
О. В. КАЧУРА 
МІЦНІШ, СТРАШНІШ, СИЛЬНІШ... 

 
Чи може людина бути більш чи менш німою? Життєвий досвід підказує, що ні. Німота 
(поряд із глухотою та сліпотою) належить до тих фізичних вад, які є абсолютними й не 
можуть проявлятися більшою чи меншою мірою. Навряд чи зустрінемо ми вищий ступінь від 
прикметника німий — німіший у прямому називанні ознаки. Інша річ — мовлення образне, 
поетичне, що зумовлює зміни в лексичній семантиці слова, які позначаються на його 
граматичних формах. Так, у вірші П. Грабовського «Сповідь» читаємо: 

І що далі, то більш падав я на шляху,  
Був німішим на погуки світа. 

Авторське значення слова німий — нездатний на відгук (до речі, не зафіксоване словниками) 
— є цілком відносним, і така ознака може градуюватися. Тобто, вищий ступінь тут цілком 
можливий. 

У поетичному контексті ступені порівняння прикметників зазнають впливу не тільки 
семантико-образних, а й формальних, насамперед ритмомелодійних, факторів. Ритмічні 
потреби викликають усічення форм вищих ступенів. Найчастіше вони трапляються у поезії 
П. Тичини: 

...од нас ви вищі? благородніш? Лож! 
(Похорон друга) 

 
Воля в нас міцніш от сталі-криці... 

(І рости, і діяти...) 
 
Чи є сильніш від відчування,  
що ти є молодість сама... 

(До радянської молоді) 
та О. Олеся: 

Нехай страшні народні муки,  
Та ще страшніш народний гнів. 

(Микита Кожум’яка) 
 
Воля в житті найдорожча,  
Але мені ти миліш... 

(Тільки далеко від тебе...) 
Втім, більш-менш часто такі форми трапляються у віршах багатьох українських поетів. 
Наприклад: 

І мисль стає дедалі все гугнявіш... 
(Бажан. Число) 

 
Я знаю силу слова —  
воно гостріш штика... 

(В. Сосюра. Я знаю силу слова...) 
Додамо, що нерідко усічені варіанти форм вищих ступенів уживаються для чоловічого 
римування. Їх місце в кінці рядка спричиняє виразніше смислове виділення і підсилення 
ознаки: 

Чи ти зірнеш коли ясніш,  
Чи мовчки в темряві згаснеш?  
Чи є над тебе ще сумніш?  
Чи є над тебе ще нещасніш? 

(П. Грабовський. Оце читав я про світи...) 
 
Тільки ти, билинко, вечора смутніш.  
На холодній скелі в самоті стоїш.  

(О. Олесь. Хочу я троянди...) 



Легко помітити, що в таких випадках вищі ступені римуються найчастіше або між собою, 
або з дієсловами 2-ї особи однини. Дуже рідко трапляються усічені варіанти форм 
найвищого ступеня: 

Наймиліш йому дитина...  
(О. Олесь. Микита Кожум’яка) 

Приклади-речення з художніх, зокрема й поетичних, текстів використовуються для 
граматичного розбору в шкільній практиці. У шкільному підручнику ясно написано, що в 
українській мові ступені порівняння прикметників узгоджуються з означеним іменником у 
роді, числі та відмінку. Очевидно, при знаходженні в таких прикладах усічених варіантів 
форм ступенів порівняння вчитель має пояснити учням ритмічну необхідність їх виникнення 
і звернути увагу на означений іменник (або займенник), з яким мав би узгоджуватись 
прикметник. Необхідно також мати на увазі, що можуть бути усіченими й ступені 
порівняння прислівників. 

Зрідка виникає цікава ситуація, коли можуть однаково звучати усічені форми дієслів 3-ї 
особи однини та повні форми жіночого роду однини вищих ступенів спільнокореневих 
прикметників. Як правило, в таких випадках існують ознаки, які допомагають граматично 
кваліфікувати такі утворення. Наприклад, у рядках з вірша О. Олеся «Я сонця жду...» 

Ні! Недарма рідша пітьма,  
Рідшають терни... 

очевидно, рідша — це усічений варіант форми дієслова рідшає, що перегукується з повтором 
рідшають. А ось у рядках вірша П. Грабовського «В окопищах» 

Смеркло. Тьма, щодальш густіша,  
Лан кривавий застила 

нам допомагає перша кома, яка виділяє відокремлений прикметниковий зворот. 
А втім, навіть у великих майстрів слова трапляються типові помилки, зокрема, вживання 

під впливом російської мови неузгоджуваних вищих ступенів прислівника там, де має бути 
узгоджений прикметник: 

І ясна ніч мене не втіше,  
І ти її стократ миліше... 

(О. Олесь. Прийди, прийди...) 
Поет звертається до жінки, тому замість прислівника миліше мала б бути прикметникова 
форма миліша. 
 


