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АКЦЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЄСЛІВ ТРЕТЬОГО СТРУКТУРНОГО КЛАСУ
ІЗ СУФІКСОМ -А- (-Я-) У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ІВАНА ФРАНКА
Легка Л.І.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано акцентуаційні особливості суфіксальних та префіксально-суфіксальних дієслів
третього структурного класу (з тематичним суфіксом -а- (-я-) у поезії Івана Франка, які представлені чотирма акцентними типами: кореневим, суфіксальним, суфіксально-кореневим та суфіксально-флексійним.
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П

остановка проблеми. Одним із засобів
українського віршування виступає наголос, бо він є елементом ритмічної організації вірша, виконує важливу роль у формуванні ритмомелодики, стилістичної довершеності. Поетичне
мовлення має свою специфіку, позаяк у ньому
зберігаються загальні тенденції літературної
мови та відображено індивідуальні риси поетично-мовленнєвої практики письменника. Показовою у плані акцентуаційного дослідження є поезія
Івана Франка, про яку сам письменник говорить
так: «у своїй конечній цілі поезія сходиться з молитвою, підносить душу над буденну дійсність,
робить нас іншим чоловіком, ліпшим, ніж звичайно, побільшує в серці запас доброго чуття, любові
і замилування до правди» [10, т. 41, 526].
Франкознавство має значні здобутки, проте питання, що стосуються мовностилістичних
особливостей поетичних текстів не повністю ще
з’ясовані. Акцентний розвиток слів та їхніх граматичних форм, представлений у поетичному
мовленні Івана Франка є важливим джерелом
дослідження системи наголосу сучасної української літературної мови.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Основні закони й тенденції наголошення слів
у сучасній українській літературній мові визначені в працях В. Скляренка та В. Винницького.
Акцентну характеристику слів на матеріалі поетичного мовлення досліджували В. Винницький,
Р. Міджин, А.Зинякова, Т. Оніщук, О. Рязанова,
М. Сачко, Л. Легка. Мовностилістичні особливості творів Івана Франка, зокрема наголошування,
є мало дослідженими. Питання наголошування
дієслів були предметом дослідження таких українських лінгвістів як І. Огієнко, Л. Булаховський,
В. Скляренко, З. Веселовська, В. Винницький,
В. Задорожний, В. Русанівський, К. Іваночко,
Г. Кобиринка, О. Пономаренко.
Поетичні твори Івана Франка становлять багатий і цікавий матеріал для дослідження та вивчення, бо в них значною мірою репрезентоване
і літературне, і діалектне наголошування лексем.
Мета дослідження – проаналізувати особливості акцентуації дієслів ІІІ структурного класу
із суфіксами -а- (-я-) у поезії Івана Франка.
Матеріал для дослідження вибрано із поетичних творів Івана Франка: Іван Франко. Зібрання
творів: У п’ятдесяти томах. – К., Наук. думка,
1976 (Томи 1, 2, 3, 5, 6, 7). Приклади взято з поетичних текстів, наголоси визначено за ритмічною будовою. Римськими цифрами позначено
том, арабськими – сторінку. Акцентні типи по-

значено великими літерами наголошених морфем – кореневий (К), суфіксальний (С), флексійний (Ф). Акцентуаційний аналіз здійснено на
основі структурного поділу дієслівних основ, поданого В. Винницьким [3, с. 312-389].
Виклад основного матеріалу. З префіксальним
акцентуванням акцентний тип П у поезії Івана
Франка функціонує невелика кількість префіксально-суфіксальних дієслів доконаного виду,
мотивованих суфіксальними (безпрефіксними)
дієсловами із суфіксом -а- (-я-): ви́бити, ви́дати,
ви́дужати, ви́держати, ви́знати, ви́прямити –
Знов ви́прямить духу нового, нове ще ярмо до
старого (I, 234); ви́слухати, ви́сьорбати, ви́слати,
ви́ссати, ви́старатися – Що в уряді вистаратися треба (ІІІ, 22). У поезії засвідчено дієслова,
які належать до різних акцентних типів, і в них
наголос виконує форморозрізнювальну функцію, наприклад: ви́кликати, виклика́ти – Так
удар кресала іскру виклика́є із креміння (III, 66);
ви́рватися, ви́скубати, ви́плакати, ви́черпати.
Кореневе наголошування дієслів із суфіксом -а(-я-). Акцентний тип К поширений в українській
мові. Він характеризується нерухомим кореневим
наголосом в особових формах однини і множини.
До цього типу належить низка дієслів як суфіксальних, так і префіксально-суфіксальних з інфінітивною основою на -а- (-я-): частина трискладових і деякі чотирискладові дієслова, що мають
суфікси -аю- (-яю-), -ає- (-яє-) в основі теперішнього часу. У поезії Івана Франка засвідчені такі
вербативи кореневого акцентного типу: бала́кати,
бігати, більшати, бли́мати, бли́скати – Не гримають мушкети, Не блискають шаблі (ІІІ, 327);
бри́зкати, брязкати – чути співи голосні, брязкають чарки блискучі (ІІІ, 42); бу́хати – І мов
пожежа бу́хав гнів, з їх рухів і очей, і слів (II, 56);
віяти, розвіятись, звіятись – Коли в тій бурі звіялись атомів міріади (ІІІ, 189); гра́тися, гри́мати,
грю́кати, загрю́кати, дви́гати, – Розпливітеся
росов, вас не дви́гав я з собов (II, 291); У Словарі української мови за ред. Б. Грінченка, а також
у Малорусько-німецькому словарі це дієслово подане з варіантним наголосом – кореневим і суфіксальним дви́га́ти [Желех.: 173], Українська літературна вимова і наголос реєструє названу лексему
з накореневим наголосом – дви́гати [УЛВН, 150],
Словник наголосів М. Погрібного, Орфографічний
словник української мови 1994, Складні випадки
наголошування С. Головащука цієї лексеми не фіксують. Ди́хати – І так безвладне ледве ди́ше тіло,
працює живо мисль, іде все далі сміло (II, 299);
діяти, ду́жчати, дму́хати, ду́мати – Про по© Легка Л.І., 2018
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стійне і величне думай тут, душе моя (ІІІ, 60);
дряпати, доглу́патися, зду́жати, поду́жати,
зди́бати, здибатися – Повірника старого здиблю
й друга, (ІІІ, 111); ка́пати, ка́шляти, ка́ятися,
ке́вкати – Два орли на пальмі посідали, ке́вкали,
мов спільне щось гадали (VII, 68); кла́нятися – Ми
кланя́ємся Богу, що створив і небо й землю, нас не
уморив (VI, 142); кли́кати, покли́кати. З варіантним наголошуванням засвідчене дієслово ки́да́ти,
характерне тодішній нормі. Ки́дати – Не кидай
рідні, сину мій дорогий (ІІІ, 317) кида́ти – То сюди,
то туди, то вгору, то вдолину їх бурхливії хвилі
припадку кида́ють (VI, 365); кла́нятися, кли́кати,
коро́тати, кра́яти, кря́кати, закря́кати – Ти
знов літаєш надо мною галко, і крячеш горя пісню
монотонну (ІІІ, 152); ла́тати, ла́яти – Блаженний
муж, кого за теє лають (ІІІ, 140); ма́яти – Край
шляху смокви листям ма́ють (ІІІ, 362); мі́ряти –
Сей край багатий, оком не зуймеш, ніхто ще там
ланцем не мі́ряв теж (II, 264); мрі́яти, наді́ятися –
Тому надііюсь, знов ще покличуть тебе (VI, 365);
нездужати, ню́хати, обі́дати, охати, па́дати,
патя́кати – Сказати правди ліпше, ніж патя́кать
(VI, 478); пла́вати, пла́кати, плюскатися, по́взати,
подо́батися, по́ратися, пли́гати, ра́дити, різати,
рухатися, си́пати, вси́пати – Даремно, пісне! Тихо будь! Не си́п ще мук до мук (II, 169);
сіпати, ску́бати, слу́хати, сми́кати, сту́кати,
сі́яти – Ти сіяв би слова потіхи і принуки, Мов
теплий дощ на спраглі ниви й луки (ІІІ, 178),
сяяти – Нехай там радість сяє, Най сміх лунає
(ІІІ, 169); Інше звіздам, що на небі сяють (ІІІ, 199);
та́кати, трі́скати – Знов трі́скає хвиля пісень,
язиками блисне огень (II, 122); фукати, хли́пати,
хо́взатися – Пестощі і смерть моя, хо́взаюсь
тривожно я (III, 65); хухати – Ху́хають вони
і шепчуть, кра́ють, ла́тають і ліплять (I, 97);
цвенькати – …мов та синиця цвенькає, пищить,
вищить (ІІІ, 29); цвірі́нькати, цмо́кати – Тут війт
робив громадські суди, а жид лиш цмо́кав залюбки (II, 19); чала́пати – То як вроздріб чала́пали,
їх римляни пришлапали, що ні сісти, ані встати
(VI, 426); чи́слити, ша́рпати, ши́ршати – Такі
розкішні пахощі, що груди Аж ши́ршали і дух
у тілі ріс (ІІІ, 163); шпо́ртати, шту́ркати – Мов
круки, жертву окружають, то шту́ркають, то
підіймають (II, 70); щу́пати – Лук взяв, руками
пильно щу́пав (I, 291).
Наголошування дієслів акцентного типу С. Дієслова акцентного типу С характеризуються нерухомим наголосом на суфіксі основи в усіх особових
формах однини й множини. Це найчисельніший
акцентний тип дієслів із суфіксом -а- (-я-) в українській мові, широко репрезентований у поетичних
творах Івана Франка. До нього належать низка
дво-, три- і чотирискладових дієслів з інфінітивною
основою на -а- (-я-) і суфіксами -аю- (-яю-), -ає(-яє-) в основі теперішнього часу: бажа́ти – Я не
скінчу тебе, моя убога пісне, в котру бажа́в я серце перелить (III, 32); бала́кати, бга́ти – «Агій, –
почнуть естетики кричати, вони давай її в сонети
бга́ти» (I, 155); блага́ти, блука́ти, борика́тися –
Поки там він борика́вся і з хвилями спотикався,
аж став на сухій землі (VI, 435); буяти, вага́тися,
вбива́ти – Вбива́ли мало їх, а більшу часть хапали (VII, 243); вважа́ти, вгляда́ти, вгриза́тися,
вдаря́ти, велича́ти, велича́тися – Неначе правдою самою, я велича́вся все тобою! (I, 86); верта́ти,

верста́ти, вигаса́ти, виклада́ти, виліза́ти,
випуска́ти, вирина́ти – Каміння грюк в душі мені
лунає, з душі ж луна та співом вирина́є (I, 143);
виробля́ти – Таке-то виробля́ють кождий день,
не мучені ніким, самі собі мук додають, (VI, 16);
вироста́ти, виряджа́ти, висиха́ти, виступа́ти,
витати – Пречудний спокою, вита́й надо мною,
святою рукою прогонюй мій жаль (I, 44); виявля́ти,
відбира́ти – А в вас підноситься рука у бідних
тих, верети відбира́ть за жміньку бур’яну (III, 37);
відклада́ти, відмовля́ти, відчиняти – Засвідчений
діалектизм отвира́ти – І рамена сильні в безмір
отвирає (ІІІ, 298); вінча́ти, увінчати, віта́ти,
завіта́ти, привіта́ти, привіта́тися – Бо великий день віта́єм, він заблисне над сим краєм
(III, 296); вклада́ти – Й ти в свою пісню, співаче, вклада́й біль свій і щастя, й життя їй віддай
(I, 76); влуча́ти, вмира́ти, воскреса́ти – Літать,
вмирать і воскреса́ть, в огні стояти й не горіти
(I, 305); всміха́тися, втіка́ти – І враз я здеревів і стрепенуся, втіка́ть бажав, та не поворохнувся (II, 135), втішатися – Котрої розцвітом
втіша́вся я, що й досі п’яна ним душа моя (II, 135),
втина́ти – Як добрі щепи садівник плекає, так,
що всі зайві парості втина́є (II, 189); втиха́ти,
втрача́ти, гада́ти. З авторським наголосом ужите дієслово глагола́ти: Слухаймо, що депутати будуть в раді глаголати (ІІІ, 241); горла́ти – Та люд
став горла́ти по ім’ю Помпея називати (VI, 248);
гра́ти – Ринви гра́ють, шиби плачуть, утишиться не хотять (III, 7); гука́ти, гуля́ти, довба́ти,
дожида́ти, докоряти, доторка́тися, дріма́ти,
жада́ти – Всіх сил, всіх дум, чуття, стремлінь людини жада́є, їх вичерпує до дна (III, 16);
забавля́ти, задиха́тися, зазира́ти, заїжджа́ти,
замика́ти – Він з богом хоче воювати, він церков сміє замика́ти (II, 56), замишля́ти – Почав
Ігор лихо замишля́ти, як би більшу данину дістати (VI, 87); заміча́ти – Болющий хрип глухий лунає, пан свище, мов не заміча́є (II, 82), заріка́тися,
запряга́ти, засліпля́ти, заставля́ти – Гей, хто
на світі кращу долю має, святую землю в банку заставля́є (I, 102); застида́тися, застила́ти,
хища́ти – Давати дари, правом захища́ти, оборонять мечем і кріпким луком (I, 309); збира́тися,
ближа́тися, зверта́тися, зволіка́ти, згадати,
згущатися, здира́ти, здійма́ти, зна́ти – І кождий з нас те зна́в, що слави нам не буде, що аж
тоді підуть по сій дорозі люди (I, 66); зневажа́ти,
зустріча́ти, кара́ти, кінча́ти, кляка́ти, конати,
кохати – Все, що я коха́в безмежно і що зрадило
мене (III, 37); купа́тися – Так най же купа́ється
нині в вині побіда мойого народу (III, 323); лама́ти –
Силу рукам дай, щоб пута лама́ти, ясність думкам – в серце кривди влучати (I, 28), луна́ти –
І пісня луна́є від краю до краю, тут пана немає,
немає й рабів (I, 45). Наголос виступає смислорозрізнювачем семантики дієслів лупати – лупа́ти.
З наголосом на корені має значення «кліпати», а
з суфіксальним – «колоти, відколювати»: Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод Не спинить
вас! лупа́тися, – І стогне, і приска, й клекоче вода,
лупа́ється берег і в воду спада (III, 311); лиша́ти,
ляка́тися, манджа́ти – Була десята. Люд по вулицях глотився, до своїх діл давно усяк манджа́в
(III, 329); маха́ти, мина́ти, морга́ти, набира́ти –
А хоч мовчали, меч острили, в молитві набира́ли
сили (III, 301); навча́ти, надиха́ти – Оскільки
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надиха́є нас усіх Святого духа милосердя, (I, 183);
назива́ти, напада́ти, наповня́ти, наріка́ти,
наряджа́ти, оберіга́ти, обійма́ти – Безмір обіймай душею (ІІІ, 181); обіцяти, приобіцяти,
обійма́йти, облегша́тися – Всякий довіз і всякі обмінні торги крайового й чужого добра облегша́ють
(VI, 385); одяга́тися, огляда́тися, озира́тися,
омина́ти, осідлати, оповіда́ти, повіда́ти –
«Отам йому будущину», – віщун повіда́є (VI, 370),
пала́ти, пам’ята́ти, пеняти – Раз якось на нього за щось я пеня́в, а він в руках шкіру воловую
мняв (VI, 162); пита́ти, пиша́тися. пізна́ти,
поважа́ти, позира́ти, плека́ти – Сій радощі, плекай любовні мрії (ІІІ, 127). З авторським наголосоом
засвідчений діалектизм полапа́ти: На мою думку,
їх треба полапа́ти, З них публічно злого духа ізгнати (ІІІ, 232); поміча́ти, потура́ти, почина́ти,
проклинати, проща́ти, прощатися – Всім прощай – і прощення доступиш (ІІІ, 192); пруча́тися,
пуска́ти, пха́ти – Люблю я свій язик, та хто’го
«коверзає», де можна, там якісь првінц’ялізми пха́є
(I, 304), рівня́ти – Борітеся! Терпіть! По всій земли, рівня́йте стежку правді! (I, 58); рида́ти – Сила
родиться й завзяття, не рида́ть, а здобувати (I, 24);
розмовля́ти. Форморозрізнювачем виступає наголос у дієслові розсипати: я розсипа́в свій жаль,
губив свій сум (ІІІ, 26); руба́ти світа́ти – Встань,
о глянь, вже ніч минає! Встань, о глянь, вже день
світа́є! (III, 296); склада́ти, спаса́ти, сподіва́тися –
Та через зв’язок з ним сподіва́вся, він відзискати
давню власть свою (VI, 271); сповіща́ти – Послухайте, що я вас сповіща́ю, і не питайте ви мене, хто
я (I, 322); спомина́ти – То все щиро, а не здуру,
ім’я боже спомина́в (I, 403); справляти – Дрогобич бал справляє (ІІІ, 248); спіткати (у значенні трапиться) – А напереді смерть тебе спіткає
(ІІІ, 169); стара́ти, старатися, стражда́ти,
стина́ти, стискати, стріля́ти – Гарна дівчино,
пахучая квітко! Оком і словом стріля́єш ти мітко
(I, 94); стріча́ти – В житті мов на шляху лиць
сотні стріча́єш, та в поспіху їх безугасно лишаєш
(I, 61); ступа́ти, тіка́ти, трива́ти, трима́ти,
труча́ти,
уважа́ти,
увеселяти,
ударя́ти,
удира́ти (в значенні тікати) – Мов сполошені ворони, через борозди й загони на вискоки удира́ють
(VI, 223); умира́ти, уника́ти, упада́ти – Мов під
хрестом, отсе під ним я упада́ю, з батьківської руки
твоєї допиваю (II, 183); упліта́ти – Сіла мовчки,
не питає, соломаху упліта́є (I, 132); упоминати,
усміха́тися, утіша́ти, хапа́ти, хита́тися –
Та тумани хита́ються, понад селом згущаються
(III, 41), цура́тися, чвала́ти. чека́ти – Мільйони
чека́ють щасливої зміни, ті хмари плідної будущини тіни (I, 26) чита́ти, шкандибати, шмага́ти,
штовха́ти, шпурляти, шука́ти, явля́тися –
Явля́тись будуть світлим боком… (I, 166).
У поезії Івана Франка засвідчені дієслова
акцентного типу СК, які мають наголос на суфіксі основи в інфінітиві; у 1-ій особі однини теперішнього часу і в наказовому способі – на суфіксі класу основи, який виконує роль флексії, а
в інших особових формах однини й множини теперішнього часу – на корені. У минулому й майбутньому часі виступає суфіксальна акцентуація.
Цей тип охоплює більшість дієслів з інфінітивною
основою на -а-(-я-) і суфіксами -у- (-ю-), -е- (-є-)
в основі теперішнього часу: бреха́ти – Злотий
пес на сонце бре́ше (І, 358); в’яза́ти – Віз пере-
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вернеш, сніп зле зв’я́жеш (ІІ, 13); казати – Що
вже й каза́ть, цікаві то часи! (І, 206). Дієслівна форма 1-ої особи однини ка́жу́ у поезії Івана
Франка має варіантне наголошення на закінченні та на корені. Рухомість наголосу в дієсловах
цього акцентного типу була відома ще в давньоруській мові. Потім у говорах української мови
по різному наголошуються словоформи 1-ої особи однини теперішнього часу. У південно-східних
діалектах закріплюється флексійне акцентування, а в південно-західних установлюється кореневий (парокситонний) наголос. Така диференціація починається з другої половини ХVІІІ ст.
[4, с. 282]. В. Винницький доводить, що «західноукраїнська дієслівна парокситонеза постійно
конкурує з літературним наголошуванням. Вона
має досить широкий арсенал, виходить за межі
південно-західного регіону, стабільна у народнорозмовному мовленні, не уніфікується з літературним акцентуванням і постійно пробиває дорогу до літературного вжитку. Тому з погляду
сучасної норми рекомендованим, звичайно, слід
вважати флексійне наголошування дієслівних
форм цього типу (кажу́, пишу́, роблю́ і под.), а
як можливе (розмовне) – парокситонне акцентування: ка́жу, пи́шу, ро́блю і под.). І такі акцентні
варіанти варто було б засвідчувати у найновіших українських словниках» [3, с. 383]. Клепа́ти,
креса́ти, лиза́ти, ора́ти – Сумує він, з тужливим співом о́ре (І, 60); позволя́ти – Позво́ль
же нам пограбувать його (VI, 132); свиста́ти,
скака́ти, стогна́ти, чеса́ти, топта́ти – Якого мужа в мні вони ночами то́пчуть (VII, 326);
шепта́ти – Лиш думка ше́пче стиха (ІІІ, 8);
щебета́ти – Ще щебе́че у садочку соловій (І, 30).
До СК акцентного типу також належать дієслова з інфінітивною основою на -а- (-я-) і суфіксами -у- (-ю-), -е- (-є-) в основі теперішнього часу, в яких перед -а- виступають суфікси
-от-, -т-: буркота́ти, воркота́ти, регота́ти,
зарегота́тися, затріпота́ти, фуркота́ти –
Як птахи з гнізд сполохані фурко́чуть (І, 79);
цвіркотати – Вже й ластівка про працю крізь
цвірко́че (ІІІ, 330), хлюпота́ти – А внизу тут
б’єсь о скали, і хлюпо́четься, й реве (ІІІ, 59).
Дієслів акцентного типу СФ у поетичному
мовленні Івана Франка засвідчено порівняно небагато. Акцентний тип СФ має наголос на суфіксі основи в інфінітиві, минулому й майбутньому
часі і на флексії (суфіксі класу основи) – у теперішньому часі і наказовому способі. До цього
акцентного типу належать переважно дієслова
з односкладовою інфінітивною основою на -аі суфіксами -у- (-ю-), -є- (-є-) в основі теперішнього часу: бра́ти, бра́тися, взя́ти, гна́тися,
дра́ти – Готові з друга, брата шкуру дра́ти
(І, 161), зідра́ти – Ні грошову пеню зідра́ти
(VII, 209); жа́ти – На серп, щоб жито жа́ть,
життя основу (І, 150); жда́ти – До весни ще довго жда́ти (І, 126), зва́ти – Міліони зве́ з собою
(І, 22); зва́тися – Як той, хто щирим патріотом
зве́ться (І, 102), мета́ти, мета́тись – Я мечу́сь
мов божевільна (І, 221); мча́ти, поча́ти, зачати,
рва́тися, сла́ти – А до римлян шлю́ть посланців (VII, 176), шлі́ть – І сю ніч до Львова шлі́ть (ІІ, 80); сса́ти, тка́ти. Аналізований
акцентний тип характеризується суфіксальним
наголосом основи в інфінітиві і в усіх інших осо-
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бових формах, крім словоформ однини та множини теперішнього часу і наказового способу,
де виступає флексійне (на суфіксі класу основи)
наголошування. До цього типу належать усі дієслова з інфінітивною основою на -а- та суфіксами -у- (-а-/-и-) в основі теперішнього часу:
блищати – В ній, мов в свічаді, личко місяця
блищи́ть (І, 143), бряжча́ти – Невольничі пута
бряжча́ть (ІІ, 286); бурча́ти – Бурча́ть черева
голодні (VII, 419), вереща́ти, рича́ти, пища́ти,
держа́ти – Аби ж у всім краю порядок держа́ти
(VI, 29). Дієслово держати має варіантне наголошування у формах однини та множини теперішнього часу, але в інфінітиві виступає лише
з суфіксальним наголошуванням. У лексикографічних працях кінця ХІХ – початку ХХ ст. ці
дієслова подано із флексійним наголошуванням
у словоформах теперішнього часу, а в поезії цієї
доби, як зауважує В. Винницький, вони відзначені з варіантною акцентуацією [3, с. 386-387]:
держа́тися – Ввік держи́ться предків віри
(І, 375), держа́вся – Поважно він держа́вся (ІІ, 30);
дрижа́ти, дреньча́ти, журча́ти – Вдалі потік
журчи́ть (ІІ, 296); крича́ти, лежа́ти – Лежи́ть
до вас великий поклик (VII, 255), мовча́ти –
Народна мисль мовчи́ть німа (ІІ, 17); мча́ти,
м’явча́ти – Вже Герсон став, неначе кіт м’явча́ти
(І, 154); пища́ти – Мов котята десь пища́ть
(І, 248); сича́ти, спа́ти, тріща́ти – І сверщики
в травах тріща́ть (ІІ, 140); шкварча́ти – Хай
там чорт у ній шкварчи́ть (І, 40).
Висновки та перспективи подальших досліджень. У поетичних творах Івана Франка простежуються особливості, закономірності
й тенденції наголошування дієслів. Суфіксальні
та префіксально-суфіксальні дієслова із суфіксом -а- (-я-), які виступають у поетичних творах Івана Франка утворюють чотири акцентних

типи: К, С, СК, СФ. Акцентний тип С найбільш
кількісно представлений у поетичному мовленні
Івана Франка дієсловами із суфіксами -а- (-я-),
що налічує більше ста п’ятдесяти зафіксованих
нами в поетичних текстах одиниць. Акцентні варіанти зумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками і є наслідком еволюційних змін
в системі наголосу дієслів та їх функціонування.
Суфіксальне наголошування дієслів у поезії Івана Франка в основному відповідає літературній
нормі. Чисельним є акцентний тип К суфіксальних дієслів, наголошування дієслів цього типу
в основному збігається з літературною нормою
сучасної української мови. У поезії Івана Франка
акцентною стабільністю характеризуються дієслова типу СК, що мають наголос на суфіксі основи інфінітива, а в 1-ій особі однини теперішнього
часу і в наказовому способі – на суфіксі класу
основи, який виконує роль флексії. Цей тип охоплює дієслова з наголошеними суфіксами в основі
інфінітива -а-, (-я-) і суфіксами -у-(-ю-), -е-(-є-);
з інфінітивною основою на -а-(-я-) у яких перед
-а- виступають суфікси -от-, -т-. Акцентний тип
СФ включає дієсліва із суфіксами -а- (-я-), які
характеризуються суфіксальним наголосом основи в інфінітиві і в усіх інших особових формах,
крім словоформ однини та множини теперішнього часу і наказового способу, де виступає флексійне (на суфіксі класу основи) наголошування.
Отже, у поезії Івана Франка більшість дієслів
уживається з наголосом, який збігається з тогочасною і сучасною нормами. Проте поет інколи
відходив від такого наголошування і вживав діалектний (парокситонний) наголос. Акцентні варіанти, що функціонують у поезії, відповідають
тодішньому і нинішньому наголошуванню, хоча
не завжди з погляду сучасного мають однаковий
рекомендований і прийнятний наголос.
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АКЦЕНТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛОВ
ТРЕТЬЕГО СТРУКТУРНОГО КЛАССА ИЗ СУФФИКСОМ -А-(-Я-)
В ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИВАНА ФРАНКО
Аннотация
В статье проанализированы акцентуационные особенности суффиксальных и префиксально-суффиксальных глаголов третьего структурного класса c суффиксом -а- (-я-) в поэтических произведениях
Ивана Франко. По морфемной структуре и с помощью ударения выделены акцентные типы. Установлено, что рассматриваемые глаголы с суффиксом -а- (-я-) принадлежат к 4 акцентным типам: К, С,
СК, СФ. В основном они соответствуют современной акцентной норме.
Ключевые слова: ударение, акцентный тип, акцент, норма, вариантное ударение, глаголы.
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ACCENT CHARACTERISTICS OF THE VERBS
OF THE THIRD STRUCTURAL CLASS WITH THE SUFFIX -A- (-Я-)
IN IVAN FRANKO’S POETRY
Summary
The article analyzes the accentuative features of the suffix and prefix-suffix verbs of the third
structural class with the suffix -а-(-я-) in the poetic works of Ivan Franko. According to the morphemic
structure and the stress, the accent types have been determined. It has been defined that analyzed
verbs with the suffix -а-(-я-) belong to 4 accent types: К, С, СК, СФ. Basically, they correspond to
the modern accent norm.
Keywords: stress, accent type, accent, norm, variant stress, verbs.

