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У статті розглянуто особливості функціонування оцінних форм прикметників української мови із префіксом 
пре- в різних видах дискурсу. 
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fuNctiONiNg Of the eValuatiVe fOrMS Of the adJectiVeS With the prefix pre-: diSplay 
Of the axiOlOgical MeaNiNgS

The article describes features of functioning of the evaluative forms of adjectives of Ukrainian language with prefix pre- in 
different types of discourse. The purpose of the article is to describe the functioning of the evaluative forms of adjectives with 
the prefix pre-, analyze peculiarities of the expression with their help a number of pragmatic values. Potential abilities of the 
prefix pre- for the combination with the basics of the vast majority of quality and sometimes relative adjectives and ability of 
these derivatives to transfer not only quantitative gradation of characteristics of the object, but also to actualize connotative 
and axiological component in the structure of lexeme are considered. Also cases of the modification of the meaning of adjec-
tives, naming colours with prefix pre- are considered. Modification of the quantitative expression of characteristics of the 
object by such adjective leads to its increase and introduces such words to a functional-semantic field of intensity. The usage 
of the prefix pre- in the religious discourse, in colloquial speech and in the language of journalism is also regarded in the 
article. Pragmatic potential, primarily axiological one of such forms is analyzed. It is stated that a large number of uncodified 
by dictionaries author’s adjectives with prefix pre- makes it possible to conclude that certain word-formation trends have ap-
peared at the modern state of development of the Ukrainian language.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ПРЕФИКСОМ ПРЕ-: ОТОБРА-
ЖЕНИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ

В статье рассмотрены особенности функционирования оценочных форм прилагательных украинского языка с 
префиксом пре- в разных видах дискурса. 

Ключевые слова: префикс, дискурс, прагматический заряд, оценочная форма, прилагательное украинского языка.

Мовні засоби вираження оцінки здавна привертають увагу вчених. Їх систематизація в українській мові дала змогу на-
дати оцінці статус лінгвістичної категорії, що виражається одиницями всіх мовних рівнів. Лінгвістичні дослідження другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст. (праці Н. Арутюнової, Ф. Бацевича, О. Бондарка, О. Вольф, А. Загнітка, Т. Космеди, О. 
Ремчукової, О. Халіман, Л. Щерби та ін.) скеровані на функціональне вивчення категорії оцінки в аспекті тлумачення законо-
мірностей уживання мовних одиниць відповідно до цілей мовця. Оцінка у названих дослідженнях характеризується як праг-
матична, дискурсивно зорієнтована категорія, а оцінні засоби – як носії прагматичного значення в комунікативному процесі.

Антропоцентричний напрям сучасних лінгвістичних досліджень та відсутність завершеної репрезентації категорії 
оцінки викликає необхідність продовження розробки пов’язаних з нею проблем. Майже не вивченою проблемою у праг-
малінгвістичному аспекті є природа значення оцінки, що виражається словами різних частин мови, а також функції гра-
матичних одиниць як засобів вираження оцінних значень з урахуванням їх прагматичних характеристик. Саме ці чинники 
зумовлюють актуальність дослідження.

На думку Ш. Баллі, усі категорії оцінних слів походять від прикметника [1, с. 271]. Дослідники також зауважують, 
що оцінність «є первинною семіологічною функцією прикметника як частини мови, що відрізняє прикметник від інших 
частин мови» [8, с. 275]. Хоча ад’єктив посідає центральне місце в системі засобів вираження оцінки, оцінна семантика 
прикметників належить до маловивченого аспекту аксіологічних досліджень.

Мета цієї наукової розвідки – описати функціонування оцінних форм прикметників із префіксом пре-, проаналізувати 
особливості вираження ними низки прагматичних значень. Базою дослідження стали теоретичні праці М. Іщук, Т. Косме-
ди, Л. Семененко та ін., а також академічні граматики української мови. 

Розглянемо функціонування ад’єктивних лексем із семантикою надмірної кількості / інтенсивності ознаки, що вно-
сить у структуру значення прикметників префікс пре-, який актуалізує саме ці семи / грамеми. Власне прикметниковий 
префікс-модифікатор пре- – носій граматичного значення високого ступеня вияву кількісної ознаки, «у парадигму пре-
фіксальних значень надмірної ознаки він входить як початковий компонент її кількісної градації» [2, с. 116]. Значення 
похідних із названим префіксом дорівнює значенню словосполучень прислівників дуже і надзвичайно з мотивувальним 
прикметником, напр.: пребагатий – «дуже багатий», прекумедний – «дуже кумедний», предовженний – «надзвичайно 
довгий» тощо. 
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Прикметники з префіксом пре- розподіляються між двома словотвірними підтипами: 1) деривати, що позначають ви-
сокий ступінь вияву ознаки, названої мотивуючим прикметником, та емоційно-експресивну оцінку якості (позитивну чи 
негативну), напр.: превеликий – «дуже великий», препоганий – «дуже поганий» та ін. За цим підтипом утворено більшість 
прикметників із префіксом пре-; 2) деривати, що позначають надзвичайно високий ступінь вияву ознаки, названої словом, 
що мотивує безпосередньо прикметник, та емоційно-експресивну оцінку якості (позитивну чи негативну), напр.: престра-
шенний – «надзвичайно страшний», предовжезний – «надзвичайно довгий» і под. Ця словотвірна модель характеризується 
низькою продуктивністю, що пояснюється обмеженнями словотвірного характеру – на посилений вияв ознаки вказують 
суфікси -енн-, -езн-.

За спостереженням М. Іщук [3, с. 190–195], в одинадцятитомному Словнику української мови (1970-1980 рр.) заре-
єстровано понад 70 дериватів-ад’єктивів із префіксом пре-, причому 33 лексеми цей словник фіксує вперше (пребідний, 
прегіркий, предобрий, предорогий, прелютий, препаршивий, преповажний, пречорний тощо). На матеріалі художнього 
мовлення зазначена дослідниця зібрала ще 39 лексем з означеним префіксом, не зафіксованих словниками, але вживаних 
у мові художніх творів: пребезумний, преблагий, прескорбний, пречестний (Т. Шевченко); преважний (М. Рильський); 
превеличенний, прелінивий, препростий, прерозумний, пресухий, прехудий, престрашенний (Г. Ф. Квітка-Основ’яненко); 
превічний, прежовтий, презолотий, прекислий, прекучерявий, пресиній, пречуткий (Ю. Яновський); прегордий, пренаївний 
(І. Драч); предавній (Ю. Смолич); презлючий (О. Іваненко); прекислючий (Л. Глібов). Велику кількість нових ад’єктивів 
із префіксом пре- фіксують і сучасні словники, зокрема «Великий тлумачний словник сучасної української мови» (2002 
р.), порівн.: прешкетний (В. Бобинський); пренепокірний, пренепорочний (І. Багряний); прехимерний, преглибокий (С. Чар-
нецький); преголубий (Б. Лепкий); пребілий, пресиній (В. Коротич); преміцний (В. Ткаченко); премоторошний (В. Скура-
тівський); презухвалий (Ю. Андрухович); прегрішний (Г. Зленко); прегрішенний (Н. Чамплай). Наведені дані дають мож-
ливість схарактеризувати префікс пре- як такий, що відзначається високою словотвірною продуктивністю, особливо в 
художньому мовленні. 

Сучасні дослідники (К. Городенська, О. Семененко, М. Іщук) погоджуються з тим, що використання префікса-інтен-
сифікатора пре- в поетичному мовленні вносить у структуру значення прикметників квант оцінності й експресивності, 
адже прагматична функція слів вивляється найповніше саме в мові художньої літератури [Див. 5, с. 178]. 

На думку Л. Семененко, коли експонент граматичного значення великої кількості ознаки пре- оказіонально додається 
до стійкого термінологізованого словосполучення чи словосполучення, що наближається до таких одиниць, – виникає 
розмаїття експресивно й емоційно забарвлених ефектів, наприклад, в інноваційному слововжитку можуть бути коното-
вані іронія, сарказм [6, с. 102]. Такі слововживання супроводжуються й експресією сприйняття маркованого комплексу. 
Названа дослідниця аналізує один із віршів-памфлетів М. Стрельбицького, що має назву «Превелика політика: чорнова 
робота» [7]. Автор іронічно перераховує дрібні справи президента Валуєвського мовного простору, використовуючи 
усталене словосполучення велика політика. Розбіжність між модифікованою назвою – превелика політика і суттю описа-
них реальних учинків призводить до розвитку в маркованому словосполученні контекстуальної енантіосемії – поляpизацiї 
значень у слові. Отже, залежно від комунікативного наміру автор художнього твору здійснює добір мовних засобів, їх 
аплікацію, що сприяє створенню конкретної (запланованої) прагматичної ситуації.

У поетичному мовленні потенційні можливості префікса пре- до сполучення з основами переважної більшості якіс-
них, а іноді й відносних прикметників і здатність таких дериватів до передачі не тільки кількісної градації вияву ознаки, а 
й до актуалізації конотативно-аксіологічного компонента в структурі значення лексеми виявляються досить послідовно, 
порівн.: Чи так тебе, / Душе, кайданить крутія/ Крута мого життя/ І хист мій преубогий (І. Драч «Чорнобильська ма-
донна»); Порожнє слово крил не знає?/ Під ноги пада камінцем./ Воно завжди уб’є наснагу/ З пребайдужісіньким лицем 
(А. Глущак «Порожнє слово»); Преловкі потішники темного люду, / плетуть словеса непотрібні повсюди, / речуть на 
великдень – горласті і хтиві – / під вікнами вірші свої нечестиві. (В. Базилевський «Мандрівні дяки») [цит. за: 6, с. 101].

Ще однією особливістю вживання префікса пре- є модифікація ним значення кольоративів, що призводить до модифі-
кації кількісного вияву ознаки, вираженої прикметником у бік її збільшення і вводить означені одиниці до функціональ-
но-семантичного поля інтенсивності ознаки, порівн.: Поетів не тривожить хмарний став – / Вже є супутник знаком 
висоти./ Блакитний безмір неба скуштував/ Ракетні та бензинові хвости./ Над вибухи та шлейфи літунів/ Хлюпочеться 
пресиній хмарний став;/ В нім потонуло сто мільйонів днів / І розчинилось десять тисяч слав (В. Коротич «Осінь»); А 
мої/ Білі, білі/ Вибілені/ Біллю букви – / Немов – / Ті голуби/ пребілі – /я зерном/ істини /розсію –/ по ріднім /грунті/ добром/ 
надії... (Д. Рихтицька «Храм мистецтва»); Діти малюють яскравими фарбами:/ червоною-пречервоною,/ яро-зеленою,/ 
буйно-оранжевою... (В. Коломієць) [цит. за: 6, с. 104]. Вочевидь, у поетичному мовленні використання авторами здатності 
маркованих словоформ із префіксом пре- до зміни структури означуваного в бік активізації потенційних, імпліцитних, 
периферійних сем надає можливості використовувати ці знаки відповідно до їх творчих задумів для більш точного відо-
браження їхнього суб’єктивного ставлення до довкілля. Наведені ад’єктиви ще не кодифіковані сучасними словниками, 
проте їх широке використання в художньому мовленні репрезентує своєрідну систему свідомого впливу на мову і виражає 
підсвідомі оцінки, а це загалом відображає мовні закономірності і суспільні мовні ідеали, що й визначає утвердження і 
стильової, і літературної норми сучасної української літературної мови та веде до того, що стилістичні механізми стають 
основою аксіологічної наповнюваності мовлення. 

Використання оцінних прикметників із префіксом пре- (пресвятий, пречистий, пренепорочний, преподобний, преосвя-
щенний, превелебний) у сполученні з іменниками Бог, Богородиця, Діва, отець, мученик та ін. є прикметною особливістю 
релігійного стилю української мови, порівн.: Так проходить земна слава (Слава є елементом інтронізації (возведення у 
сан) Папи Римського, для якого є нагадуванням, що навіть Пресвятіший Отець теж є смертним. [http://uk.wikiquote.
org/wiki/Латинські_вирази]; Пречистий пренепорочний всесвятий великомученик Тарас дивиться на тебе.... [http://
inciklopedia.org/wiki/Українська_Церква_Батька_Тараса]; Діва сьогодні Того народжує, Хто превищий усього сущого, 
і земля печеру Неприступному приносить; янголи з пастухами славословлять, волхви ж із Зорею мандрують; нас бо 
ради народилося Дитя, котре є превічний Бог [http://www.silskivisti.kiev.ua/18895/print.php?n=16070]; Святіший, препо-
добніший і преблаженний патріарше преосвященних держав Московських і всеї Росії, пастирю мій! [http://library.ivfr.
net/2008/01/19/page,5.html]. 

У релігійному дискурсі використання оцінних ад’єктивів із префіксом пре- здійснюється в більшості випадків для 
найвищої позитивної оцінки ознак, пов’язаних із макроконцептом «Бог» та його експлікаціями, до яких відносяться всі 
найменування Богородиці як матері Ісуса Христа, а також представників духовенства.
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У розмовному мовленні та публіцистиці оцінні форми прикметників із префіксом пре- часто вживаються для виражен-
ня негативного або позитивного ставлення до певних предметів або явищ. Широко вживаними у цих стилях є ад’єктивні 
конструкції із префіксом пре- в другому повторюваному слові, порівн.: Коли я була зовсім малою, у нас був чудовий пре-
моторошний дім [http://bugalo.livejournal.com/3590.html]; Дивним чином я тоді примудрилася вступити в Могилянку, а 
з Франка мені спустя трі мєсяца прийшов лист, що, мовляв, вибачайте, любі друзі, ви не пройшли наш шалений-преша-
лений конкурс. [http://witch-leticia.livejournal.com/58224.html?thread=236144]; І знову – чорний-пречорний піар... Брудні 
технології проти напутнього дощу в день початку президентських виборів [http://umoloda.kiev.ua/number/216/115/7682/]; 
Ніііііііііііііі...колір саме такий... рожевий-прерожевий… Це не помилка [http://dozhdlivoe-leto.livejournal.com/42385.
html?thread=127377].

Отже, аналіз мовного матеріалу підтверджує думку про те, що емоційно-оцінні афікси мають широкі семантичні мож-
ливості і є засобами творення оцінних значень на словотвірному рівні, доповнюючи або абсолютно змінюючи оцінну 
семантику, виражену твірними основами, чи надаючи оцінності неоцінним словам, що дає змогу моделювати аксіологічну 
прагматику тексту (дискурсу) [Див. 5, с. 254–268]. 

Прикметниковий префікс пре- є важливим засобом творення мовних одиниць, що позначають високий ступінь якості. 
Відсутність обмежень структурного характеру, вільне поєднання префікса пре- з прикметниками різних лексико-грама-
тичних розрядів та наявність емоційно-суб’єктивного компонента в його складі дають можливість виражати відповідні 
градаційні ознаки, бути знаряддям утілення й репрезентації індивідуально-авторських характеристик у модифікованих 
ним прикметниках. В умовах контексту актуалізуються прикметникові опозиційні семи «позитивна оцінка» – «негативна 
оцінка», що відповідають певній комунікативній меті. І. Кононенко вважає, що вживання прикметників у переносному 
значенні для моделювання оцінного значення є досить поширеним явищем, що загалом відповідає прагматичній спрямо-
ваності оцінювання – вираженню ставлення до референта, що, як правило, супроводжується в мовленні емоційно-образ-
ними конотаціями [4, с. 21]. Користуючись оцінним потенціалом прикметників із префіксом пре-, мовець має змогу більш 
точно висловити своє негативне або позитивне ставлення до нього, підібрати влучне слово для його оцінки. Численність 
некодифікованих словниками авторських прикметників із префіксом пре- дає можливість зробити висновок про з’яву 
певних словотвірних тенденцій на сучасному етапі розвитку української мови. 

Репрезентоване дослідження не вичерпує всього кола питань, пов’язаних із використанням граматичних категорій 
прикметників як засобу виникнення прагматичної інформації. Недослідженими залишаються питання використання ін-
ших префіксів-модифікаторів, які виражають значення надмірної ознаки (префіксів над-, архі-, гіпер-, екстра-, супер-, 
ультра-, про-) для створення граматичного значення оцінки, що викликає необхідність подальших досліджень окресленої 
проблеми. 
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