складі (висíти), а особові форми — на першому (вúсить, 
вúсять). І. Огієнко фіксував висіти, а Л. Булаховський більш рекомендованим вважав 
наголошування вúсіти і рідше — висíти. Такі самі рекомендації подають більшість сучасних 
українських словників, а «Правописний словник» Г. Голоскевича, «Словник наголосів» і 
«Орфоепічний словник» М. Погрібного, «Орфографічний словник» (1994), словник-довідник 
«Складні випадки наголошення» С. Головащука закріплюють норму тільки за кореневим 
наголосом.  

В українській класичній поезії розглядуване дієслово функціонує з подвійним 
наголошуванням: вúсіти (І. Котляревський, М. Шашкевич, М. Старицький, О. Маковей), 
висíти (П. Гулак-Артемовський, П. Куліш, М. Костомаров, Т. Шевченко, Л. Глібов, 



Я. Щоголів, П. Грабовський), вúсіти і рідше висíти (С. Руданський, І. Франко, Леся 
Українка), висíти і рідше вúсіти (І. Манжура, А. Кримський). Пор.: На йому вúсів гаманець 
(І. Котляревський), Ніч чорна, мов туча, висúть наді мною (П. Грабовський). У праці В. 
Винницького «Українська акцентна система: становлення, розвиток (Л., 2002) доведено, що 
для поетичної практики ХХ ст. показове варіантне наголошування цього дієслова з тяжінням 
до суфіксальної акцентуації: висíти і рідко вúсіти (П. Тичина, М. Рильський, А. Малишко), 
вúсіти і рідше висíти (В. Сосюра, В. Мисик, Д. Павличко), вúсіти (М. Зеров, В. Стус, 
О. Ольжич, Н. Забіла, І. Вирган, Л. Костенко), висíти (М. Бажан, Б. Лепкий, Є. Маланюк, 
Д. Загул, М. Руденко, П. Усенко, М. Нагнибіда, С. Олійник, П. Воронько, Б. Олійник, 
Р. Лубківський): Виноградні сади, як водоспади вися́ ть (П. Тичина); Гляньте, над вінком 
трамваю вúсить от рушник ушир! (П. Тичина, наголос у тексті). 

Таким чином, можна зробити узагальнювальний висновок про те, що в дієслові вúсíти 
первинним було кореневе наголошування. Процес переміщення наголосу на суфікс (в 
особових формах — на закінчення) у говорах української мови (здебільшого південно-
східних і північних) почався ще на початку ХІХ ст., що відображено в поезії того часу. Ще 
ширше акцентні варіанти цього слова засвідчує поетична мова ХХ ст. та усна літературна (і 
набагато активніше — розмовна) мова. Сучасна норма рекомендує кореневий наголос 
дієслова вúсіти, вúшу, вúсиш і т. ін., прийнятним є суфіксальне наголошення — висíти, 
вишý, висúш тощо.  

Група багатоскладових дієслів з інфінітивною основою на -и- у мові поетичних творів 
Лесі Українки — кількісно найбільш репрезентативна (налічує 58 зафіксованих в авторських 
текстах одиниць): бáвити, бáчити, бентéжити, брúдитися, в’я́ лити, вáбити, вáжити, 
вáжитися, вíрити, врáзити, господáрити, дозвóлити, жáлити, зáздрити, зрáдити, ї́ здити, 
квáпитися, квúлити, клúкати, крúти, лáзити, лúчити, мáрити, мúмрити, мúслити, 
морóзити, морóчити, мóвити, мýчити, нáдити, нúщити, нýдити, обрáзити, пéстити, 
пíнитися, прáвити, провáдити, рáдити, рáнити, свáтати, свíдчити, скáржитись, скúглити, 
слáвити, сорóмитися, стрáшити, стрéлити, сýнутися, тíшити, товарúшити, тривóжити, 
тя́ мити, тьмáритися, шáрпатися, шúритися, шкóдити, щéрбитися, я́ тритися. Наприклад: 
Вона не бáвила мене і не учила (І, 186); Ти ж бáчиш добре, що мене зв’ялила (ІІ, 284); 
Бентéжити святу громаду нашу? (ІІІ, 258); Як жéвріє в твоєму серці рана, Нехай так 
жéвріє в огні залізо (ІІІ, 171); Я ненáвиджу, я проклинаю Ту юрбу неправдиву, лукаву (ІІ, 33); 
Я всіх і все ненáвиджу за нього: і ворогів, і друзів, і юрбу (ІІІ, 139); Я буду вáбити очі 
блакитні, хай вони грають (V, 236); Не хтіла б я тебе врáзити, сестро (І, 134); І не сплять, 
і мýчать жахом (ІІ, 238); А іскра тліла в попелі важкім і я́ трилась, мов незагойна рана (І, 
347).  

Окремий тип — одиниці з приголосним основи інфінітива — формують три дієслова: 
крáсти, лíзти, сíсти. У мові аналізованих творів вони вживаються в таких контекстах: А я 
чував, що їм не можна крáсти (ІV, 300); Що по вашім ліжку лíзе (ІІ, 212); Ні, сíсти тут, на 
першому уступі (ІІІ, 211). 

Акцентний тип дієслів з інфінітивною основою на -ну- у поетичній мові Лесі 
Українки представлений словами блíднути, блúснути, бря́ знути, в’я́ нути, воскрéснути, 
гáснути, гúнути, гля́ нути, дýбнути, крúкнути, кúнути, лúнути, пáхнути, прáгнути, 
плúгнути, рúнути, свúснути, свíнути, сýнутися, тáнути, трáхнути, хлúпнути, шáрпнути, 
шýрхнути. Пор.: Гордо блúснув очима й зважливо (ІІ, 33); Бря́ зне раптом об скелю, об 
бескид страшний (ІІ, 270); Що ти воскрéс і просіяв від слави (І, 263); Як гúнути буде 
країна! (ІІ, 45); Годі жартів! — крúкнув згорда (ІІ, 141); Кúнув геть юнак пірна 
злотистий (ІІ, 85); Може, я лúну на безвість (І, 371); В морі хвиля за хвилю рúне (І, 95); Як 
свічка тáнула дівчина необачна (І, 417); Неборак! Він вголос хлúпнув (ІІ, 243); Коли щось 
шýрхнуло, мов птах (ІІ, 101). 

На підставі здійсненого дослідження можемо зробити висновок про те, що у поетичній 
мові Лесі Українки в суфіксальних дієсловах переважає кореневе наголошування. Кореневий 
акцентний тип суфіксальних дієслів охоплює дієслова із суфіксами -ува-, -а- / -я-, -і-, -и-, 



приголосним основи інфінітива та суфіксом -ну-. Отже, кореневе наголошування 
суфіксальних дієслів відбиває тогочасну традицію дієслівного наголошування і не 
суперечить сучасній акцентній нормі.  
 


