
МАР’ЯНА САЧКО 
НАГОЛОШУВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ НА -СЬКИЙ У ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
У поетичних творах Лесі Українки функціонує чимало прикметників із суфіксом -ськ(ий), які 
здебільшого виступають з кореневим наголошуванням і лише зрідка мають наголошене 
закінчення. Кілька прикметників уживаються з подвійним акцентуванням. 

З кореневим наголосом, який збігається із сучасною літературною нормою, зафіксовано 
прикметники, що походять від іменників різних родів. Так, кореневу акцентуацію мають 
прикметникові утворення, котрі зберігають наголос мотивованих іменників чоловічого роду: 
грáфський, звíрський, кíнський, мýлярський, рáбський, рáйський, рúмський, свíтський, 
цéзарський і под.: (тут і далі цит. за: Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. — К., 1975-1979. 
Приклади взято з поетичних творів, наголос у деяких визначено за ритмічною будовою): І 
тепер нащадки грáфські Тюрми міцнії будують; Ляск нагайок, свист, гукання! Кíнське 
ржання, брех собачий; Мені снилося: червоні рожі Пломеніли в промені злотистім І були на 
рáйські квіти схожі; Я всесвітянин рúмський і бажав би побачить Рим столицею всесвіта, 
і щоб зруйнований Єрусалим в Італії мов фенікс відродився і крила розпростер на рúмські 
гори; Свíтським був він чоловіком. 

У поетичній практиці Лесі Українки функціонує низка прикметників на -ський з 
кореневим наголошуванням, які переважно зберігають акцентуацію мотивованих іменників 
жіночого роду: бáбський, відьóмський, голгóфський, дáмський, палестúнський, 
шотлáндський тощо: Обличчя бáбські, без борід, ні бравості у них, ні зросту; Стоячи в гнізді 
відьóмськім, Я з вікна міг дуже добре Бачить поїзд; Ті були у дáмських сідлах, Соколів в 
руках тримали; О горе, горе, краю палестúнський! Чи знаєш ти, яка тобі недоля? 

Кореневе акцентування мають також прикметники громáдський, євáнгельський, 
погáнський, кéпський, лéпський і под.: Ти знаєш що, небого, — почекай, ось ми відбудем 
шарварок громáдський, порадимось, то, може, що й поможем; То, може, станеться і друге 
диво Євáнгельське?; Ну, з мене, брате, кéпський богослов. 

Накореневий наголос нормативний і для прикметників, які перед -ський мають суфікс  
-ів-, тобто із суфіксальним комплексом -івськ-: бáтьківський, прéдківський, прометéївський 
та ін.: Ті вічні пісні, ті єдинії спадки Взяли собі другі поети-нащадки І бáтьківським шляхом 
пішли; Якби ж ти той спадок в собі поборов, — На тебе повстане вся прéдківська кров; 
Сліз моїх зупинити не можеш ти, люта богине, бо й промéтеївська гордість безсила була 
проти них. 

Прикметник цáрський у мовостилі Лесі Українки вживається здебільшого з 
наголошеним коренем і лише зрідка має наголос на закінченні: Так поету люди кажуть. 
Звик він вірить у дурниці. І радіє крові з серця, Наче цáрській багряниці; Чи вже розбито 
каземати в царськíй твердині віковій? Загомоніли раз гармати — чи се вже йде останній 
бій? 

У поезії Т. Шевченка згадане слово функціонує лише з наголошеним коренем: 
Веніамінові внучата, Тельця отрóкам принесли, Щоб їм дозволено співати У сінях цáрських. 
І. Франко також уживав цей прикметник з накореневим акцентуванням, і тільки в 
поодиноких випадках він має наголос на закінченні: Тебе на свідка кличу я, Ти, мученице 
помилок безславних, За предків в шумі бур недавних Скотилась цáрська голова; Тут дім у 
мене свій, і сад, і виноград. Царськóго нáказу послухати я рад (наголос у тексті). У 
лексикографічних працях кінця ХІХ-початку ХХ ст., акцентологічних дослідженнях 
прикметних цáрськúй зафіксовано з різним наголосом. Ще «Правописний словник» 
Г. Голоскевича рекомендує — царськúй, Л. Булаховський наводив цáрський і царськúй. У 
сучасній українській літературній мові прикметник цáрський має кореневий наголос. 

У поетичному слововжитку Лесі Українки прикметник лúцáрський функціонує з 
подвійним наголошуванням: з наголосом на другому складі кореня (частіше) — лицáрський і 
з наголошеним першим складом кореня (рідше) — лúцарський: Лицáрські повинності — 
гірше ярма; Мій лúцарський плащ ясно злотом блищав. І. Котляревський, Т. Шевченко 



вживають цей прикметник із наголосом на першому складі кореня — лúцарський: Вокруг же 
щита на заломах Найлуччі лúцарські діла (І. Котляревський); Гинуть! Гинуть! У ярмах 
лúцарські сини (Т. Шевченко). У словниках кінця ХІХ-початку ХХ ст. він фіксується 
здебільшого з наголошеним другим складом кореня — лицáрський і рідко лúцарський, а в 
«Правописному словнику» Г. Голоскевича — лúцáрський. 

Леся Українка лише раз вживає прикметник лю́ дський із накореневим акцентуванням у 
значенні ‘людяний’: Ну, диво, хоч би край був лю́ дський, то ще б я розумів печаль, а то ж і 
край такий — якутський!; У значенні ‘властивий людині або пов’язаний з людиною’ поетеса 
майже однаково наголошує — лю́ дський і людськúй: Розливався лю́ дський стогін Всюди 
хвилею сумною, І в серденьку у поета Озивався він луною…; Давні смертні рани гоїть, 
Відновля людськí права, Поміж людом чесним, добрим, — Рівність, воля настава. 

В акцентованих пам’ятках української мови кінця ХVІ — початку ХVІІІ ст. наведений 
прикметник зафіксовано з наголошеним коренем, а в процесі історичного розвитку 
української мови відбулося розщеплення семантики цього слова і водночас зміни на 
закріплення за певним значенням відповідного наголосу. Усе це відображено в словниках, 
поезії ХІХ-ХХ ст. 

Показово, що префіксальний прикметник нелю́ дський в ідіостилі Лесі Українки 
функціонує, як і в сучасній українській літературній мові, з наголошеним коренем — нелю́ 
дський: Як я заздрила тим людям, що не мали відпочинку, поки їх нелю́ дська втома з ніг 
валила на часинку! 

У мовній практиці Лесі Українки різноманітним є вживання прикметникових форм, в 
яких перед суфіксом -ськ- виступають інші наголошені суфікси. І така акцентуація збігається із 
сучасною літературною нормою (з-поміж них найчастіше побутує прикметник христия́ 
нський): блюзнíрський, братéрський, господáрський, громадя́ нський, дикáрський, 
королíвський, олімпíйський, республікáнський, селя́ нський, чортíвський, юдéйський тощо: Хай 
пани їдуть до думи голову сушити, я вам справи господáрські поможу рішити; Дрібніша 
стала й мірка, якою міряють і честь, і цноту, і гідність громадя́ нську; Милосердя до вбогих 
— єсть повинність христия́ нська. 

Отже, у мовотворчості Лесі Українки переважна більшість прикметників на -ський має 
кореневий наголос, що відповідає чинній сучасній нормі. У деяких словах наголошується 
суфікс, який виступає перед -ський, що також збігається із сучасною акцентуацією. 
Прикметник лицáрський і лúцарський має подвійний наголос (сучасна літературна норма — 
лúцарський і лицáрський), прикметник цáрський уживається переважно з наголошеним 
коренем, що відповідає сучасному акцентуванню, і лише зрідка має наголос на флексії, а в 
прикметниках лю́ дський (людяний) і людськúй (властивий людині, пов’язаний з людиною) 
наголос виконує смислорозрізнювальну функцію. 

 
 


