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Про наголошення іменників чоловічого роду в "Енеїді" 
І.Котляревського (лексеми, що вжиті лише у формах 
однини) 

Процес становлення норм нової української мови завжди привертав до 
себе увагу вчених. Тому не випадковим є і матеріал дослідження, бо саме у 
творчості І.П.Котляревського, зокрема в його славетній "Енеїді" (200-річчя 
виходу в світ якої ми нещодавно відзначили) почалося активне формування 
нових літературних норм, у тому числі й акцентуаційних.  

Багато лексем чоловічого роду, ужитих в "Енеїді" лише у формах однини, 
мають флективне наголошення. Це такі іменники: бабак, (курсив вважати за 
наголос. – тех. ред.) байстрюк, баришок, батіг, берліг, *блин, бовкун, бодян, 
божок, бриль, бровар, бугор, бур'ян, верзун, верлань, вечерок, візок, "возик", 
візок (назва гри в карти), вінець, *вред, втікач, гайдук, гаманець, гінець, 
глевтяк, голосок, голяк, горлань, городок, горщок, гоцак, дворець, деньок, 
джгут (назва гри в карти), димок, дощ, дундук, дурак, дурман, єретик, 
жеребець, живіт "життя", знак, зов, їжак, кабак, кавун, казанок, камінець, 
карась, карбіж, каюк "човен", каючок, кисіль, *кіл, кінець, кіш, кладенець, 
ключ, *кнур, ковток, король, кошельок, кремінець, *кріль, кружок, кулик, 
куліш, кусок, кут, ланцюжок, *лист, ловець, лопух, маляр, медок, мертвець, 
меч, мишак, мішок, могорич, молоток, москаль, мугир, мудрець, новичок, 
олтар, отець, очкур, павук, пайок, паламар, панок, панотець, пень, первак, 
передок, пиріжок, писець, плач, плащ, попадич, пузир, пустяк, пуховик, 
пушок, п'ятак, ралець, ретязок, рів, ріжок, рій, рожен, розгардіяш, ромен, 
рубель, рукав, садок, свинар, свинець, сентябр, сердюк, серп, силач, сирівець, 
*сич, смак, сон, співак, сподар, ставник, ставок, степовик, стид, стишок, 
стовп, стрілець, стрючок, ступінь "крок", *сук, талан, третяк, тютюн, 
тютюнець, ум, харпак, хвастун, хвіст, хлист, *хлів, хлівець, хлопак, хом'як, 
хуторок, цар, царьок, цвіркун, *цмок, часник, часок, чебрець, *черв, черепок, 
Четверг, шатер, шашлик, шишак, шкарбун, шулик "корж", яловець, ярун.  

Майже всі наведені іменники характеризуються флективною 
акцентуацією форм однини і в сучасній українській літературній мові, мають 
вони флективне наголошення і в "Словарі української мови" за ред. 
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Б.Грінченка. Лише словам рів і ромен. які в "Енеїді" виступають з 
флективною акцентуацією, у сучасній літературній мові властивий кореневий 
наголос: 

• зн.одн. рів (Котл., V, 55, 7), місц.одн. в рові (Котл., І, 16, 2); суч.літ. 
рів, рову, у рову (Погр. СН, 481), рів, рову, у рову і у рові (УЛВН, 555; 
Погр. ОС, 493); 

• род.одн. з ромну (Котл., IV, 80, 10), суч.літ. ромен., род. ромену 
(СУМ, VІІІ, 880; Погр. СН, 504; УЛВН, 584; Погр. ОС, 508; ОСУМ, 
670), але ромен, род. ромену і ромна (УРС, V, 222). 

У "Словарі української мови" за ред. Б.Грінченка наголошення цих слів 
збігається з сучасним літературним: рів, род. рову (ІV, 19); ромен, род. 
ромену (ІV, 65). Іменник рів характеризується кореневою акцентуацією в 
давніх українських пам'ятках; рова – род.одн. (Рад., 254), рову – род.одн. 
(Гал., 96), ровом (Гал., 95 зв.), в ров (Гал., 95 зв.). Однак, первісне 
наголошення цього слова – флективне (Колесов, 1972: 112), яке збережене в 
"Енеїді" і відбите в "Правописному словнику" Г.Голоскевича: рів, рову і рова, 
ровові, ровом, в рові і в рову (Голоск., 340). 

Іменник шулик "корж" в "Енеїді" вжито лише у формі знахідного відмінка 
однини – шулик, (І, 27, 10), але, оскільки в "Словарі української мови" за ред. 
Б.Грінченка воно подане з флективною акцентуацією – шулик, род. шулика 
(ІV, 517), ми віднеcли його до іменників з флективним наголошенням. У 
деяких словниках сучасної літературної мови це слово наводиться з 
наголосом на основі: шулик, род. шулика (ОСУМ, 856), шулики (УРС, VІ, 
535; УЛВН, 718), але шулик, род. шулика (СУМ, XI, 560). 

Іменники знак, маляр, плач, стид, ступінь, яким в "Енеїді" властивий 
флективний наголос (стид – подвійний), у сучасній літературній мові 
характеризуються подвійним наголошенням – на флексії і на основі: 

• дав.одн. по знаку (Котл., II, 5, 4), зн.одн. знак (Котл., VІ, 125, 7); 
суч.літ. знак "слід, відбиток, прикмета", род. знаку (СУМ, III, 640), 
знак, род. знаку і знаку (Погр. СН, 225; УЛВН, 246; Погр. ОС, 240); 

• наз.одн. маляр (Котл., ІV, 12, 4); суч.літ. маляр, род. маляра і маляр, 
род. маляра (УРС , II, 480; Погр. СН, 291; УЛВН, 320), маляр, род. 
маляра (Погр. ОС, 321), маляр, род. маляра (СУМ, IV, 613); 

• род.одн. плачу (Котл., III, 57, 8; VI, 123, 4), зн.одн. плач (Котл., VІ, II, 
2); суч.літ. плач, род. плачу (УРС, III, 445; СУМ, VI, 372), плач, род. 
плачу і плачу (Погр. СН, 411; УЛВН, 458; Погр. ОС, 429); 
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• наз.одн. стид (Котл., VI, 129, 8), род.одн. стида (Котл., II, 30, 7; III, 
102, 10) і стиду (Котл., V, 108, 4), зн.одн. стид (Котл., VI, 2, 2), ор.одн. 
стидом (Котл., VI, 150, 9); суч.літ. стид, род. стида і стиду (УРС, V, 
503; СУМ, IX, 693; Погр. СН, 548; УЛВН, 628), стид, стида і стиду, 
стидові, і стиду, стидом (Погр. ОС, 544); 

• род.одн. ступня (Котл., VІ, 38, 5); суч.літ. ступінь "крок", род. ступеня 
(УРС, V, 546), ступінь, род. ступеня і ступня (СУМ, IX, 807), ступінь, 
род. ступня і ступінь, род. ступеня (Погр. ОС, 548), ступінь, род. 
ступня і ступеня (ОСУМ, 733). 

У старих словниках української мови ці іменники мають, як правило, 
флективну акцентуацію: знак, знаком, по знаку (Желех., І, 308), знак, род. 
знаку (Грінч., II, 169), маляр (Біл.-Нос., 219; Желех., І, 426; Тимч., ІІ, 242), 
маляр. род. маляра (Грінч., II, 402); плач, род. плачу (Желех., II, 657; Грінч., 
III, 193); стид, род. стида і стиду (Грінч., ІV, 203); ступень (Біл.-Нос., 343; Ум., 
ІV, 205), ступень, ступінь, род. ступня (Желех., ІІ, 931), ступінь (Тимч., ІІ, 
249), ступінь, род. ступня (Грінч., ІV, 223). Проте, кореневе наголошення, 
властиве цим іменникам у сучасній літературній мові, у більшості випадків 
не є новим. Давні українські пам'ятки засвідчують переважно кореневу 
акцентуацію слів знак і плач (див.: Скляренко, 1983: 29, 75). Дослідники 
вказують на первісність кореневого наголошення форм однини не тільки в 
іменниках знак (Скляренко, 1983: 26; Зализняк, 1985: 131), але і в стид 
(Скляренко, 1983: 27). Виникнення в українській мові флективної акцентуації 
іменників знак, плач, стид В.Г.Скляренко пояснює впливом 
флективнонаголошеної форми місцевого однини на -у на всі інші відмінкові 
форми однини (Скляренко, 1983: 30, 74, 77). Іменник маляр у давніх 
українських пам'ятках вживається з флективною акцентуацією: маляр (Бер., 
66, 86; Рад., 854), хоча, будучи запозиченими з польської мови (n. malarz) 
(ЕСУМ, III, 1989: 374), він мав увійти в українську мову з польським місцем 
наголосу на першому складі (можливо, цей наголос зберігся в сучасній 
літературній мові). 

Привертає увагу флективне наголошення в "Енеїді" форми кличного 
відмінка однини іменника цар: царю (Котл., ІV, 85, 1), у той час як у сучасній 
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літературній мові зберігається первісна коренева акцентуація цієї форми: цар, 
царя, кл. царю (Погр. СН, 612; УЛВН, 695; Погр. ОС, 601). 

Іменник стіл також вживається в "Енеїді" лише у формах однини: род.одн. 
столу (І, 13, 9; ІІ, 15, 4; ІV, 53, 1; V, 60, 9) зн.одн. стіл (І, 26, 10; IV, 48, 5; ІV, 
49, 4; V, 19, 2), дав.одн. по столу (І, 37, 9). Наголошення цього слова в поемі, 
по суті, збігається з сучасним літературним (в "Енеїді" представлена лише 
одна форма родового однини – на -у з кореневим наголосом, тоді як у 
сучасній літературній мові існують дві форми родового однини – на -а з 
флективним наголосом і на -у з кореневим): стіл, стола і столу, столу, столом 
(Погр. СН, 549; УЛВН, 629) стіл, стола і столу, столові і столу (Погр. ОС, 
545). 

Матеріали дослідження можуть бути використані при читанні загальних 
курсів з "Історії української мови", "Сучасної української літературної мови", 
"Основ культури мовлення", а також спеціального курсу – "Становлення 
норм українського літературного наголосу", при написанні курсових та 
дипломних робіт на філологічних факультетах навчальних закладів. 
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