
ПОМИЛКА ЧИ ЗАКОНОМІРНІСТЬ? 
 
Останнім часом спостерігаємо порушення граматичної норми: неправильно утворюють 
найвищий ступінь прикметників, переходячи від звичайної форми до найвищого ступеня. 
Тобто пропускають середню ланку, як напр. важливий — найважливий. За граматичною 
нормою має бути важливий — важливіший -найважливіший (якнайважливіший, 
щонайважливіший). Або замість ступенів порівняння мізерним — мізерніший — 
наймізерніший несподівано виринає мізерний — наймізерний. До речі, обидва ці новотвори 
— найважливий та наймізерний — неодноразово прозвучали у виступах на засіданнях 
Верховної Ради України. 

Очевидно, це не просте порушення словотвірної норми, а вияв певної тенденції до 
спрощення мови. Міркувати можна так. Навіщо потрібна третя, проміжна, форма? Адже 
основна ідея зосереджена в префіксі: най- указує на найвищий ступінь ознаки, що й треба 
донести до співрозмовника, слухача. Отже, зміст передано, хоч форма його вираження 
незвична. 

Крім парламентських засідань, такі форми трапляються й у різних усних інтерв’ю, на 
радіо зокрема, а також у друкованому вигляді. Так, газета «Вечірній Київ» уміщує рецензію-
анотацію Миколи Сома на збірку Б. Нечерди «Остання книга», з якої наведено таку цитату: 

Животійте, братове, 
розкошуйте, сестри, 
у найвисокій жазі та малость. 
Най вас проведе 
прощальным жестом 
Господь... 
і майте, що маєте. 

(«Вечірній Київ», 9 квітня 1999 р., с. 6)  
Рецензент-поет не привертає уваги читачів до незвичної словоформи у найвисокій; 

мабуть, вона для нього прийнятна й доречна. 
Досі йшлося про якісні прикметники, що мають ступені порівняння. Практика засвідчує 

подібні випадки й стосовно відносних прикметників, які звичайно не ступенюються, але 
семантика яких містить у собі певну якісну ознаку, що може виявлятися більшою чи меншою 
мірою. Напр., найвидовищний: найвидовищне шоу. Так висловився радіокоментатор, 
розповідаючи про Таврійські ігри-99: «Це було найвидовищне шоу» (радіо «Ера», 18 липня 
1999 p., 14:15). 

Цікаво поводить себе віддієслівний прикметник хвилюючим, що не має спеціальних форм 
вираження ступенів порівняння, тобто форми хвилюючіший чи якнайхвилюючіший не 
вживаються. Вищий та найвищий ступені ознаки передаються в цьому випадку звичайно 
описово: більш хвилюючий, найбільш хвилюючий. Але в усній мові маємо й префіксальну 
форму найхвилюючий. «Це було найхвилюючим» висловилася ведуча радіопрограми 
«Школяда» 31 березня 1999 р. у ранковій передачі. Отже, скорочення середньої ланки 
спостерігаємо й у прикметників, що не утворюють звичайного ланцюжка ступенювання. Те 
саме стосується вживання відносного прикметника найпредставницький, в якому 
поєднуються звичайна форма і форма найвищого ступеня. Вживаючись у певних 
словосполученнях, цей відносний прикметник набуває відтінку якісності. Так, вислів 
представницька команда передає кількісну оцінку: ‘команда, яка складається з багатьох 
представників, має достатню кількість представників’. Більша чи менша кількість 
представників виступає ознакою, яка ступенюється: більше, найбільше. Звичайним є вислів 
більш (найбільш) представницька команда. Усна мова економніше передає такий зміст: 
найпредставницька команда (спортивна радіоінформація, липень 1999 р.). Отже, префікс 
най- виступає як самодостатній словотворчий формант для вияву найвищого ступеня ознаки: 
най- + представницький. Звернімо увагу на появу нового відтінку значення слова 
представницький. Ідеться не лише про найбільшу команду представників, а й про її 



позитивні якості. Адже паронімічне російське представительный має одним із значень — 
‘солідний, показний’, тобто ‘який справляє вигідне враження своїм зовнішнім виглядом’. 
Український прикметник представницький означає ‘який привертає увагу певними 
позитивними якостями, властивостями’. Префікс най- передає найвищий ступінь ознаки і в 
такому утворенні: найпролетарський клуб. 

Ще приклад: «.. зволікання з виконанням директиви щодо Курляндського угруповання 
загрожувало найнепередбачуваними наслідками для командування 2-м Прибалтійським 
фронтом» («Вечірній Київ», 6 травня 2000 р., с. 4). Як і в попередньому прикладі, 
віддієслівний прикметник з префіксом най- виражає ознаку міри найвищого ступеня; за 
літературною нормою тут мала б бути складена форма найменш передбачуваними 
наслідками. 

Досі такі форми не привертали уваги дослідників, хоч не можна твердити, що вони не 
були відомі й раніше. Напр., ще 1934 року Борис Тен писав: «Невже по тисячі зусиль Це буде 
крапля найостання?» («Мов блудний син на чужині», — зб. Борис Тен. Таємна сповідь. 
Поезії. До 100-річчя з дня народження поета. Видання газети «Житомир», 1997, с 36). Та 
сьогодні уживання прикметників (іноді прислівників) типу найславний, найвеликий, 
найдивовижний, найскладний, найнезахищений, найжваво набуло ознак стихійного явища, і 
про це заговорили як про негативний факт (див., напр., статтю науковця Інституту 
українознавства Київського національного університету ім. Т. Шевченка Івана Пасемка в 
«Літературній Україні» від 16 березня 2000 р., с. 2. Наведені вище приклади взяті з цієї 
статті). Поява таких форм, можливо, зумовлена загальним духом часу, який вимагає змін у 
всьому, що доти було звичним. Порушуються усталені правила, канони, їх просто не беруть 
до уваги. Інші ж не знають правил, законів, а коли й чули щось про них, то забули й 
пригадувати не хочуть. Головне — швидкість реагування, натиск, а деталями можна 
знехтувати. Особливо тоді, коли йдеться про суплетивні форми, пор.: найвеликий успіх 
(спортивний радіокоментатор, серпень 1999 p.). 

Але навряд чи можна кваліфікувати це явище тільки негативно, як таке, що калічить 
українську мову (думка І. Пасемка). Можна припустити, що в порушенні системи 
ступенювання прикметників певну роль відіграють словоформи типу найперший. Адже у 
цього прикметника нема вищого ступеня, а тільки звичайний (перший) та найвищий 
(найперший). Суплетиви теж (хоч і більш віддалено) можуть справляти вплив на процес 
ступенювання. Пор.: кращий — найкращий (до гарний), гірший — найгірший (до поганий) — 
у цьому разі відсутня звичайна форма спільнокореневого прикметника. Отже, явище, про яке 
ми говоримо, не може бути випадковим. Мабуть, це не звичайна граматична помилка: хтось 
не знає правила чи забув його (хоч повністю це не можна відкинути) і довільно утворює 
словоформу. А численність подібних порушень засвідчує виникнення якоїсь нової 
закономірності. Тільки час підтвердить чи спростує наше припущення. Популярність і 
живучість незвичайного ступенювання підтверджують нові й нові приклади. Найсвіжіший 
серед них рекламний новотвір -найбухгалтерська. Радіо «Ера» на першому каналі рекламує: 
«Податки та бухгалтерський облік» — найбухгалтерська газета». Що ж, навіть «сухий» 
прикметник бухгалтерський здатний виражати (на думку творців реклами) найвищий ступінь 
ознаки, коли до нього додати префікс най-, що є конденсованим вираженням цієї ознаки. 
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