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ВСТУП  

Мова творів письменників – важливе джерело вивчення історії літературної 

мови, матеріал для з’ясування особливостей її функціонування на певному етапі 

розвитку. Творчість Івана Франка, якого називали „академією наук в одній особі”,  

була новаторською не тільки з огляду на її ідейно-тематичне і жанрове 

різноманіття, а й боку її мовної репрезентації. Письменник відстоював 

необхідність єдиної літературної мови, витвореної на живій народній основі, він 

вважав, що мова творів письменників Галичини має бути зрозумілою і 

наддніпрянцям. На думку митця, „кождий, […] хто бажає друкованим словом 

промовити до найбільшої маси українського народу, мусить уживати мови тої 

найбільшої маси, а до того і мови, виробленої найбільшим числом талановитих і 

популярних письменників” [272, с. 206]. Саме тому і художніми текстами, і 

редакторською працею він постійно удосконалював західноукраїнський варіант 

літературної мови, вносив численні виправлення в перевидання своїх творів. 

Іван Франко вважав, що в мові письменників-наддніпрянців (І. П. Котляревського, 

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Т. Г. Шевченка, Марка Вовчка, І. С. Нечуя 

Левицького) „лежить основа того типу, яким мусить явитися вироблена 

літературна мова всіх українців” [272, с. 206]. 

Під час мовної дискусії, яку спричинила критична стаття Б. Д. Грінченка 

(Василя Чайченка) про мову галицьких віршів, Іван Франко зауважував: „Мені 

бажалось би своїми увагами докинути цеглину до взаємного порозуміння між 

українцями і галичанами на полі язиковім і таким способом причинитися до 

полагодження одного дуже важливого питання – будущої єдности і одноцільности 

нашої літературної мови, будущої, повторяю, бо тепер ми ще її не маємо і задля 

звісних, дуже важних причин мати не можемо” [269, с. 357]. 

Як підкреслює І. Г. Матвіяс, „цілу епоху в розвитку української літературної 

мови і її західноукраїнської відміни зокрема становить творчість І. Франка, який 

розвинув і збагатив усі жанри української літературної мови; …у мові творів 

І. Франка відображені і москвофільське „язичіє”, і бойківський говір, і 

унормований тип літературної мови на народній основі, що утворився внаслідок 



6 
 

об’єднання з наддніпрянською літературною мовою” [155, с. 151]. Художня 

практика Івана Франка засвідчує послідовне витворення унормованого типу 

літературної мови, а також процес взаємозбагачення східноукраїнського та 

західноукраїнського її варіантів. 

Мова художніх творів Івана Франка, його публіцистичних і наукових праць 

неодноразово привертала увагу дослідників, проте й сьогодні, на початку ХХІ 

століття, доводиться стверджувати, що не всі аспекти означеної проблеми вивчені 

з однаковою повнотою. Частіше об’єктом наукових студій ставала лексична 

структура Франкових текстів, особливості їхньої комунікативної сфери, 

своєрідність поетики письменника, особливості його ідіостилю тощо 

(Ф. С. Бацевич [11, 239], І. К. Білодід [20], М. П. Білоус [21], С. Н. Бук [239], 

В. В. Ґрещук [57‒61], Ф. Т. Жилко [77, 78], Я. В. Закревська [89], І. І. Ковалик 

[108], Н. П. Корнієнко [116‒119], Т. А. Космеда [120],  І. М. Кочан [123], 

В. М. Лев [137], М. П. Лесюк [142], І. Г. Матвіяс [150, 154], Л. М. Невідомська 

[165], М. Г. Онишкевич [178], І. Й. Ощипко [182, 184], Т. І. Панько [186],  

Л. М. Полюга [196], Є. С. Регушевський [205], О. А. Сербенська [211], 

В. В. Сімович [216], М. С. Скаб [217], З. М. Терлак [247, 248], З. Т. Франко 

[267, 268], І. Л.  Ціхоцький [279, 280], І. Г. Чередниченко [286, 287] та інші). 

Менше вивчений синтаксис творів письменника. У цьому плані вирізняються 

фундаментальні праці І. З. Петличного [190‒193], присвячені аналізові структури 

простих речень в оповіданнях Івана Франка. Художньо-синтаксичні особливості 

лолинських оповідань були предметом дослідження О. Ф. Дем’яненко [63, 64]. 

Вивченню синтаксису складного речення в науковому мовленні письменника 

присвячена дисертаційна праця О. М. Труш [253‒258], а синтаксична структура 

його епістолярію привертала увагу Н. Я. Дніпровської [67].  Відзначаючи заслуги 

письменника у витворенні єдиної української літературної мови, дослідники часто 

акцентували увагу на авторських виправленнях, які він вносив у синтаксичну 

структуру своїх текстів (В. В. Ґрещук [57‒61], Є. М. Дмитровський [65], 

Н. П. Корнієнко [116‒119], Л. А. Лисиченко, Ф. П. Медведєв, М. Ф. Наконечний 

[143], І. Й. Ощипко [182, 184] та інші). Проте синтаксис складного речення в його 
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художніх творах, особливо в жанрах великої прози, залишається поки 

недостатньо вивченим.  

Актуальність  дослідження. Потреба ґрунтовного аналізу структурно-

семантичних особливостей складних речень у прозових творах Івана Франка 

зумовлена необхідністю з’ясувати вклад письменника у формування, розвиток та 

вдосконалення синтаксичної структури єдиної загальнонаціональної літературної 

мови. На це свого часу звернув увагу ще М. Рильський, який зауважував: „Цікаво, 

до речі, що майже всі, хто говорить про мову Франка, не звертають достатньої 

уваги … на гнучкість його могутнього синтаксису. Це особливо стосується 

Франкової прози” [206, с. 163]. Авторські трансформації синтаксичних одиниць 

яскраво ілюструють працю письменника над синтаксичною тканиною своїх 

прозових текстів і дають підстави зробити висновки про характер складних 

структур в його художньому дискурсі. 

Змістове наповнення художньої прози зумовило використання мозаїки 

синтаксичних конструкцій, серед яких привертають увагу складні речення з 

підрядними означальними та з’ясувальними. Вони є невід’ємною частиною 

текстового полотна художніх творів, інструментом творення образності, засобом 

відтворення дійсності у взаємозв’язках атрибутивних та об’єктних відношень. 

Особливий інтерес з цього погляду становить як динаміка формування системи 

засобів зв’язку при поєднанні предикативних частин, так і специфіка будови 

складнопідрядних речень з підрядними означальними та з’ясувальними.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано у межах наукової теми кафедри української мови Львівського 

національного університету імені Івана Франка „Лексико-граматична структура 

української мови як вияв динаміки її норм” (номер державної реєстрації 

0113U005120). Тему роботи затверджено на засіданні Вченої ради філологічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (витяг з 

протоколу № 5 від 20 листопада 2013 року). 
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Мета дисертації – проаналізувати структурно-семантичні  особливості 

складних речень з підрядними означальними та з’ясувальними в художній прозі 

Івана Франка. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

- уточнити критерії виокремлення та обсяг складнопідрядних 

синтаксичних одиниць нерозчленованої структури; 

- виявити якісний та кількісний склад сполучних засобів, якими підрядні 

предикативні частини атрибутивної та об’єктної семантики 

приєднуються до головної частини; простежити динаміку змін у 

характері використання сполучних засобів на різних етапах творчості 

Івана Франка; 

- проаналізувати структурні та семантичні особливості підрядних 

означальних частин як компонентів елементарних та неелементарних 

складних синтаксичних структур; 

- простежити структурні та семантичні особливості підрядних 

з’ясувальних частин як компонентів елементарних та неелементарних 

складних синтаксичних структур; 

- виявити динаміку синтаксичної структури тексту у прозових творах 

Івана Франка на різних хронологічних зрізах.  

Об’єктом дослідження є складнопідрядні елементарні та неелементарні 

речення, до складу яких входять підрядні частини атрибутивної та з’ясувальної 

семантики. Такий обсяг відібраних для аналізу синтаксичних одиниць зумовлений 

потребою охопити усі можливі їхні семантичні та структурні вияви і дає змогу 

простежити основні тенденції у формуванні цього різновиду складнопідрядних 

речень. 

Предмет дослідження – структура та семантика підрядних 

присубстантивно-означальних, займенниково-означальних та з’ясувальних 

предикативних частин у художній прозі Івана Франка.  

Теоретичною основою роботи слугували праці зі синтаксису складного 

речення, у яких розглянуто історію формування складнопідрядних речень із 
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підрядними означальними та з’ясувальними (О. П. Безпалько [16], В. П. Заскалета 

[91], О. А. Скоропада [218‒223]), особливості функціонування складних одиниць 

нерозчленованої структури в синтаксичній системі української, російської та 

польської мов (О. С. Баранівська [6‒9], С. П. Бевзенко [12‒14], В. О. Бєлошапкова 

[17, 18], М. М. Богдан [23‒25], Н. С. Валгіна [32], І. Р. Вихованець [36‒38], 

Д. Д. Герасименко [42‒43], Г. М. Горяна [50], Н. В. Гуйванюк [54, 55], 

О. Л. Доценко [70], А. П. Загнітко [82‒88], В. Г. Зарицька [90], М. У. Каранська 

[103‒104], Є. В. Кротевич [127], І. К. Кучеренко [135], О. А. Луценко [146, 147], 

С. В. Ломакович [144], М. В. Мірченко [159‒161], Е. В. Олійник [176], 

В. В. Орєхов [179], О. Ю. Роїк [207], А. Л. Савченко [208], І. І. Слинько [231], 

О. М. Труш [253‒258], Р. О. Христіанінова [274‒276], І. Г. Чередниченко 

[284, 285], Л. В. Шитик [293‒294], К. Ф. Шульжук [297‒298]), функціонування 

різноструктурних синтаксичних одиниць у художніх текстах (Л. М. Базавлук [3], 

П. С. Дудик [71‒72],  Н. М. Єршова [75], С. Я. Єрмоленко [74], А. П. Коваль [111], 

Н. А. Нестерова [167], І. З. Петличний [190‒193], О. Д. Пономарів [198], 

О. А Скоропада [221‒223], С. С. Смеречинський [233]). 

Джерельна база. Дослідження здійснене на базі картотеки, укладеної 

методом суцільної вибірки складнопідрядних речень з підрядними 

присубстантивно-означальними, займенниково-означальними та з’ясувальними 

предикативними частинами із творів Івана Франка „Борислав сміється” 

(друкувався частинами в львівському журналі «Світ» у 1881—1882 роках, перше 

кн. видання – 1922), „Захар Беркут” (у двох авторських прижиттєвих редакціях 

(1883, 1902) та „Перехресні стежки” (1899). Ці твори презентують різні періоди 

творчості Івана Франка і дають змогу простежити динаміку в структурі та 

семантиці складнопідрядних речень зазначеного типу. 

Матеріалом для дослідження послужили 3383 складні речення з 

підрядними означальної та з’ясувальної семантики. 

Методи дослідження.  Використано загальнонаукові методи дослідження – 

індукцію і дедукцію – для узагальнення та виведення нових наукових положень. 

Для інтерпретації напрацьованого матеріалу застосовано описовий метод, за 
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допомогою порівняльного методу виявлено відмінності у функціонуванні 

складнопідрядних означальних та з’ясувальних речень в обох редакціях повісті 

„Захар Беркут”. Співвіднесеність означальних підрядних частин і відокремлених 

означень, виражених дієприкметниковими зворотами, виявлено завдяки 

використанню трансформаційної методики структурного методу. Також за його 

допомогою досліджено системні зв’язки між частинами складних одиниць.  

Прийоми кількісного аналізу дали змогу обґрунтувати основні тенденції розвитку 

складних одиниць нерозчленованої структури кінця ХІХ–початку ХХ століття, 

виявлено їх продуктивність у прозі Івана Франка.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше на матеріалі 

художньої прози Івана Франка, що репрезентує різні періоди творчості 

письменника, здійснено комплексний структурно-семантичний аналіз 

елементарних і неелементарних складних речень з підрядними атрибутивної та 

з’ясувальної семантики; простежено динаміку якісних та кількісних змін в реєстрі 

сполучних засобів, виявлених у складі підрядних предикативних частин 

атрибутивної та об’єктної семантики; уточнено вчення про синкретичні 

синтаксичні структури в системі складнопідрядних речень; конкретизовано 

знання про працю Івана Франка в аспекті кодифікації синтаксичних норм 

української літературної мови кінця ХІХ–початку ХХ століття. 

Теоретичне значення. Опрацьовано проблемні питання класифікації 

складнопідрядних речень нерозчленованої структури. Дисертація містить 

матеріал, який ілюструє процес формування синтаксичних норм у кінці ХІХ–на 

початку ХХ століття, а їхнє відображення в прозовій спадщині Івана Франка 

дозволяє розглядати ці одиниці як важливий етап в розвитку української 

літературної мови. 

Практичне значення роботи.  Результати проведеного дослідження можна 

використати у викладанні курсів історичного синтаксису, синтаксису сучасної 

української мови, лінгвістики тексту; при написанні спецкурсів, присвячених 

вивченню мовних особливостей художньої спадщини письменника. Фактичний 

матеріал дисертації може слугувати джерельною базою для написання 
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монографічного дослідження про синтаксис прози  Івана Франка, а також 

підручників та навчальних посібників для студентів. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати проведеного дослідження 

особливостей функціонування складнопідрядних речень нерозчленованої 

структури в прозі Івана Франка отримані самостійно. Публікацій у співавторстві 

немає.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

обговорено на засіданні кафедри української мови Львівського національного 

університету імені Івані Франка та апробовано на таких наукових конференціях: 

Теорія і практика викладання української мови як іноземної (Львів, 2014), „Wyraz 

i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład” (Вроцлав, Польща, 

2014); ХХVІІІ щорічна наукова франківська конференція „Чи маю 

вас ловити, тіні, сіттю слова?”: художній світ  Івана Франка (ЛНУ ім. Івана 

Франка, Львів, 2014);  III Міжнародна науково-практична заочна конференція 

„Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації” (Національний 

університет „Острозька академія”, Остріг, 2014); ІІІ Міжнародна наукова 

конференція „Українська мова і культура: здобутки та перспективи” (Київ, 2016); 

Міжнародний науковий конгрес „Іван Франко: Я єсть пролог…” (до 160-річчя від 

дня народження) (ЛНУ імені І. Франка, Львів, 2016). 

Публікації. Основні положення та результати досліджень висвітлено у 7 

статтях, 6 із яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК МОН 

України. Одну статтю опубліковано в закордонному виданні, одну внесено до 

міжнародної наукометричної бази „Іndex Copernicus”. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі змісту, вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (зокрема, спеціальної літератури 

– 311 позицій, джерельної бази – 4 найменування),  10 додатків.  Повний обсяг 

роботи – 217 сторінок, основний  зміст роботи викладено на 175 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1.  

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

 

Виділення в системі складнопідрядних речень конструкцій нерозчленованої 

і розчленованої структури пов’язане із структурно-семантичним підходом до 

їхньої класифікації, згідно з яким дослідники враховують характер співвіднесення 

підрядної частини з головною. У реченнях нерозчленованої структури підрядні 

частини стосуються опорного компонента в складі головної частини – дієслова, 

іменника, прикметника, займенника, прислівника – і реалізують прислівну 

залежність, а в реченнях розчленованої структури підрядна частина 

співвідноситься з усією головною в цілому, зв’язок цей має неприслівний 

характер. 

Сьогодні до складу складнопідрядних речень нерозчленованої структури 

зараховують конструкції з підрядними атрибутивної і з’ясувально-об’єктної 

семантики, які в історії української синтаксичної науки трактували по-різному, 

внаслідок чого частина аналогічних за значенням синтаксичних одиниць 

потрапляла до різних класифікаційних розрядів – залежно від того, який принцип 

класифікації складнопідрядних речень учені брали до уваги.  

  

1.1. Складнопідрядні речення атрибутивної семантики в системі 

синтаксичних одиниць 

В українській мові, як стверджують дослідники, складнопідрядні речення з 

підрядними означальними „сформувалися остаточно в XVII столітті” [221, с. 90],  

хоча  вже в ХІV–XV століттях, за спостереженнями О. С. Мельничука 

[158, с. 346], закріпилися постпозиція предикативних частин атрибутивної 

семантики та їх приєднання за допомогою нейтральних, інваріантних сполучних 

елементів що та котрий. Історію складнопідрядних речень цього різновиду 

глибоко простежила В. П. Заскалета [91], яка проаналізувала еволюцію структури, 

семантики та засобів зв’язку предикативних частин. На думку дослідниці, такий 
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тип складних речень виник ще в індоєвропейській прамові пізнього періоду, проте 

завершальні етапи пов’язані з праслов’янським періодом, бо саме тоді 

сформувався основний апарат формальних засобів сполучення головної частини з 

підрядною. 

Обсяг структур, які мовознавці об’єднують терміном „складнопідрядні 

речення з підрядними означальними”, залежить від того, яку класифікацію вони 

беруть за основу під час опису синтаксичної системи української мови – логіко-

граматичну чи структурно-семантичну. 

  

1.1.1.  Складнопідрядні речення  атрибутивної семантики в межах 

логіко-граматичної класифікації 

У граматичній літературі ХІХ століття синтаксична система української 

мови висвітлена порівняно слабо. Як зазначав І. І. Огієнко, „українська наука 

складнею займалася зовсім мало й звичайно йшла за наукою російською” 

[171, с. 30]. Українське мовознавство в Галичині розвивалося, „але це все були 

праці несамостійні, що якогось більшого значення в слов’янському світі не 

мали” [171, с. 12]. Граматика І. Могильницького (1823) була написана за 

М. В. Ломоносовим, І. М. Вагилевича (1845) – під впливом граматики М. І. Греча, 

а Я. Ф. Головацького (1849) – за О. Х. Востоковим. У цих та інших працях 

питання синтаксису займали досить скромне місце. Тільки на зламі ХІХ–ХХ 

століття синтаксис української мови починають докладніше висвітлювати в 

окремих, хоч і невеликих розділах – у граматиках О. О. Огоновського (1889) 

[172], С. Й. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера (1913) [232], В. І. Сімовича (1921) 

[215].   

Опис системи складнопідрядних речень українські лінгвісти базували на 

принципах логіко-граматичної класифікації, яку вперше запропонував Ф. І. Бусаєв 

[30]. В її основу покладено принцип ізоморфізму, тобто уподібнення підрядного 

речення тому чи іншому членові головного речення. Ф. І. Буслаєв вважав, що 

кожен член головного речення, крім присудка, може бути виражений не тільки 

словом, а й цілим підрядним реченням, тому при класифікації підрядних він 
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враховував, яку синтаксичну функцію виконує підрядна частина стосовно 

головної.  

Праці Ф. І. Буслаєва витворили „цілу окрему добу в вивченні слов’янської 

складні”[171, с. 8], а логіко-граматична класифікація складнопідрядних речень 

надовго знайшла своє застосування в українській синтаксичній літературі. Так, 

С. Й. Смаль-Стоцький підкреслював, що „в реченнях, сполучених підрядно, одно 

із сполучених речень є членом другого речення” [232, с. 117‒118]. В. І. Сімович, 

пояснюючи різницю між головними і підрядними (побічними) реченнями, теж 

наголошував, що „головні речення творять для себе цілість, побічні ж речення 

являють ся тільки частинами головних речень. Вони бувають для головних речень 

присудками, підметами, предметами, прислівниковими та прикметниковими 

додатками, вони головні речення тільки доповнюють” [215, с. 408]. Відповідно до 

того, чим виступає підрядне речення супроти головного, у граматиках 

С. Й. Смаль-Стоцького і В. І. Сімовича виділено (за тодішньою термінологією) 

складнопідрядні речення з підрядними присудковими, підметовими, 

предметовими, прислівниковими і прикметниковими [232, с. 117‒118; 232, 

с. 409‒411], а підрядні речення з атрибутивною семантикою при такому підході 

потрапляли до різних класифікаційних розрядів, порівн.: Який пастух, така й 

череда – присудкове; Хто задоволений, той щасливий – підметове; Стежка, що 

йде до доброї криниці, утоптана – прикметникове [232, с. 117‒118].  

Критично оцінюючи західноукраїнські граматики, що вийшли на зламі XIX 

– XX століть, І. І. Огієнко зазначав, що складня О. О. Огоновського „не стояла на 

науковому рівня вже в час свого виходу” [171, с. 31], шкільний курс складні 

С. Й. Смаль-Стоцького і Т. Ґартнера „зовсім поверховий і занадто 

консервативний” [171, с. 32], а курс складні В. Сімовича при його „Граматиці” 

„значно ліпший, але поза традиційні рамки не вийшов і він” [171, с. 32].  

Термін „означальні речення” вперше вжив М. П. Левицький у коротенькій 

„Українській граматиці для самонавчання” [138] (1918 р.). Складнопідрядні 

речення він називав „сполученими-залежними”, а підрядні частини – 

додатковими. „Додаткові, залежні від головного, речення можуть заступати 
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собою яку-небудь частину головного речення: діяльник, вислов, означення, 

додатки або обставинні слова” [138, с. 174]. „…Додаткові речення означальні, – 

зазначав він, – заступаючи собою прості означення, належать до якогось іменника 

в головнім реченні і відповідають на питання: який? котрий?” [138, с. 177].: 

Зустріли ми двох людей, які верталися з походу [138, с. 178]. Серед 

ілюстративного матеріалу М. П. Левицький наводить і речення Це той, що його 

(котрого) у тюрму засудили, у якому, на його думку, коло сполучника стоїть 

займенник 3-ї особи [138, с. 178]. 

Уперше ґрунтовний опис складнопідрядних речень із підрядними 

означальними в межах логіко-граматичної класифікації подано в академічному 

„Курсі сучасної української літературної мови” за редакцією Л. А. Булаховського. 

Автор цього розділу О. Є. Вержбицький трактує підрядні означальні речення як 

структури, „що становлять собою означення до якогось члена головного речення, 

виражене цілим реченням” [132, с. 183]. Докладно описано формальні засоби 

зв’язку підрядної частини з головною. Відповідно до цього виділено чотири 

різновиди складнопідрядних речень, у яких підрядні означальні приєднуються за 

допомогою: 1) відносних займенників який, чий, що, котрий, хто; 2) 

займенникових прислівників де, куди, звідки, коли як; 3) сполучників що, що й, що 

аж, щоб і 4) порівняльних сполучників як, ніби, наче, неначе, мов, немов. Беручи 

до уваги як художню літературу, так і фольклорні жанри, автор проаналізував 

частотність уживання цих формальних засобів зв’язку, особливості їхнього 

функціонування відповідно до умов контексту. Проводячи паралелі в історичній 

ретроспективі щодо позиції залежної частини, її дистантного розташування 

стосовно опорного слова, він зазначає, що „вимога ставити підрядне означальне 

безпосередньо після пояснюваного іменника є одним із правил сучасного 

нормативного синтаксису” [132, с. 196].  

Кроком уперед у вивченні складнопідрядних речень стали праці 

І. Г. Чередниченка [285]. Аналізуючи підрядність як спосіб поєднання 

компонентів складних структур, він розрізняє підрядність, що стосується окремих 

членів речення, всього речення та взаємопідрядність. Характер причленної 
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підрядності, доводив він, залежить від частиномовного статусу співвідносного 

компонента. Серед причленних речень атрибутивної семантики він уже розрізняв 

присубстантивні, приад’єктивні і призайменникові структури.    

Серед присубстантивних структур дослідник виділив означальні речення 

зовнішнього узгодження (узгодження неповне; підрядні речення не можна 

ототожнювати з синонімічною семантикою означення як члена речення: 

„Будинки, в яких мешкали хлопці, стояли навпроти, через вулицю” (О. Гончар) 

[285, с. 94‒95]), внутрішнього узгодження (підрядна частина приєднується до 

головної сполучним словом чий, яке узгоджується не з опорним компонентом, а з 

іменником у залежній частині: „Лунали радісні крики, але чути було й ридання 

вдів, чиї чоловіки не повернулися з війни, поклавши свої голови на полі бою” 

(А. Шиян) [285, с. 97]), підрядні особової означальності (пояснюють назву особи, 

приєднуються сполучним словом хто), підрядні означальні неузгодженого 

зв’язку, вираженого сполучним словом незмінної форми суб’єктно-об’єктного 

значення (сполучне слово що виконує роль підмета чи додатка: „Часом Галя 

заспівала пісеньку яку-небудь, що перейняла, роблячи з іншими дорослими 

дівчатами вкупі” (Марко Вовчок) [285, с. 99]), підрядні означальні 

сполучниково-відносного підпорядкування (приєднані сполучним словом що до 

іменників 3-ї особи він, вона, воно, вони „які вказують на зв’язок висловлення з 

предметами, названими в попередніх членах контексту” [285, с. 99]) (Де речі 

запальні, де та одвага, що ними ти очарував мене?(Леся Українка) [285, с. 99]), 

підрядні означально-локальні (приєднані прислівниками місця – „Ми знали 

велике озеро, де щороку гуси восени спинялися і жили тижнів зо два, а той 

більше” (Остап Вишня) [285, с. 100]), означально-часові (приєднані 

прислівниками часу коли, поки, як), а також означальні речення, приєднані 

сполучниками, які використовують з різними семантичними цілями. 

Серед підрядних приад’єктивної залежності І. Г. Чередниченко виділив три 

групи, дві з яких служать для передачі власне атрибутивного значення: 

приад’єктивно-означальні (при відокремлених означеннях: „Весь світ посірів, і 

почався дощ, рівномірний і тихий, з тих  вересневих дощів, які заходять надовго” 
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(Олесь Гончар) [285, с. 103] та приад’єктивні присудково-означальні 

(стосуються прикметників – частин складених іменних присудків: „Усе пережите 

було дорогим і неповторним, якими згодом стануть і ці натруджені дні 

боротьби” (М. Стельмах) [285, с. 103]). 

Підрядні призайменникової залежності І. Г. Чередниченко трактував із 

погляду можливості заміщення ними членів головної частини – підмета, 

присудка, додатка, означення, обставин різної семантики. До складнопідрядних 

атрибутивної семантики він, зокрема, зараховував структури  на зразок: Страх 

обгортає його такий, якого він не пригадує в дитинстві навіть 

(М. Коцюбинський). Ті пісні любі, що несуть радість між люди (присл.) 

[285, с. 113].  

Традиційний у межах логіко-граматичної класифікації опис 

складнопідрядних речень атрибутивної семантики подано в колективній 

монографії „Сучасна українська літературна мова: Синтаксис” за редакцією 

І. К. Білодіда.  Його автор А. П. Грищенко бере за основу таке визначення для 

синтаксичних структур цього типу: „Складнопідрядним реченням з підрядним 

означальним називається таке складне речення, в якому підрядна частина 

виступає як атрибутивний визначник при іменнику, займеннику, прикметнику або 

словосполученні, що має загальне субстантивне значення у складі головного 

речення” [243, с. 332].  Аналізуючи характер сполучних засобів зв’язку між 

предикативними частинами, він звертає увагу на ті структури, у яких означальна 

семантика підрядної частини ускладнюється відтінком гіпотетичного порівняння 

[243, с. 342] або ж наявність окремих сполучників призводить „до неоднозначної 

кваліфікації підрядного речення щодо його функції в системі складнопідрядної 

конструкції” [243, с. 342]. 

Логіко-граматична класифікація складнопідрядних речень знайшла своє 

застосування і в інших слов’янських мовах, зокрема в польській [305‒306, 

308‒310]. 

 Попри всі свої позитивні моменти логіко-граматична класифікація 

складнопідрядних речень мала й низку недоліків, на що неодноразово вказували 
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дослідники. Зокрема, найсуттєвішим її недоліком вважають ігнорування того 

факту, що складнопідрядне речення − єдине ціле, яке характеризується 

специфічними рисами своєї структури і семантики. При традиційному логіко-

граматичному підході класифікували передовсім підрядні частини, а не 

складнопідрядні речення в цілому.  

Другим, але не менш суттєвим недоліком називають відсутність єдиного 

критерію при синтаксичній кваліфікації підрядних частин: в одних випадках до 

уваги беруть синтаксичну функцію того слова, яке пояснює підрядна частина, а в 

других враховують синтаксичні відношення між головною і підрядною частиною. 

У результаті одиниці з однотипними змістовими відношеннями між 

предикативними частинами потрапляють до різних класифікаційних розрядів. 

Наприклад, у реченні Спека була така, що важко було дихати підрядну частину 

кваліфікують як присудкову (зважають на синтаксичну функцію слів, які пояснює 

підрядна частина ),  а  в реченні Була така спека, що важко було дихати підрядну 

частину трактують як означальну (враховують синтаксичні відношення між 

предикативними частинами).  

  

1.1.2.  Складнопідрядні речення атрибутивної семантики в межах 

структурно-семантичної  класифікації 

У другій половині ХХ століття набула популярності структурно-семантична 

класифікація складнопідрядних речень, яка сьогодні визначальна при описі їхньої 

синтаксичної будови. Об’єктом аналізу стає не підрядна частина і особливості її 

співвіднесеності з членами простого речення, а складнопідрядне речення в 

цілому. Дослідники враховують і змістові відношення між частинами складного 

речення, і формальні засоби поєднання, і прислівну чи неприслівну залежність 

підрядної частини стосовно головної. 

Уперше на характер співвідношення залежної частини з головною звернув 

увагу російський учений М. С. Поспєлов [201‒203], який  виділив два типи 

складних синтаксичних одиниць: двочленні, у яких залежна частина розкриває 

зміст головної загалом, і одночленні, у яких підрядна частина пояснює в головній 
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лише якийсь один її член (опорний компонент). Синтаксична позиція залежної 

предикативної частини первинно сформована для слова, яке в складному реченні 

розгорнуте в підрядні частини різної семантики.  

Основна відмінність між логіко-граматичною і структурно-семантичною 

класифікацією складних одиниць у тому, що залежна частина стосується 

конкретної складової головної не як певного члена речення, а як лексико-

морфологічного мовного явища, що потребує змістового доповнення [32, с. 307]. 

Тому не можна цілковито ототожнювати члени речення та предикативні частини. 

Якщо останні як апріорі залежні стосуються, наприклад, підмета – незалежного 

члена речення, то про їхній ізоморфізм із головним членом речення говорити 

взагалі не доцільно, бо нелогічно прирівнювати дві синтаксичні одиниці, які 

стосуються різних аспектів речення. 

Сьогодні замість багатозначних термінів „двочленні” та „одночленні” 

речення закріпилися в ужитку термінологізовані вислови „речення розчленованої і 

нерозчленованої структури”. У складнопідрядних реченнях нерозчленованої 

структури реалізовано синтаксичний зв’язок слова з простим реченням. Як 

зазначала В. О. Бєлошапкова [234, с. 371, 379], обов’язковою умовою для них є 

функціонування опорного елемента у складі головної частини. Дослідниця 

класифікує підрядний синтаксичний зв’язок за кількома параметрами: 

1) передбачуваність/непередбачуваність; 2) обов’язковість/необов’язковість; 

3) природа синтаксичних відношень. 

У реченнях з передбачуваним синтаксичним зв’язком головний компонент 

визначає, проектує форму залежного, вираженого всією предикативною 

частиною, у тому числі зумовлює використання окремих сполучних засобів. 

Зокрема, йдеться про поширення складної синтаксичної одиниці новою 

інформацією у підрядній предикативній частині, наявність якої спроектована 

валентністю предиката чи (рідше) субстантива (переважно віддієслівного 

іменника). 

Класифікація складнопідрядних речень за трьома ознаками, послідовне 

врахування особливостей їхньої структури (прислівної/неприслівної залежності 
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підрядної частини, формальних засобів зв’язку предикативних частин і 

семантико-синтаксичних відношень) часто зумовлює різнобій  у трактуванні суті 

окремих синтаксичних одиниць. Залежно від того, яким ознакам надають 

перевагу – структурним чи семантичним, у науковій літературі існують різні 

варіанти цієї класифікації, яку називають або структурно-семантичною, або 

семантико-структурною. Якщо більшу увагу зосереджують на семантиці 

синтаксичних одиниць, то в системі складнопідрядних речень нерозчленованої 

структури виділяють конструкції з атрибутивними й об’єктними відношеннями; 

якщо ж надають перевагу структурним показниками, то до класу речень 

нерозчленованої структури зараховують і конструкції займенниково-

співвідносного типу.  

На думку В. О. Бєлошапкової [234, с. 570], у складнопідрядних реченнях 

нерозчленованої структури існує два види зв’язку між предикативними 

частинами: прислівний і кореляційний (характерний для займенниково-

співвідносних речень). Проте кореляційний зв’язок є апріорі прислівним, між 

цими термінами наявні гіперо-гіпонімічні  відношення, а на основі такої ознаки 

пояснювати існування окремого різновиду синтаксичних одиниць вважаємо 

непослідовним. Аналізуючи особливості побудови складних речень із прислівним 

підрядним зв’язком, В. О. Бєлошапкова [234, с. 522] наголошує на ключових 

властивостях опорних елементів, які зумовлюють, проектують залежні 

предикативні одиниці. Важливо брати до уваги два аспекти: категорійне значення 

та належність до певного лексичного класу слів. Семантика слова визначає 

здатність чи необхідність його поширення. Саме тому не можна поєднувати в 

один структурно-семантичний тип речення з опорними елементами такий 

(займенник, що виконує виключно атрибутивно-видільну, підсилювальну 

функцію і має означальну семантику), так (прислівник з неповноцінно вираженим 

значенням способу дії), краще (прикомпаративний корелят, виражений 

прикметником у граматичній формі вищого ступеня порівняння) і виділяти 

займенниково-співвідносний тип речень нерозчленованої структури. 
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Неоднозначність трактування складних структур зумовлена складністю 

їхньої природи, варіативністю побудови. На думку Н. С. Валгіної [32, с. 286‒287], 

для повної характеристики складного речення та окреслення його типології треба 

враховувати синтаксичний зв’язок між частинами та засоби його реалізації; 

потенційне число компонентів, оскільки це зумовлено семантико-структурною 

природою складного речення; послідовність розташування частин – строго 

закріплена чи вільна; деякі особливості лексичного наповнення частин.  

У процесі розгляду конкретного типу складної одиниці, зокрема 

складнопідрядних речень нерозчленованої структури, необхідно враховувати 

варіативність ускладнення частин, контекстуально зумовлені особливості речень, 

особливо якщо йдеться про їхнє функціонування в художньому тексті. 

Стилістична специфіка творів літератури може спричинити потребу розширити, 

удосконалити інструмент подавання нової інформації, що зумовлює появу 

розгалуженої будови синтаксичної одиниці. Йдеться про велику частотність 

вживання речень з кількома підрядними. 

Українські мовознавці, розглядаючи клас складнопідрядних речень 

нерозчленованої структури, теж виділяють неоднакову кількість їхніх різновидів. 

Так, І. Р. Вихованець вважає, що „оскільки визначальним елементом структури 

складнопідрядних речень із валентно зумовленою підрядною частиною є опорне 

предикативне слово, то класифікація цих речень має будуватися на частиномовній 

належності опорного слова, його валентному потенціалі і характері семантико-

синтаксичних відношень між опорним словом і підрядною частиною” [36, с. 331]. 

Відповідно серед прислівних складнопідрядних речень учений виділяє чотири 

семантичні класи: з’ясувальні, порівняльно-об’єктні, локативні, атрибутивні.  

Представники Чернівецької синтаксичної школи І. І. Слинько, 

Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська, докладно проаналізувавши основні критерії 

поділу складнопідрядних речень, дійшли висновку, що „нерозчленовані 

складнопідрядні речення залежно від відношень між головними і підрядними 

частинами можуть бути присубстантивно-означальними, предметно-

ототожненими, якісно-ототожненими, просторово-ототожненими, якісно-
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кількісними, з’ясувальними” [225, с. 437]. Першу групу складають синтаксичні 

одиниці, у яких біля субстантивів можуть функціонувати вказівні займенники 

той (видільно-означальний підвид) і такий (якісно-означальний підвид), а також 

речення, де підрядна частина просто поширює зміст опорного слова в головній 

(без антецедентів).  

До предметно-ототожнених [225, с. 470‒478] зараховують складнопідрядні 

речення, у яких опорні займенники (у прямих та непрямих відмінках) 

субстантивуються; також у цій групі розглядають речення з корелятом те, якщо 

він має конкретне значення. Якісно-ототожнені речення  містять у головній 

частині корелят такий, від якого залежить підрядна частина. У просторово-

ототожнених реченнях співвідносними є прислівники там, туди, звідти, скрізь та 

інші. До якісно-кількісних зараховують: „1) речення з порівняльним відтінком (зі 

сполучним словом як і сполучниками ніби, мов, немов, наче); 2) речення із 

значенням міри і ступеня (зі сполучником що); 3) речення із значенням наслідку 

чи мети (із сполучником щоб)” [225, с. 487]. Усю класифікацію здійснено за 

структурним принципом структурно-семантичної класифікації. 

О. А. Луценко [146, с. 16], аналізуючи прислівні складнопідрядні речення, 

виділяє такі їхні різновиди (подаємо лише деякі приклади – авт.):  1) власне-

прислівні: з’ясувальні; присубстантивно-атрибутивні (Звичайно ж, у мене є 

книжки, про які директори інститутів перед тобою й не заїкнуться 

(П.Загребельний) [146, с. 9]; прикомпаративні; локативні; 2) прислівно-

кореляційні симетричної будови: субстанційні (А що таке робота в забої, знає 

лише той, хто сам її скуштував (А. Дімаров) [146, с. 12]); ад’єктивні; 

адвербіальні; 3) прислівно-кореляційні асиметричної будови (І така певність 

пройняла її, наче в завтрашній день заглянула (В. Дрозд) [146, с. 14]; 4) 

прислівно-кореляційні псевдосиметричної будови (Втім, жінки усе знають, ніби 

сама природа нашіптує їм те, що до чоловіків приходить лише з досвідом 

(В. Дрозд) [146, с. 14].  

У прислівно-кореляційних реченнях різної будови завжди наявне 

ототожнення підрядної частини зі семантично нерозкритим займенником, який 
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потребує уточнення. Займенник виступає їх ядерною ознакою. Такі одиниці ми 

зараховуємо до семантико-структурних типів залежно від семантико-

синтаксичних відношень між предикативними частинами, зокрема атрибутивних, 

об’єктних чи обставинних. 

Як стверджує О. Ю. Роїк [207], сполучники у складних реченнях виконують 

дві граматичні функції: формально-синтаксичну (як виразник синтаксичних 

зв’язків між предикативними частинами) та семантико-синтаксичну 

(відображають семантико-синтаксичні відношення між предикативними 

частинами або вказують на них). Підрядні сполучники, які зв’язують підрядну 

з’ясувальну, атрибутивну, порівняльно-об’єктну частини з опорним елементом 

(займенником, предикатом, предикативом, субстантивом), асемантичні. 

В українському мовознавстві поширеним сьогодні є й семантичний  варіант 

класифікації складнопідрядних речень, коли до уваги беруть передовсім змістові 

відношення між їх предикативними частинами. Згідно із цим у класі 

складнопідрядних речень нерозчленованої структури виділяють речення із 

підрядними атрибутивної та з’ясувальної семантики. 

Існують різні погляди щодо обсягу складнопідрядних речень із підрядними 

означальними. Основний кістяк таких синтаксичних одиниць традиційно 

утворюють структури, у яких підрядна частина пояснює в головній частині 

іменник і вказує на ознаку предмета. Враховуючи присубстантивну залежність 

таких підрядних частин, їх відповідно називають присубстантивно-

означальними [297, с. 264], а зважаючи на синсемантичний чи автосемантичний 

характер головної частини, розрізняють власне атрибутивні і атрибутивно-

поширювальні структури [297, с. 266]. Складнопідрядні синтаксичні структури з 

підрядними означальними, на думку К. Ф. Шульжука, не можна ототожнювати з 

членами речення подібної семантики – означеннями. Такі конструкції швидше 

можна співвіднести з відокремленими означеннями, що виражаються 

прикметниковими і дієприкметниковими зворотами [297, с. 264]. 

Заслуговують на увагу погляди Р. О. Христіанінової на природу цих 

синтаксичних одиниць, викладені в її монографії „Складнопідрядні речення в 
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сучасній українській літературній мові” [275]. Ця праця є першим дослідженням 

складнопідрядних синтаксичних структур із погляду функціонально-категорійної 

граматики і базується на теоретичних засадах граматичної концепції 

І. Р. Вихованця. 

Розглянувши різні підходи до класифікації складнопідрядних речень, які 

існують в українській лінгвістичній традиції, авторка пропонує власне бачення 

цього синтаксичного явища. На основі трьох рівнів синтаксичної природи таких 

одиниць Р. О. Христіанінова виокремлює відповідно три різнопланові категорії: 

формально-граматичні, семантико-синтаксичні й комунікативні [275, с. 50]. 

Мовознавець виділяє категорію вторинної предикативності, яка зумовлює 

семантико-синтаксичну природу всіх складнопідрядних речень, групує у 

формально-граматичні різновиди структури зазначеного типу, а також аналізує їх 

з погляду комунікативної специфіки. 

Важливо, як Р. О. Христіанінова трактує роль підрядної частини стосовно 

головної, адже таке пояснення проводить чітку межу між, здавалося б, 

співвідносними за семантикою членом простого речення та його значеннєвим 

еквівалентом у складній синтаксичній структурі (на такому принципі базувалася 

популярна до середини ХХ століття логіко-граматична класифікація): „Підрядна 

частина, – зазначає вона, – фактично посідаючи позицію прислівного члена 

простого речення, водночас позначає окрему ситуацію, тому зв’язки між 

ситуаціями позамовної дійсності передано в таких реченнях інакше: одна ситуація 

постає втягнутою в іншу – через описову номінацію предмета за його дією, через 

описову характеристику предмета за його ж дією чи дією іншого предмета, через 

описове відтворення просторових уявлень” [275, с. 46]. 

Для окреслення особливостей складнопідрядних речень з підрядними 

означальними важливою є підкатегорія атрибутивності, що, на думку 

М. В. Мірченка [159, с. 148], підпорядкована надкатегорії предикативності і 

вказує на ознаку предмета, яку виражає в залежній частині складнопідрядного 

речення. Саме на такій категоризації Р. О. Христіанінова будує семантико-

синтаксичну класифікацію. При цьому дослідниця бере до уваги валентність 
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співвідносного слова в головній частині. За цими критеріями вона виділяє окремі 

семантико-структурні класи склaднопідрядних речень із прислівними валентно не 

зумовленими підрядними частинами, серед яких виокремлено ще два підтипи: 

складнопідрядні речення з присубстантивними підрядними частинами 

атрибутивної семантики та складнопідрядні речення з придієслівними, 

приад’єктивними, приадвербіальними підрядними частинами означальної 

семантики.  

У кожній із цих груп виділено семантико-синтаксичні класи. Речення з 

присубстантивними підрядними частинами атрибутивної семантики поділено на 

власне-атрибутивні і невласне-атрибутивні [159, с. 243‒251]. Перший тип 

характерний чіткістю означальної семантики без додаткових конотацій і 

накладання інших значень, тоді як у другому випадку на атрибутивну семантику 

підрядної частини можуть нашаровуватися інші змістові відтінки.  

Складнопідрядні речення з неприсубстантивними підрядними частинами 

науковець поділяє на синтаксичні структури з якісно-характеризаційним та 

якісно-кількісним значенням (придієслівні) або лише з якісно-кількісним 

(приад’єктивні та приадвербіальні). 

Якщо речення із присубстантивно-означальними підрядними частинами  

повністю тотожні із розрядом складнопідрядних речень із підрядними 

означальними, що їх виділяли за логіко-граматичною класифікацією,  то стосовно 

другої групи структур, які лінгвісти розглядають у системі складнопідрядних 

речень атрибутивної семантики і які називають займенниково-означальними, існує 

чимало розходжень. До цієї групи зараховують структури, у яких підрядні 

частини стосуються займенника у складі головної частини (призайменникові) і які 

за логіко-граматичною класифікацією трактували як складнопідрядні з 

підрядними підметовими, присудковими або додатковими.   

Частина лінгвістів розглядає складнопідрядні речення займенниково-

співвідносного типу як окремий структурний різновид. У реченнях цього типу 

опорні слова називають корелятами. Як стверджує В. О. Бєлошапкова [18, с. 82], 

суть корелята – позначення певної семантики головної частини за допомогою 
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лексично порожнього співвідносного слова, що лише окреслює синтаксичне 

місце, заповнене підрядною.  

В українському мовознавстві речення з опорним займенниковим словом 

виділяють в окремий структурно-семантичний тип С. П. Бевзенко [12], 

І. Р. Вихованець [36], А. П. Загнітко [86], С. В. Ломакович [144], 

Р. О. Христіанінова [275] та інші. І. Р. Вихованець [36, с. 336‒339] опирається не 

лише на специфічний частиномовний статус співвідносного елемента, а й на 

особливий зв’язок між частинами цих структур – прислівно-кореляційний, 

зумовлений семантичною тотожністю залежної частини і слова, від якого вона 

залежить, зміст якого розкриває. До найтиповіших опорних одиниць 

І. Р. Вихованець зараховує слова „той, та, те, такий, така, таке, там, туди, 

звідти, стільки, так, тоді, доти” [36, с. 337].  

У своїй праці мовознавець аналізує також формально-граматичну та 

семантико-синтаксичну організацію речень цього різновиду, виділяючи три їх 

типи: речення симетричної структури, несиметричної структури означального 

значення та несиметричної структури зі словом те (окреме виділення такого виду 

зумовлене специфікою варіантів семантичного наповнення цього елемента). 

Займенниково-співвідносні речення стали об’єктом вивчення в докторській 

дисертації С. В. Ломакович [144]. Як зазначає авторка, ці специфічні структури 

почали привертати увагу дослідників уже з 50–60 рр. минулого століття. Між 

предикативними частинами є передбачений зв’язок, адже для розкриття 

семантики опорних слів треба змістового поширення. Вона, як і І. Р. Вихованець, 

також наголошує на конструктивній функції опорного компонента. Дослідниця 

аналізує номінативну специфіку та моделі цих синтаксичних структур, механізми 

їхнього творення. Окремий розділ присвячено вивченню асиметрії певних 

займенниково-співвідносних речень. 

Як і В. О. Бєлошапкова, С. В. Ломакович [144] виокремлює три групи 

займенниково-співвідносних речень:  

1. ототожнювальні, у яких пряма співвіднесеність між співвідносним і 

сполучним словами й тотожне їхнє семантичне наповнення; 
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2. фразеологічні, у яких співвідносне слово пов’язане з усією підрядною 

частиною (опосередкований зв’язок); 

3. уміщувальні, у яких співвідносне слово охоплює зміст підрядної частини. 

У реченнях першого типу вказівний займенник (як варіанти – слова єдиний, 

останній, перший) головної частини тотожний сполучному засобу залежної, 

відповідає йому за значенням: Щасливий той, хто навіть сон веселий вважати 

може за правдиве щастя (В. Самійленко) [144, с. 12].  

У реченнях другого типу підрядна частина розкриває означальну, якісно-

кількісну семантику опорних компонентів: так, такий, настільки, стільки: Треба 

вибирати так, щоб з дощу не попасти під ринву… (Б. Лепкий) [144, с. 13]. 

Третій різновид – вміщувальні речення – містять обов’язковий компонент 

те, саме тому дослідниця зараховує їх до займенниково-співвідносних речень, 

дотримуючись загальної концепції роботи. У межах логіко-граматичної 

класифікації речення такого типу містяться у групі підметових або додаткових, за 

принципами структурно-семантичної – серед з’ясувальних. Дослідниця виділила 

таку групу синтаксичних конструкцій, керуючись особливою семантикою 

співвідносного слова головної частини, яке вказує не на абстрактні одиниці, а на 

предмети об’єктивної дійсності. Проте вона не заперечує існування випадків, 

коли омонімічний до названого елемент позначає й абстрактні поняття, для цього  

С. В. Ломакович вводить індекси – те1 (конкретне значення) і те2 (абстрактне 

значення).  

Номінативні блоки „те + підрядна частина” привернули увагу 

О. В. Нітенко [169]. Вона називає їх універсальним мовним засобом, який 

допомагає сфокусувати увагу на сказаному в підрядній частині. Її матеріал 

показав недоцільність протиставлення те в абстрактному та конкретному 

значеннях. Доказом обов’язковості те в обох випадках є типові умови та чинники 

вживання, які виокремила дослідниця (відсутність потрібного найменування; 

ситуація, у якій мовець говорить про щось незнайоме та інше). Художній текст 

вона називає однією з пріоритетних сфер функціонування цих синтаксичних 

моделей. 
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А. П. Загнітко [86] також виокремлює клас займенниково-співвідносних 

структур. Аналізуючи співвідношення між головною і підрядною частинами та 

специфіку синтаксичного зв’язку між ними, він поділяє займенниково-

співвідносні нерозчленовані складнопідрядні речення на три різновиди: у 

першому можна використовувати будь-яке співвідносне слово, крім найбільш 

абстрактних; другий вид характерний обмеженим вживанням обох елементів 

(співвідносного і сполучного); у третьому – обмежена кількість співвідносних 

слів у головному реченні. 

Науковець теж указує на специфічний синтаксичний зв’язок, що виникає 

між частинами такого складного речення – прислівно-кореляційний 

(займенниково-кореляційний), при якому наявна кореляція між засобом зв’язку й 

анафоричним елементом (антецедентом). Учений виділяє підвиди: 

а) складнопідрядні речення корелятивно-уточнювальної будови; 

б) напівкорелятивної будови; в) некорелятивної будови. 

У межах займенниково-співвідносних розглядає складні речення зі 

співвідносними словами якісно-кількісної семантики і О. В. Ткач [252]. 

Пріоритетною ознакою таких одиниць є наявність корелятів, які ускладнюють 

синтаксичний зв’язок. Науковець стверджує, що складнопідрядні речення зі 

співвідносними словами так, такий (при цьому не проводить частиномовного 

розмежування) граматично споріднені. Співвідносне слово те цілком повноцінне 

в семантичному плані. Воно, на думку О. В. Ткач, виступає в опозиції до 

попередньо названих корелятів і разом з ними належить до несеметричного 

різновиду цих структур.  

Ототожнення опорних елементів такий і так не цілком логічне, адже ці 

слова мають різне категорійне значення (дейктичність та адвербіальність), хоча й 

обидва потребують семантичного уточнення, витлумачення підрядною частиною 

(зв’язок між предикативними частинами є обов’язковим, двобічним і 

передбачуваним). 

Р. О. Христіанінова трактує речення, у головній частині яких опорним 

компонентом виступають займенники, як особливий структурно-семантичний тип 
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– катафоричні складнопідрядні речення, бо катафора – „семантико-синтаксичне 

явище встановлення лексичної або преференційної тотожності займенника з його 

вербальним відповідником, який перебуває у наступному контексті” [275, с. 91]. 

Мовознавець акцентує увагу на вивченні таких речень в українському 

мовознавстві, зосереджується на класифікаціях прихильників структурно-

семантичної класифікації, аналізує розбіжності, які виникають під час розгляду 

цього особливого класу підрядних речень. Не всі вчені, за її твердженням, 

однаково пояснюють синтаксичну природу речень, де „вказівні займенникові 

слова у головній частині стоять при іменникові” [275, с. 146], який ніби й пояснює 

залежна. Займенникові слова виступають означенням з неповноцінною 

семантикою. Доповнення, розкриття цієї семантики – це основна функція 

займенниково-співвідносних (катафоричних) речень. 

Р. О. Христіанінова [275, с. 147] подає структурну характеристику таких 

конструкцій і, опираючись на попередні наукові здобутки, витворює власну 

концепцію їх поділу: 1) речення симетричної структури, для яких характерна 

семантична однорідність співвідносних і сполучних слів, повне уподібнення 

семантики підрядної частини значенню опорного співвідносного слова; 2) 

речення асиметричної структури, у яких семантичної однорідності нема.  

Дослідниця звертає увагу на невирішену досі проблему – визначення 

функціонального типу підрядних речень з опорним словом те [275, с. 257‒258], 

наголошуючи, що головне – з’ясувати синтаксичну семантику цього займенника, 

функцію в певному контексті, специфіку логічних акцентів у реченні 

(атрибутивних чи суб’єктно-об’єктних).  

Під час виокремлення складнопідрядних речень займенниково-

співвідносного типу в окремий розряд доводиться констатувати, що в 

семантичному плані вони є багатозначними, бо об’єднують структури з різними 

опорними компонентами (як власне займенниками, так і займенниковими 

прислівниками) і різними синтаксичними відношеннями між їхніми складовими 

частинами – і атрибутивними, і об’єктними, і обставинними, а деякі структури з 

однотипними синтаксичними відношеннями (наприклад, локативними) 
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потрапляють до різних класифікаційних розрядів залежно від того, чи є в головній 

частині співвідносний займенник, чи він відсутній (речення Трава росте, де 

захоче трактують як локативне придієслівне складнопідрядне речення, а Трава 

росте там, де захоче – як складнопідрядне займенниково-співвідносного типу). 

До того ж, як показує практика, якщо при класифікації складнопідрядних речень 

дослідники більшу увагу зосереджують на їх структурних ознаках, то на другий 

план відходять семантичні характеристики.    

Сьогодні не менш поширеним, особливо в навчальній літературі, є 

семантичний варіант структурно-семантичної класифікації, і ті складнопідрядні 

речення займенниково-співвідносного типу, між предикативними частинами яких 

вбачають атрибутивні відношення, трактують як різновид підрядних означальних 

і називають займенниково-означальними, або призайменниково-означальними 

(П. С. Дудик [72], М. А. Жовтобрюх [212], М. І. Фурдуй [244], К. Ф. Шульжук 

[297] та інші). Так, М. І. Фурдуй [244, с. 321‒324] вважає, що складнопідрядні 

речення з підрядними означальними належать до класу нерозчленованих 

структур, опорним компонентом у яких виступають іменник, субстантивований 

прикметник, вказівні та означальні займенники, а підрядна частина або відіграє 

роль означення до означуваного слова (іменника), або наповнює реальним 

змістом займенник головної частини, який є опорний словом, називає його ознаки 

[244, с. 319‒321]. Займенники в таких структурах є „конструктивним елементом 

головної частини, без якого не може існувати речення” [244, с. 322]. 

На близькість займенниково-співвідносних структур субстантивного типу 

до складнопідрядних означальних вказують як російські, так і українські лінгвісти 

(Н. С. Валгіна [32], Л. Ю. Максимов [2, 128], І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, 

М. Ф. Кобилянська [225] та інші), що й дало підставу виділяти їх як 

займенниково-означальний підтип. Проте дослідники підкреслюють суттєву 

відмінність призайменниково-означальних речень від присубстантивно-

означальних. К. Ф. Шульжук, зокрема, наголошує, що „до складнопідрядних 

речень з підрядними означальними їх відносять умовно, оскільки підрядні не 



31 
 

означають займенника, а розкривають його зміст, конкретизують його значення” 

[297, с. 271] 

Опорні займенники як конструктивні елементи головної частини можуть 

виконувати різну синтаксичну роль. К. Ф. Шульжук виділяє два різновиди речень 

з підрядними займенниково-означальними: складнопідрядні предметно-

ототожнені (у головній частині найчастіше виступає займенник той, що вказує 

на особу або предмет, рідше – займенники він, ви, всякий, кожний, ніхто, хтось, 

щось, дехто, хто-небудь та ін.) та складнопідрядні якісно-ототожнені 

(будуються за моделлю такий – який) [297, с. 272‒273].  

Якщо співвідносний займенник у головній частині опущено (Щасливий, хто 

сни має милі – Щасливий той, хто сни має милі), то такі структури кваліфікують 

суперечливо – або як займенниково-означальні (предметно-ототожнені), або як 

з’ясувальні [297, с. 273]. К. Ф. Шульжук вважає, що займенник у ролі головних 

членів речення (підмета або іменної частини складеного присудка) завжди є 

конструктивно обов’язковим компонентом головної частини незалежно від того, 

чи має він формальне вираження. „Невживання підмета-займенника в першому 

реченні не означає, – зазначає дослідник, – що він не потрібен: головне речення 

двоскладне, неповне; отже, підмет конструктивно обов’язковий” [297, с. 271], 

тому речення такого типу він пропонує розглядати в системі структур 

атрибутивної семантики.   

Предметно-ототожненими вважають такі речення й І. І. Слинько, 

Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. „Пропуск вказівних слів не може бути 

запереченням того, що в мові є особливі призайменникові конструкції, оскільки 

для них основним усе ж є вживання цих форм, а не їх відсутність. 

Беззайменникові предметно-ототожнені речення ми вважаємо не тільки 

стилістичними варіантами, а й формами парадигми, оскільки вони закономірні й 

пов’язані з вираженням різних відтінків граматичного значення – підкреслення 

предметного значення  чи відсутність такого підкреслення” [225, с. 476]. 

У роботі дотримуємося семантичного варіанта структурно-семантичної 

класифікації. Враховуючи особливий частиномовний статус опорних слів у 
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головній частині, їхнє дейктичне категорійне значення, займенниково-

співвідносні структури трактуємо як окремий підвид складнопідрядних 

означальних речень (призайменниково-означальні). Речення, у яких опорним 

елементом виступає слово те (назви неістот), розглядаємо у межах 

складнопідрядних займенниково-означальних речень лише в тому випадку, коли 

цей опорний елемент виконує роль підмета або додатка і вжитий у формі 

називного або знахідного відмінка однини (О чім ти вдень думала, те вночi й 

приснилось тобi!; все то, що тодi дивувало й гнiвало її, стало тепер ясне й 

зрозумiле перед її очима; таки робила те, що вiн казав).  

  

1.1.3. Особливості сполучних засобів у складнопідрядних реченнях  

атрибутивної семантики 

Виділення складнопідрядних речень атрибутивної семантики передбачає 

аналіз сполучних засобів, якими поєднуються предикативні частини. У 

граматичній літературі знаходимо чимало спостережень щодо характеру таких 

компонентів, частотності їхнього вживання і нормативності або ненормативності 

на тому чи іншому етапі розвитку та функціонування літературної мови.  

Спостереження мовознавців над усною і писемною формами української 

мови засвідчують як характер уживаних у ній сполучних засобів у 

складнопідрядних реченнях атрибутивної семантики, так і їх динаміку в різні 

періоди її розвитку.  

Так, С. П. Бевзенко [13, с. 173] відзначав помітну поширеність сполучного 

слова котрий у південно-західних говорах української мови. У книжній мові, за 

спостереженнями  П. Д. Тимошенка [249, с. 188], ще в грамотах ХІV – першої 

половини ХV століття сполучне слово котрий було мало поширеним. У 

підручнику з історії української мови (синтаксис) вказано, що „найдавнішим 

пам’яткам староукраїнської мови, зокрема грамотам ХІV–ХV століття, властиве 

використання насамперед сполучника што (що) ‹ чьто і сполучного слова 

котрий (которий) як формальних засобів поєднання підрядного означального 

речення” [100, с. 343] у співвідношенні 4 : 1. Як свідчать пам’ятки, займенник 
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який у ролі сполучного слова в однотипній позиції з’явився значно пізніше 

(кінець ХVI століття) [100, с. 352]. Але в деяких пам’ятках XVI–XVII століття, як 

стверджує Д. Д. Герасименко [43], у складнопідрядних реченнях з підрядними 

означальними сполучне слово який взагалі не використовували, зате кількісно 

зростає вживання займенника котрий (которий), що пояснюють поширеною на 

той час книжною традицією.  

У мові листів Б. Хмельницького (ХVІІ століття), за спостереженням 

У. Я. Єдлінської [73, с. 83], уже абсолютно переважає сполучне слово котрий 

(котрий). До аналогічних висновків прийшов і О. А. Скоропада, який 

стверджував, що в староукраїнській книжній мові „серед інших сполучних слів 

найбільш поширеним … було слово котрый, яке вживалося в різних родах і 

відмінках, в безприйменникових і прийменникових конструкціях і в синтаксичній 

ролі підметів, додатків, а також означень у випадку повторення слова в 

підрядному” [222, с. 97]. „Видільне значення займенника котрий, – як 

стверджують дослідники, – виникло, можливо, завдяки початковому значенню 

цього займенника – який, котрий із двох” [238, с. 8]. 

У підручнику з історичної граматики української мови [99, с. 486] теж 

зазначено, що сполучне слово котрий широко відоме у ХVIII та XIX століттях, 

але в українській літературний мові XX століття вживається рідко. Aвтори 

назвали найвиразнішими сполучними елементами в реченнях такої семантико-

синтаксичної структури сполучні слова що і який, вважаючи другий із них 

досконалішим через можливість узгоджуватися в роді, числі та відмінку. 

У ранніх граматиках української мови перелік сполучних засобів у 

складнопідрядних реченнях атрибутивної семантики побіжний і далеко неповний. 

У граматичних працях 20‒30-х років ХХ століття більше уваги звернуто на 

питання норми при конструюванні речень з підрядними означальними. 

Мовознавці пояснюють появу в українській літературній мові сполучного слова 

котрий польським або російським впливом і застерігають від його активного 

вживання. 



34 
 

O. Н. Синявський, наприклад, зауважував, що в синтаксисі переважно 

нехтують питомими структурами та формальними засобами при побудові 

складного речення: „Ніде так не рябіє синтакса нашої книжної мови 

чужомовними елементами, як при зложенні речень, власне, при сполучуванні 

відносних (підрядних означальних – авт.) речень із головними” [214, с. 115]. За 

спостереженнями автора, такі чужомовні елементи, як займенники який, якими, 

котрому, заповнили мову газет і журналів. Він рішуче виступав проти їхнього 

вживання, наголошуючи на необхідності прислухатися до народного мовлення, 

враховувати, які форми функціонують там, вказував на важливість використання 

сполучного засобу що.  

На думку О. Н. Синявського, „чистота мовлення наших письменників, 

можна сказати, міряється, між іншим, мірою вживання того неукраїнського 

упідлеглення відносних речень” [214, с. 116]. Дослідник стверджував: з огляду на 

те, що в Т. Г. Шевченка, Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, 

А. Ю. Тесленка, О. П. Стороженка, Б. Д. Грінченка, С. В. Васильченка та інших 

наддніпрянців (виділення наше – авт.) ми знаходимо їх дуже мало або взагалі не 

знаходимо, можна зробити висновок, що такі одиниці не властиві літературній 

мові. 

Hа характер формальних засобів, уживаних при поєднанні підрядної 

означальної частини з головною, звертав увагу С. С. Смеречинський. Один із 

розділів (ХХІІІ) його книги „Нариси української синтакси” [233] так і 

називається: „Які конструкції знає українська мова замість невластивих їй у 

функції відносних займенників „которий” („котрий”) та „який”. Аналізуючи 

задекларовані в назві граматичні явища, автор зазначає, що „якщо вони й 

трапляються ще в літературній мові, то тільки під книжними впливами: давньої 

книжної української і книжної російської („котрый, какой”) та польської („który, 

jaki”). Замість них тепер радять здебільшого сполучника що” [233, с. 191‒192].  

С. С. Смеречинський пропонував засоби, якими варто заміщувати слово 

котрий на сучaсному йому етапі розвитку літературної мови (кінець ХІХ – 

початок ХХ століття). Автор зазначав, що природним для української мови є 
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вживання цього займенника зі значенням „котрий з двох чи багатьох” або „який-

небудь  з”, „хто-небудь з”. Займенник який у функції відносного сполучника, на 

його думку, українській мові теж не властивий. Зазначаючи, що останнім часом 

все частіше почали вживати слово який замість котрий [233, с. 98], 

С. С. Смеречинського вважав, що для цього немає підстав. Суто українським 

елементом у такій синтаксичній позиції науковець називав займенник що, 

поширений у староукраїнській мові вже з ХІ століття. 

Уперше систему сполучних засобів у складнопідрядних реченнях 

атрибутивної семантики докладно описано в академічному „Курсі  сучасної 

української літературної мови” за редакцією Л. А. Булаховського [132].  Автор 

розділу про підрядні означальні речення О. Є. Вержбицький виділив чотири їх 

різновиди: 1) речення, що поєднуються з головним за допомогою сполучних слів 

який, чий, що, котрий, хто, котрий; 2) речення, що поєднуються з головним за 

допомогою сполучних слів де, куди, звідки, коли, як; 3) речення, які поєднуються з 

головним сполучниками що, що й, що аж, щоб; 4) речення, які поєднуються з 

головним порівняльними сполучниками як, ніби, наче, неначе, мов, немов. 

Щодо сполучного слова котрий дослідник зазначає, що „в давній мові 

східних слов’ян і в старій українській мові котрий (которий) мало велике 

поширення. Чим ближче до нашого часу, тим рідше воно зустрічається в значенні 

чисто відносному” [132, с. 186]. У багатьох письменників ХІХ ст. котрий 

(которий) у відносному значенні ще вживалося паралельно з який, але в сучасних 

письменників воно посідає незначне місце й зустрічається лише зрідка 

[132, с. 186‒187]. 

Таким чином, найбільше дискусій серед мовознавців викликала 

нормативність вибору сполучних слів що, який, котрий при поєднанні  підрядної 

означальної частини з головною. Відгомін цих суперечок знаходимо й в інших 

лінгвістів, причому їх рекомендації мають інколи доволі суперечливий характер.   

П. К. Ковалів, наприклад, рішуче стверджував, що „основне функціональне 

значення займенників „котрий”, „який” не зв’язане з їх роллю як сполучних слів 

у підрядних відносних реченнях. Українська синтакса для підрядних відносних 
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речень сполучним словом має займенник „що” [110, с. 10].   А Б. Д. Антоненко-

Давидович, навпаки, дотримувався тієї думки, що для сполучних засобів котрий, 

який, що не існує особливих обмежень щодо вживання. Їх можна однаково 

використовувати в тих же позиціях (питальне речення чи підрядна частина), а 

також незалежно від опорного слова, від якого вони залежать (істота/неістота) 

[1, с. 128‒129].  

Ю. В. Шевельов радив використовувати певні сполучні слова або в 

залежності від того, яку семантику вони виражають, або від особливостей сфери 

їхнього вживання: „Сполучне слово котрий, давніше досить поширене в книжній 

мові, тепер уживається рідко, здебільшого з дистрибутивним (розподільчим) 

значенням” [291, с. 111‒112]. 

На думку представників Чернівецької синтаксичної школи, у ролі 

сполучних слів „і займенник який і займенник що добре відомі українській мові і 

ступінь їх уживаності залежить від жанрів мови, потреб стилю чи уподобань 

письменників” [225, с. 456‒457]. О. Д. Пономарів натомість зауважує, що „із 

сполучних слів який і що… радять віддавати перевагу який або застосовувати 

який до істот, а що до неістот. Практика живого мовлення і творчість українських 

письменників минулого й сучасного засвідчують стилістичну і семантичну 

рівноправність обох слів. Але в усіх стилях більш поширене сполучне слово що” 

[198, с. 188]. 

Сьогодні переважна більшість українських синтаксистів схильна вважати, 

що в складнопідрядних реченнях з підрядними атрибутивної семантики сполучні 

слова що  і який є варіантними засобами зв’язку залежної частини з головною, а 

сполучне слово котрий перейшло вже на периферію синтаксичної системи 

української мови. 

З огляду на прийняту класифікацію в системі складнопідрядних речень з 

атрибутивною семантикою розрізняємо три різновиди зв’язку: 1) сполучниковий 

(реалізується за допомогою семантичних і функціональних сполучників); 2) 

відносний (реалізується вживанням сполучних слів, що виконують у залежній 

частині певну синтаксичну функцію) та 3) займенниково-співвідносний 
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(реалізується вживанням у головній частині співвідносного слова, якому в 

підрядній відповідає сполучник чи сполучне слово (такий – який, той – хто, той 

– що) [297, с. 262]. Паралельно вживаємо терміни „засіб зв’язку”, „елемент 

зв’язку”, „елемент приєднання”, конкретизуючи частиномовну належність кожної 

мовної одиниці в цій функції. 

  

1.2. Складнопідрядні речення об’єктної семантики в системі 

синтаксичних одиниць 

У граматичній літературі ХІХ століття підрядні частини з об’єктною 

семантикою називають терміном „предметові побічні речення” [232, с. 117; 

215, с. 416]. Згодом підрядні частини іменують додатковими, які, згідно з логіко-

граматичною класифікацією, поділяють на групи „відповідно до того, які частини 

головного речення вони заступають” [138, с. 174]. М. П. Левицький уживає ще 

тавтологічний вислів „речення додаткові-додатки” – за аналогією до „речення 

додаткові-діяльники”, „речення додаткові-вислови”, хоча термін „додаткові 

речення” уперше зафіксовано у праці „Граматична термінологія і правопись” у 

1917 р. 

Глибокий аналіз складнопідрядних речень об’єктної семантики подано в 

академічному „Курсі сучасної української літератуної мови” за редакцією 

Л. А. Булаховського [132], де ці структури розглянуто в межах складних речень із 

підрядними додатковими і підметовими. Автор розділу О. Є. Вержбицький 

зазначає, що „підрядними додатковими реченнями називаються додатки, виражені 

підрядними реченнями” [132, с. 207], а щодо другої групи речень він зауважує: 

„Оскільки в основу класифікації … покладено синтаксичну функцію підрядного 

речення у відношенні до головного, ми мусимо виділити (підкреслення наше – 

авт.) в окремі групи підрядні підметові і присудкові речення. Щодо своєї 

структури і засобів поєднання з головним ці речення не відрізняються від 

підрядних означальних і додаткових, але в реченні вони виконують функцію не 

означення чи додатка, а функцію підмета чи присудка” [132, с. 231]. Таким чином, 

синтаксичні структури з об’єктною семантикою тривалий час розглядали в 
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системі складнопідрядних речень із підрядними додатковими (По голосу чутно, 

що її сон клонить) та підметовими (І снилося, як гаряче дихають дні).  

Виділення підрядних підметових і присудкових речень заперечував свого 

часу Ю. В. Шевельов. Він вважав його науково не виправданим, бо „підрядне 

речення само не може бути ні підметом, ні присудком…, а тільки править за 

об’єкт або атрибут при головному реченні” [291, с. 112]. „Особливо виразна ця 

суперечність при підметових реченнях, – зазначав він. – Підмет, як ми знаємо, є 

граматично-незалежний член речення. Про яку ж граматичну незалежність 

підрядного речення може бути мова?” [291, с. 112].   

  

1.2.1.  Складнопідрядні речення об’єктної семантики в межах 

структурно-семантичної  класифікації 

Із запровадженням структурно-семантичної класифікації складнопідрядні 

речення з об’єктною семантикою об’єднано в один розряд. Як зазначають 

дослідники, „з появою структурно-семантичного напряму в синтаксисі вчені 

звернули увагу на те, що підметові, присудкові і додаткові речення мають спільні 

семантичні, структурні і комунікативні риси, які їх глибше характеризують, ніж 

прирівнювання до членів простого речення” [225, с. 496]. Такі підрядні речення 

одержали назву „з’ясувальні”. Цей термін є дослівним перекладом російського 

„изъяснительные предложения”, які вперше виділив в окремий тип ще 

В. О. Богородицький [27], а докладніше описав М. С. Поспєлов [202].  

Підрядні з’ясувальні відповідають на питання непрямих відмінків і 

стосуються одного з членів головної частини, який потребує пояснення, 

змістового доповнення. Без підрядної головна частина була б неповною і в 

структурному, і в змістовому плані. 

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними є ядром 

синтаксичних одиниць з валентно зумовленими залежними частинами, адже 

поширення речення підрядною частиною визначає семантико-синтаксична 

валентність опорного слова головної. Важливу роль відіграє його частиномовна 

належність, що зумовлює використання певної граматичної форми сполучного 
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елемента, якщо ним виступає відносний займенник. Якщо підрядні частини 

атрибутивної семантики не завжди обов’язкові та зумовлені семантикою опорного 

слова, то наявність підрядної з’ясувальної є необхідною для комунікативної 

завершеності синтаксичної одиниці. „Дієслівна валентність – специфічна, 

синтаксично спрямована категорійна одиниця, що відображає сполучувальний 

потенціал дієслова як частини мови, зумовлений його лексичним значенням. Така 

функційна особливість валентності засвідчує її стосунок і до морфології, і до 

синтаксису” [121, с. 151]. 

Підрядні частини з об’єктним синтаксичним значенням виявляють 

найвищий ступінь кореляції, що зумовлено граматичною природою опорного 

елемента-предиката з різними значеннями. Сполучуваність, на відміну від 

валентності, об’єднує й компоненти, не зумовлені семантико-синтаксичною 

валентністю, на базі семантичної кореляції [134].  

Залежна частина об’єктної семантики виступає обов’язковим елементом у 

структурній завершеності головної, будучи заміщенням синтаксично необхідної 

позиції додатка (хоча й не може бути повністю ототожненим з ним). 

Н. М. Валгіна [32, с. 325] називає особливістю з’ясувальних речень обов’язкову 

неповноту (структурну та семантичну) головної частини. За твердженням 

Н. Л. Іваницької, „предикативний (зв’язок – авт.), що має місце в граматичному 

центрі речення, і підрядний, що формує словосполучення, визначають 

синтаксичні позиції і є умовою для утворення синтаксичних компонентів, які ці 

позиції заміщують” [97, с. 20]. Об’єктні відношення виражають спрямованість дії 

на предмет в найширшому розумінні цього слова.  

Залежно від характеру сполучних засобів і комунікативної спрямованості 

підрядної частини в системі складнопідрядних речень об’єктної семантики 

виділяють структури: а) зі сполучниками сфери розповіді; б) зі сполучниками 

сфери волевиявлення; в) зі сполучниками чи сполучними словами сфери 

питальної мови [297, с. 275‒277] 

Аналізуючи структуру складнопідрядних речень із підрядними 

з’ясувальними, дослідники окреслюють коло опорних слів головної частини, які 
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своєю семантикою та граматичними властивостями прогнозують появу залежної 

підрядної частини. Це передовсім численна група дієслів певної семантики 

(мовлення, мислення, сприймання, волевиявлення та інші), предикативні 

прислівники (слова категорії стану), деякі прикметники і дієприкметники, а також 

сталі (лексикалізовані) словосполучення. Більшість авторів виділяє в окрему 

групу також співвідносні з дієсловами іменники, що зберігають особливості 

дієслівного керування. Але той факт, що „підрядні частини в цих реченнях 

близькі до складнопідрядних з підрядними означальними” [244, с. 316], дає 

підставу трактувати їх як синкретичні. „Синкретичними (що поєднують у собі 

ознаки підрядних присубстантивно-означальних та з’ясувальних), – зазначає 

К. Ф. Шульжук, – є речення, що пояснюють у головній частині іменники 

(здебільшого віддієслівні) типу думка, звістка, згадка, надія, чутка” [297, с. 275] 

Складнопідрядні речення з опорними девербативами становлять певні 

труднощі при зарахуванні їх до певного класифікаційного розряду. На це 

неодноразово звертали увагу дослідники. „Підрядні, що пояснюють іменники, – 

зазначав О. Є. Вержбицький, – функціонально дуже близькі до підрядних 

означальних, і часто при визначенні типу такого речення бувають вагання” 

[132, с. 210], особливо „менш певно можна визначити тип підрядного в тих 

випадках, коли при іменниках головних речень відсутні вказівні слова” 

[132, с. 211]. Він уважав, що це „не чітка група підрядних”, і наводив чимало 

прикладів, коли „при залежності підрядного від іменника головного речення 

граматичні засоби неспроможні виявити характер підрядного речення” 

[132, с. 212]. Проте О. Є. Вержбицький все ж не поділяв погляду А. Б. Шапіро, 

який зараховував усі підрядні речення (незалежно від того, чи при пояснюваних 

іменниках головної частини можуть бути вказівні слова, чи ні) до підрядних 

означальних [289]. 

Прихильники логіко-граматичної класифікації розглядали такі речення як 

межові, називаючи їх означально-додатковими присубстантивними. Б. М. Кулик 

писав, що вони „підпорядковуються будь-якому членові головного речення, 

вираженому іменником зі значенням сприймання, уявлення, мовлення, мислення, 
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волевиявлення, емоційного стану – типу чутка, уява, думка, згадка, звістка, 

пісня, слово, знак, віра, надія, загроза та ін.” [130, с. 203]. 

Подібні погляди на природу складнопідрядних речень з опорними 

девербативами висловлюють і сучасні дослідники. Так, Е. В. Олійник [176] 

виділяє в межах складнопідрядних структур об’єктної семантики два класи: 

власне з’ясувальні та синкретичні речення [176, с. 9]. До синкретичних вона 

зараховує з’ясувально-атрибутивні речення.  

І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк та М. Ф. Кобилянська аналізують речення з 

девербативами серед складнопідрядних з підрядними з’ясувальними, але при 

цьому зазначають, що „при багатьох таких іменниках підрядні частини займають 

комбіновану позицію – об’єктного й означального поширювача”[225, с. 500]. За 

твердженням О. Кульбабської, „морфологічні категорії віддієслівного іменника 

виникли і закріпилися в ньому під впливом синтаксичного функціонування, тобто 

виконання в реченні типових для іменника формально-синтаксичних функцій 

підмета або керованого поширювача, периферійних – атрибутивного чи 

обставинного поширювачів…” [131, с. 161]. 

В. Г. Зарицька [90, с. 14] розглядає синкретичні атрибутивно-об’єктні 

речення в системі підрядних означальних. Вона вважає, що причиною їх появи є 

опорні девербативи, які, хоча і не втратили особливостей дієслівного керування, 

вже своєю семантикою спричинюють появу означальної частини, а якщо до 

складу головної частини ввести препозитивний іменник у ролі співвідносного 

слова  (кореляти той, такий у повній парадигмі, крім слова те), то підрядна 

частина набуває чіткої атрибутивної семантики.  

Л. В. Шитик [294, с. 9], відштовхуючись насамперед від семантики 

опорного слова – віддієслівного іменника, також трактує одиниці з девербативами 

як вияв семантико-синтаксичного синкретизму, а саме його об’єктно-

атрибутивного підтипу. 

Зважаючи на помітний різнобій у кваліфікації складнопідрядних речень з 

опорними девербативи, ми підходимо до їхнього трактування диференційовано. 

Структури, у яких при опорних віддієслівних іменниках вжито вказівні 
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займенники, що підсилюють об’єктне значення підрядної частини, аналізуємо в 

системі з’ясувальних конструкцій (селом пройшла чутка про те, що…). При 

відсутності вказівного слова (селом пройшла чутка, що…) речення з опорними 

девербативами розглядаємо в системі структур атрибутивної семантики, 

зазначаючи при цьому синкретизм підрядної частини. 

  

1.2.2. Особливості сполучних засобів у складнопідрядних реченнях  

об’єктної семантики 

Реєстр сполучних засобів, які можуть приєднувати залежні частини 

об’єктної семантики, якісно та кількісно різноманітний. К. Ф. Шульжук виділяє 

три типи елементів зв’язку в таких конструкціях: 1) з’ясувальні речення зі 

сполучниками сфери розповіді (що); 2) одиниці зі сполучниками сфери 

волевиявлення (щоб); 3) конструкції зі сполучниками чи сполучними словами 

сфери питальної мови (хто, що, який, чий, котрий, де, куди, звідки, коли, як, 

скільки, наскільки, сполучник чи) [297, с. 275‒277]. 

Науковці (Л. А. Булаховський [29], І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська [38, 

48, 49], Е. В. Олійник [176]) називають сполучник що асемантичним, єдиним 

спеціалізованим та найуживанішим засобом зв'язку в об’єктних семантико-

синтаксичних відношеннях, зазначаючи, що він „служить лише для поєднання в 

з’ясувальних конструкціях головної частини з підрядною й не вказує на певні 

змістові відношення між ними” [176, с. 22‒23]. Решта сполучних засобів 

асемантизовані [208], адже лише частково зберігають свою попередню 

спеціалізацію, реалізуючись транспозиційно. 

Як стверджував О. С. Мельничук [158, с. 370‒371], в українській мові 

провідною була тенденція вживання у складнопідрядних реченнях з підрядними 

з’ясувальними інваріантного сполучника що, разом із яким функціонували 

сполучники аби, ніби, наче, нібито (три останні – для накладання конотації 

сумніву, невпевненості). Тут також треба назвати часто вживаний порівняно з 

іншими засобами сполучник щоб, синонімічний з аби. Відмінності у вживанні 

„асемантичних сполучників що та щоб, аби” [48, с. 24] зумовлені значенням 
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предиката. К. Г. Городенська вказує, що сполучники щоб та аби − „єдині 

формально-синтаксичні засоби приєднання підрядної з’ясувально-об’єктної 

частини до опорного предикатного компонента з модальною семантикою 

обов’язковості […], бажаності […], доцільності […], можливості […]”[48, с. 25]. 

Аналізуючи вплив сполучних засобів на семантико-синтаксичні 

відношення, У. Я. Єдлінська зазначала, що основний мотив листів 

Б. Хмельницького – „бажання, прагнення, сподівання, намір” – виражений не 

лише опорними словами, а й „семантикою сполучників аби, штоби, жеби, даби” 

[73, с. 79]. Дослідниця також вважає, що інші сполучники у складі цих речень, 

(серед яких і що (історичні варіанти што, что), „мають виразно з’ясувальне 

значення” [73, с. 79], вказує на малу частоту вживання що у синтаксичній системі 

ХVII століття [73, с. 82].  

Беручи до уваги вчення К. Г. Городенської [49, с. 45] про первинну та 

вторинну спеціалізації сполучників, тобто їхню здатність впливати на семантико-

синтаксичні відношення між частинами складного речення, можна стверджувати, 

що сполучники щоб, аби вторинно реалізують себе в об’єктних семантико-

синтаксичних відношеннях.  

Велику групу в складі синтаксичних структур об’єктної семантики 

становлять сполучники з відтінком порівняння (немов, мовби, буцімто, ніж та 

інші). Ю. В. Шевельов зазначав, що вони „уживаються, щоб показати 

неправдивість, непевність або неперевіреність сказаного в підрядному реченні” 

[291, с. 111]. Такі спостереження висловлюють й інші дослідники, стверджуючи, 

що „сполучники ніби, наче, неначе, начебто, нібито, мов, немов вносять у 

підрядну частину з’ясувального речення значення невпевненості, необ’єктивності, 

неточного знання або ж піддають сумніву достовірність повідомлюваної 

інформації” [176, с. 25]. К. Г. Городенська [48, с. 46] називає порівняльні 

сполучники поліфункціональними, а І. Р. Вихованець трактує такі структури як 

прислівні порівняльно-об'єктні прикомпаративні речення [36, с. 333]. 

У складнопідрядних реченнях з підрядними об’єктної семантики може 

функціонувати сполучник одиничний або повторюваний сполучник чи. 



44 
 

Дослідники (К. Г. Городенська [47, 48], А. Л. Савченко [208]) вважають, що він 

походить зі сфери складносурядних речень і забезпечує відкритість структури 

речення. Зважаючи на те, що інколи може не існувати принципової різниці між 

паратаксою і гіпотаксою [308, с. 304], у таких одиницях на об’єктну семантику 

накладається розділова, це особливо відчутно, коли сполучник повторюваний. 

Підрядні з’ясувальні частини зі сполучником чи…чи можуть стосуватися 

предикатів зі значенням невпевненості, бажанням дізнатися або зі заперечною 

часткою не, сполучний засіб „потребує, щоб семантика предиката давала 

можливість вибору” [162, с. 133].  

Як асемантизований засіб зв’язку в аналізованих структурах функціонує 

прислівник скільки. За спостереженням Е. В. Олійник, він „використовується в 

підрядній частині з’ясувальних речень для вираження обставинних відношень 

міри і ступеня” [176, с. 30]. 

Отже, для складних речень з підрядними з’ясувальними частинами типовим 

є використання асемантизованих сполучних засобів, що зумовлено і змістом 

залежної частини, потребою передати конкретну інформацію, і частково 

семантикою предиката, який проектує правобічний поширювач.  

  

1.3. Методологічні основи аналізу складнопідрядних речень 

нерозчленованої структури 

Сучасна лінгвістика трактує синтаксис як науку, яка вивчає правила 

поєднання слів-семантем і ті єдності, що виникають в результаті цього поєднання. 

У процесі реалізації різних типів синтаксичного зв’язку (предикативного і 

непредикативного) виникає речення як основна синтаксична одиниця, яка 

„позначає ситуацію (або взаємопов’язані ситуації),, вказує на відношення 

повідомлюваного до дійсності, характеризується  неперервністю синтаксичних 

зв’язків і семантико-синтаксичних відношень,  а також є відносно завершеною 

одиницею спілкування та вираження думки” [259, с. 548].  

Як стверджують дослідники, речення  „становить єдність граматичних і 

змістових ознак для вираження повідомлення, яке може бути представлене в 
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різних часових і позачасових параметрах”, йому „властиві формальні, семантичні, 

комунікативні та інтонаційні ознаки, що створюють його особливий статус у 

системі інших одиниць мови і мовлення” [159, с.13–14]. 

Для з’ясування структурно-семантичної організації речення як основної 

синтаксичної одиниці центральними є поняття формального зв’язку і змістових 

відношень між його компонентами. Для складнопідрядного речення як одного з 

різновидів складних синтаксичних структур важливими є характер формальної 

залежності підрядної частини від головної, система сполучних засобів між його 

предикативними частинами і тип синтаксичних відношень, для вираження яких 

використовується певний набір формальних сполучних елементів. 

У структурно-семантичному підході опираємося на діалектичний принцип 

пізнання мовних фактів у плані єдності їхньої форми (структури) та змісту 

(семантики) і зважаємо на: а) багатоаспектність досліджуваних одиниць; б) їхню 

системність; в) значення одиниць і значення відношень; г) синхронну 

перехідність, синкретизм в синтаксичній системі мови. 

Синтаксичні явища кінця ХІХ–початку ХХ століття розглядаємо з 

проекцією на сучасний стан розвитку та норми літературної мови. У роботі 

послуговуємося термінологією, яку використовують дослідники функціонального 

синтаксису (предикат, суб’єкт, предикатність, предикативність). Розрізняємо 

предикатність і предикативність на рівні речення загалом, а також предикати і 

предикативи на логіко-граматичному та семантико-синтаксичному рівнях 

речення. Дотримуючись загальноприйнятої термінології, уважаємо, що 

предикативність – це „комплексна синтаксична категорія, яка виражає 

відношення повідомлюваного до дійсності й формує речення як комунікативну 

одиницю” [259, с. 526]; а предикатність трактуємо як „здатність частини мови 

здійснювати функцію предиката в реченні” [160, с. 77]. У дисертації терміни 

предикат та предикатив використовуємо на позначення організаційних центрів 

головних частин складнопідрядних речень, які, створюючи семантично 

незаповнену позицію, зумовлюють появу залежної прислівної частини.  
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Різні аспекти вивчення речення (семантичний, структурний, прагматичний) 

засвідчують, що однакова семантика може бути виражена різними структурами, 

часто ці аспекти бувають тісно переплетені. Складові елементи речення 

розглядають як чітко організовану за певними правилами систему, одиниці якої 

можна описати за допомогою схем [302]. Лінгвісти акцентують на відмінностях 

формального і функціонального синтаксису, а для того, щоб зрозуміти суть 

окремих частин речення, необхідно усвідомити механізми їхнього поєднання та 

злагодженої взаємодії.  

Використання системно-структурного підходу передбачає розгляд 

„основних синтаксичних одиниць у плані їх ієрархії та наявності різноманітних 

площин взаємодії” [83, с. 8; 237]. Нашу увагу зосереджуємо на реченнєвотвірних 

та реченнєвомодифікаційних зв’язках предикативних частин складного речення. 

До реченнєвотвірних зв’язків належить підрядний прислівний, який є ключовою 

ознакою і водночас однією з причин появи залежної предикативної частини. 

А. П. Загнітко [83, с. 18‒19] виокремлює два вияви підрядного прислівного 

зв’язку (присубстантивна і валентна зумовленість), які відрізняються способом 

проектування предикативної частини. У першому випадку ключовим чинником є 

частиномовна семантика опорного слова, у другому – валентність як одна з 

головних дієслівних ознак, вияви якої прослідковуємо також в інших видах 

опорних слів (прислівниках, деяких прикметниках).  

Основним методом дослідження в роботі є описовий [124, с. 360‒362], який 

слугує інструментом класифікації, систематизації синтаксичних одиниць та 

аналізу особливостей їхньої будови і функціонування в тексті. За допомогою 

категоріального аналізу [94, с. 13] виділяємо різні групи складнопідрядних речень 

нерозчленованої структури, а також складові одиниці, які є ключовими ознаками 

кожного семантичного різновиду.  

У роботі також використано елементи дистрибутивного аналізу [124, с. 373] 

при з’ясуванні залежності вживання сполучного засобу від характеру опорного 

слова в головній частині.  
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Застосування методики трансформаційного аналізу [305, с. 52‒54] 

(перетворення синтаксичних одиниць на структурні синоніми з чіткішими 

граматичними ознаками конкретного виду складнопідрядних предикативних 

одиниць) дозволило провести паралелі між синтаксичними одиницями 

атрибутивної семантики різних рівнів: простого та складного речення. У 

простому реченні вона може бути виражена означенням або відокремленим 

означенням, що структурно і семантично ускладнює синтаксичну одиницю та 

напівпредикативний конструктивний елемент – активний дієприкметник 

теперішнього часу. Еквівалентом вищого рівня є залежна означальна частина, у 

яку трансформовано дієприкметниковий зворот. Такі зміни не зумовлюють 

змістових відмінностей синтаксичних одиниць.  

Як зазначають дослідники, „дериваційні синтаксичні процеси, пов’язані з 

транспозицією, стосуються перетворення складного речення на формально просте 

(але семантично ускладнене) й формально та семантично ускладнене просте 

речення” [161, с. 225]. Транспозитивною синтаксичною заміною можна вважати й 

зворотне явище – семантико-структурне ускладнення шляхом заміни простої 

синтаксичної одиниці на складнопідрядне речення, а також заміщення одних 

видів складних речень іншими. 

Якщо взяти до уваги концепцію Н. Хомського [273, с. 412‒527] про 

глибинні й поверхневі синтаксичні структури, то можна припустити, що 

глибинний, основний зміст речень, які зазнали синтаксичної трансформації, 

збережений, хоча виражений зовсім іншою поверхневою структурою. Отже, 

синтаксична деривація як інструмент перетворення та удосконалення мовний 

ресурсів сприяла модифікації української літературної мови у її галицькому 

варіанті. Якщо заміна формального елемента приєднання не порушує 

синтаксичної цілісності всієї одиниці (вона й надалі залишається складною), то 

перетворення простих речень, ускладнених відокремленими означеннями, 

вираженими дієприкметниковими зворотами, на складні зумовлює докорінну 

модифікацію. Це загальномовна тенденція, що яскраво проявилася у прозі 
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Івана Франка і спричинена його бажанням вилучити з літературної мови  

чужорідні елементи. 

Важливу роль відіграє прийом міжрівневої інтерпретації  [94, с. 18]: за 

його допомогою окреслено вплив частиномовного статусу опорних слів на появу 

певного виду семантико-синтаксичних відношень; проаналізовано роль 

сполучних засобів у структурі підрядних предикативних частин. 

Використання елементів зіставного [124, с. 367] методу допомогло виявити 

інтерферентний вплив польської та російської мов на будову складнопідрядних 

речень нерозчленованої структури, охарактеризувати ті мовні зміни, які 

позначилися на синтаксичній структурі літературної мови Галичини. Йдеться 

насамперед про характер сполучних засобів у складнопідрядних реченнях 

атрибутивної семантики, заміну активних дієприкметників підрядними 

означальними частинами, активне усунення елементів книжної і діалектної мови 

та інші факти, що характеризували мову прози Івана Франка на різних етапах 

творчості.  

  

Висновки до розділу 1. 

Виділення в системі складнопідрядних речень конструкцій нерозчленованої 

структури пов’язане із структурно-семантичним підходом до їх класифікації, 

згідно з яким дослідники враховують характер співвіднесення підрядної частини з 

головною. У реченнях нерозчленованої структури підрядні частини стосуються 

опорного компонента у складі головної частини – дієслова, іменника, 

прикметника, займенника, прислівника – і реалізують прислівну залежність. 

До складу складнопідрядних речень нерозчленованої структури 

зараховують конструкції з підрядними атрибутивної і з’ясувально-об’єктної 

семантики, але обсяг таких конструкцій визначають по-різному – залежно від 

того, який принцип класифікації складнопідрядних речень беруть до уваги – 

логіко-граматичний чи структурно-семантичний. 
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У дисертаційній роботі дотримуємося семантичного варіанта структурно-

семантичної класифікації, у межах якої розглядаємо складнопідрядні речення 

атрибутивної і з’ясувально-об’єктної семантики.  

У системі складнопідрядних речень атрибутивної семантики виділяємо два 

класи таких структур: присубстантивно-означальні і призайменниково-означальні 

речення. Відповідно до формальних засобів поєднання предикативних частин 

розрізняємо три різновиди зв’язку: 1) сполучниковий (реалізується за допомогою 

семантичних і функціональних сполучників); 2) відносний (реалізується 

вживанням сполучних слів, що виконують у залежній частині певну синтаксичну 

функцію) та 3) займенниково-співвідносний (реалізується вживанням у головній 

частині співвідносного слова, якому в підрядній відповідає сполучник чи 

сполучне слово). 

До складу складнопідрядних речень з’ясувально-об’єктної семантики  

зараховуємо структури, підрядні частини яких зумовлені семантикою опорного 

слова в головній частині і є обов’язковими для комунікативної завершеності 

синтаксичної одиниці. Підрядні з’ясувальні відповідають на питання непрямих 

відмінків і стосуються одного з членів головної частини, який потребує 

пояснення, змістового доповнення. Без підрядної головна частина була б 

неповною і в структурному, і в змістовому плані. 

Складнопідрядні речення з опорними девербативами трактуємо 

диференційовано. Структури, у яких при опорних віддієслівних іменниках 

вживаються вказівні займенники, що підсилюють об’єктне значення підрядної 

частини, аналізуємо в системі з’ясувальних конструкцій. При відсутності 

вказівного слова речення з опорними девербативами розглядаємо в системі 

структур атрибутивної семантики, зазначаючи при цьому синкретизм підрядної 

частини. 

Відповідно до характеру сполучних засобів і комунікативної спрямованості 

підрядної частини в системі складнопідрядних речень об’єктної  семантики 

розрізняємо структури: а) зі сполучниками сфери розповіді; б) зі сполучниками 
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сфери волевиявлення; в) зі сполучниками чи сполучними словами сфери 

питальної мови. 

При з’ясуванні особливостей структурно-семантичної організації 

складнопідрядних речень атрибутивної і з’ясувально-об’єктної семантики в 

художньому дискурсі Івана Франка використовуємо різні методи і прийоми 

дослідження фактичного матеріалу (описовий метод, прийоми дистрибутивного, 

трансформаційного і зіставного аналізу, міжрівневої інтерпретації мовних фактів), 

які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної і систематизованої 

інформації про характер досліджуваних синтаксичних явищ. 
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РОЗДІЛ 2  

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ АТРИБУТИВНОЇ 

СЕМАНТИКИ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Складні синтаксичні структури – невід’ємний елемент текстового полотна 

художнього твору. Вони служать інструментом творення образності, точнішого 

відтворення деталей, авторського задуму. Знаковими в цьому плані є 

складнопідрядні речення з підрядними означальними, що відображають ті 

відтінки атрибутивної семантики, які неможливо настільки яскраво передати за 

допомогою структурно простіших синтаксичних синонімів – непоширених та 

поширених означень, відокремлених означень, виражених дієприкметниковими 

зворотами.  

За своєю суттю залежна означальна частина і є розгорнутим членом простого 

речення. Вона „виконує роль означення або уточнює означення до якогось члена 

головного речення” [257, с. 258]. Залежна предикативна частина конкретизує 

опорне слово, якщо воно автосемантичне, або ж наповнює новою інформацією 

(синсемантичні елементи). 

Проза Івана Франка репрезентує різну будову складних одиниць з 

підрядними атрибутивної семантики. Цей тип складнопідрядних речень виявляє 

неоднакову продуктивність на різних етапах творчості письменника, синтаксичні 

одиниці зазнають трансформацій.  

На частотність функціонування складнопідрядних присубстантивно-

означальних та займенниково-означальних частин впливає не лише обсяг, а й 

зміст творів. Розлогі пейзажі дикої гірської природи у повісті „Захар Беркут”, 

похмурі картини з життя ріпників Борислава та околиць у романі „Борислав 

сміється”, галицька інтелігенція в творі „Перехресні стежки” – важливою 

складовою цих описів є залежні означальні частини. Кількісно переважають 

складнопідрядні присубстантивно-означальні речення, займенниково-означальні 

становлять трохи менше 1/5 загальної кількості одиниць. 
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У романі „Борислав сміється” функціонує 441 синтаксична одиниця з 

підрядними означальними, з яких 357 – присубстантивно-означальні (81%) та 84 – 

займенниково-означальні (19%). Повість Івана Франка „Захар Беркут” містить 382 

складні речення, де виявлено хоча б одну підрядну частину атрибутивної 

семантики. Абсолютну більшість цих синтаксичних структур теж становлять 

підрядні присубстантивно-означальні – 320 одиниць (83, 8% від загального 

обсягу), кількість складних речень із займенниково-означальними залежними 

частинами – 62 (13, 6%). У романі „Перехресні стежки” зафіксовано 673 

синтаксичні конструкції з підрядними атрибутивної семантики: 573 – 

присубстантивно-означальні (85%) та 100 – займенниково-означальні (15%). 

Досить високу частотність уживання складнопідрядних речень з 

підрядними означальними в тексті повісті „Захар Беркут” порівняно з іншими 

творами, більшими за обсягом, можна пояснити її специфікою: тут переважають 

пейзажі, описи, що зумовлюють використання складнопідрядних речень 

атрибутивної семантики, тоді як у романі „Борислав сміється” домінує оповідна, а 

не описова манера, проте обсяг твору компенсує кількість синтаксичних одиниць. 

У романі „Перехресні стежки” автор творить чимало психологічних портретів 

героїв: почуття та емоції віддзеркалюють їхній внутрішній стан, для вираження 

якого необхідно використати складне речення з підрядними атрибутивної 

семантики. 

 

2.1. Складні речення з підрядними присубстантивно-означальними 

Про складність стильової манери письменника свідчить кількісне 

співвідношення елементарних та неелементарних конструкцій, виявлених у його 

творах. Якщо у двох романах дещо переважають елементарні структури 

(приблизно 52, 5%), то в тексті повісті виявлено більше неелементарних – 51, 9%. 

У творі використано складні речення з кількома підрядними, які творять 

панорами пейзажів, інтер’єр, зовнішній вигляд та внутрішні переживання людей.  
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Кількісне співвідношення цих речень у різних творах, особливості змістової 

та структурної побудови, формальні засоби зв’язку головної та залежної частин 

становлять специфіку авторського стилю Івана Франка. 

 

2.1.1. Складні речення з однією присубстантивно-означальною 

частиною 

З погляду змістових відношень між предикативними частинами аналізовані 

структури можна поділити на дві основні групи: речення з атрибутивно-

приєднувальними та атрибутивно-видільними відношеннями. У творах 

Івана Франка 55, 7% становлять  синтаксичні структури з підрядними частинами 

атрибутивно-приєднувальної семантики і 44, 3% – атрибутивно-видільної. На 

займенниках, які є обов’язковим елементом у будові головної предикативної 

частини останніх, нема основного змістового навантаження, наявність семантично 

повноцінного опорного слова обов’язкова, саме його інформаційно поширює 

залежна предикативна частина. 

Частотне розподілення семантично диференційних типів можна пояснити 

бажанням автора подати більше нової інформації у структурах 1-го типу 

(атрибутивно-приєднувальний), описати деталі навколишньої дійсності чи 

внутрішнього світу персонажів: Одно тiлько клопотало його, що зробити з 

Мирославою, котра конче хотiла й собi стояти на окремiм становищi, а не 

при боцi свого батька [313, с.12–13]. Не вiтцем i опiкуном ми вважаємо твого 

князя, але карою божою, зiсланою на нас за грiхи нашi, вiд котрої мусимо 

вiдкупуватися щорiчними данинами [313, с. 62]. Бурунда нiчого не вiдповiв, а 

лише дивився кругом на воду, що чимраз грубшою верствою покривала долину 

[313, с. 164]. Двигнулась за ним монгольська сила, бродячи в водi з голосним 

плюскотом, вiд котрого лунали гори i стогнали ліси [313, с. 165]. Натомість 

синтаксичні конструкції з атрибутивно-видільними відношеннями допомагають 

розставити змістові акценти, виділити предмет чи явище з-поміж подібних: Вiн 

перший раз зi щирим подивом глянув на нього, але заразом i жаль йому зробилося 

того велетня, якого упадок, по його думцi, був близький i неминучий 
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[313, с. 62‒63]. – Скажи нам, вояче Митьку, – почав питати його Захар, – ти 

знаєш сього боярина, проти котрого хочеш свiдчити?[313, с. 68]. Пора вам не 

дрiмати, але вдарити в дзвони i громадами поскидати з себе тi пута, в котрі 

обпутала вас боярська неситiсть i княжа сваволя [313, с. 71–72]. Правда, 

боярин давав йому такi ради, котрих Максим не мiг послухати [313, с. 113]. 

 Найяскравішою формальною ознакою атрибутивно-видільної семантики у 

творах Івана Франка є вказівний займенник такий, він ще тісніше пов’язує дві 

предикативні частини, хоча є факультативним, а не опорним елементом, його 

функція – якісно виділяти предмет чи особу, позначену опорним словом, з числа 

подібних. М. П. Пещак стверджувала, що „займенник такий вживається і тоді, 

коли у висловлюванні потрібно виділити або наголосити ступінь та міру вияву 

ознаки, характеризованої підрядною частиною” [195, c. 112]. У складнопідрядних 

означальних реченнях з прози Івана Франка цей займенник також виконує 

видільну функцію: Я найшов такого чоловіка, що тото все вигадав, і план 

зробив, і сам буде вести роботу [312, с. 57]. Зразу не могла нiчого виразно 

добачити, але швидко її очi привикли до пiвсумерку, i тодi побачила такий вид, 

котрий i найсмiлiшого мiг переняти смертельною тривогою [313, с. 20]. Коли 

хоче обпутати вас, то прийме таку форму, що ви й не надієтеся [315, с. 36]. 

Формально-граматичний рівень залишається основою для інших рівнів 

аналізу синтаксем. Як стверджувала Н. Л. Іваницька, саме він „дозволяє вивчати 

синтаксичні зв’язки й утворювані на їх основі компоненти речення, а отже, й 

глибше проникнути в механізм синтаксичного рівня мови” [97, с. 17]. Формальний 

аналіз синтаксичної структури складнопідрядних речень із підрядними 

означальними показує, що репертуар сполучних засобів, які використовує 

Івана Франко у своїй прозі на кожному етапі творчості, різниться якісно та 

кількісно. Є елементи, однаково вживані як у ранніх, так і в пізніх творах, але 

щодо окремих виявляємо чіткі закономірності та тенденції до зростання чи 

спадання. Такий розподіл насамперед зумовлений розвитком мови, змінами в її 

синтаксичній системі, а також свідомою редакторською працею письменника над 

мовою своїх творів з метою наближення до східноукраїнського взірця.  
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Важливим формальним елементом творення атрибутивної семантики є 

засоби зв’язку. Складнопідрядні речення з підрядними означальними, виявлені у 

прозі Івана Франка, ділимо на дві великі групи: синтаксичні одиниці з підрядними 

означальними відносного підпорядкування та сполучникового 

підпорядкування. Відсоткове співвідношення сполучних засобів, використаних у 

творах, подано в Додатку А . 

У межах першої групи залежно від частиномовної належності сполучних 

засобів виокремлюємо два види речень: із займенниками (прикметникового та 

іменникового типів) і відносними прислівниками.  

У синтаксичних одиницях першого виду предикативні частини поєднуються 

такими сполучними словами: котрий, який, чий, що, хто. 

Засоби цієї групи є типовими для складнопідрядних означальних речень, 

проте найуживанішими є займенники прикметникового типу котрий, який, чий 

(останній стосується назв осіб). Вони творять тісний зв’язок між предикативними 

частинами, адже узгоджуються з опорним словом в роді та числі. Відмінкова 

форма залежить від синтаксичної функції сполучного засобу в підрядній частині. 

Мова відображає спосіб мислення. Елемент котрий у свідомості мовців-

представників західноукраїнського варіанта української мови був інструментом 

вираження атрибутивної семантики без значеннєвого виділення з певної кількості 

подібних одиниць. На пізніших етапах творчості Іван Франко свідомо 

позбавлявся нагромадження займенника котрий в текстах своїх творів, вважаючи 

його залишком старої книжної мови.  

У романі „Борислав сміється” та першій редакції повісті „Захар Беркут” 

найчастотнішим є використання сполучного слова котрий (39, 2% і 58% 

відповідно). Це своєрідна ознака стилю автора і доказ поширеності такого 

елемента в західноукраїнському варіанті літературної мови того часу. У романі 

„Перехресні стежки”, який належить до зрілого періоду творчості, Іван Франко 

використовував його дуже рідко – 3, 6%. Такі дані свідчать про зміни в системі 

мови за цей період. У структурі синтаксичної одиниці атрибутивної семантики 

почали переважати інші формальні елементи. 
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Як правило, слово котрий у прозі письменника функціонує у відносному 

значенні та зі значенням вибірковості: Приготовляли перекуску, котрою 

Гаммершляг хотів учтити закладини нового дому [312, с. 6]. Що давно лiси 

густi, непрохiднi закривали майже весь її простiр, окрiм високих полонин, сходили 

вдолину аж над самi рiки, – тепер вони, мов снiг на сонцi, стопилися, зрiдли, 

змалiли, декуди пощезали, лишаючи по собi лисi облази; iнде знов iз них остоялися 

лише пообсмалюванi пеньки, з-мiж котрих де-де несмiло виростає нужденна 

смеречина або ще нужденнiший яловець [313, с. 5]. Тури, медведi, дики, се 

небезпечнi противники; стрiлами з лукiв рiдко кому удасться повалити такого 

звiря; навiть рогатиною, котру кидалось на противника при достаточнім 

приближенню, нелегко єму дати ради [313, с. 7]. Перший раз чую про жінку, 

котра  може нічого не сказати мужеві, коли не прийде в пору на обід 

[315, с. 14]. 

У ролі опорних елементів найчастіше виступають іменники – назви 

неістот (71, 4%), рідше – істот (28, 6%), що зумовлено насамперед змістом, а не 

граматичною будовою. наприклад: Круг неї, мов височезний паркан, бовванiли 

кам'янi стiни, по котрих п'ялися де-де пачоси зеленої ожини та корчi ліщини 

[313, с. 27]. Прийми ж за своє чесне дiло подяку отця, котрого вся любов i вся 

надiя в тiй однiй дитині [313, с. 24].   

Не менш частотним є використання сполучного слова що. На ранніх етапах 

творчості його частотність становить трохи більше однієї четвертої всіх елементів 

зв’язку й суттєво не різниться: „Борислав сміється” – 26, 7%, „Захар Беркут” – 

28, 2%, тоді як у романі „Перехресні стежки” становить майже половину всіх 

використаних – 49, 2%.   

М. У. Каранська [103, с. 190], аналізуючи семантичну своєрідність цих 

сполучних засобів, вказує на відсутність якісного відтінку значенні останнього, 

проте частотність, яку зафіксовано у творі, свідчить про активне функціонування 

цього елемента в українській мові саме в контекстах, які виражають атрибутивну 

семантику: Не верхній площі каменя була видовбана чотиригранна, досить 

глибока ямка, а довкола неї червонілись свіжі плями крові, що бризнули з рани 
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Бенедя [312, с. 14]. Та все-таки йому, гордому бояриновi, що вирiс i великої честi 

дослужився при князiвськiм дворi, важко було прилюдно вiддавати подяку за 

вирятування доньки мужикові [313, с. 23]. Вони йшли довгою, простою вулицею, 

що вела на дворець залізниці [315, с. 5]. – Певно, кіт занюхав! – докинув, мов 

знехотя, інший школяр, що сидів при столі і робив задачу [315, с. 9]. Сидячи при 

круглім мармуровім столику і попиваючи гарячу каву, д-р Рафалович придивлявся 

Стальському, що не переставав балакати і оповідав йому притишеним голосом 

різні міські новинки [315, с. 17]. 

Зрідка підрядні означальні частини приєднуються омонімним сполучником 

що: „Борислав сміється” – 15%, „Захар Беркут” – 4, 3%, „Перехресні стежки” – 

10, 4%: Будовничий стояв, не кажучи нічого, тільки сильніший рум'янець почав 

виступати на його лице, — знак, що просьба робітників неприємно його 

діткнула [312, с. 19]. Нехай же ваш зв'язок в нинiшню побiдну днину буде 

порукою, що й наш народ так само перебуде тяжкi злигоднi i не розiрве свого 

сердечного зв'язку з чеснотою й людскістю! [313, с. 183]. У суді правило, що з 

Жидом ніхто не виграє справи [315, с. 12]. 

Сполучник що атрибутивну семантику в складному реченні творить 

специфічно. Як стверджувала У. Я. Єдлінська, „на відміну від сполучникових слів 

займенникового походження, означальні сполучники не беруть участі у 

формуванні внутрішньо-синтаксичних зв’язків підрядних речень і не перебувають 

у формальній залежності від означуваних іменників” [73, с. 356]. Автор 

використовує їх досить рідко, надаючи перевагу іншим засобам зв’язку.  

Відносний займенник який у ролі сполучного засобу в прозових творах з 

перших двох етапів Франкової творчості майже не вживається. Так, наприклад, у 

романі „Борислав сміється” засвідчено 6, 8% випадків його функціонування, у 

повісті „Захар Беркут” першої редакції ще менше – 5%: Хіба ж не видите тих 

користей, які з такого сполучення сплинуть на нас? [312, с. 25] Бояри вiдiйшли 

вже були досить далеко, Максима не видно, а перед нею безладна сутолока скал 

та ломiв, через яку, бачилось, прохiд був неможливий [313, с. 19]. Дiйшли вже 

до самого найвужчого гирла, поза яким плай розширювався в велику, 
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споховасту площину [313, с. 14].  Як показує матеріал, ця тенденція згодом 

змінюється, адже у романі „Перехресні стежки” частотність використання який 

істотно зростає – 24, 4% (на другому місці після відносного займенника що у цій 

же ролі): Зі слів Стальського віяла сьогодні щирість; не чути було тої злобної 

ноти, яка так немило доторкала Євгенія вчора [315, с. 17].  

Значне поширення сполучного засобу можна пояснити не лише бажанням 

письменника вдосконалити мову творів, про що він неодноразово писав, коли 

цілеспрямовано редагував свої тексти. Йдеться, насамперед, про зростання 

частотності який у мові того часу, функціонуванням у складі підрядних 

означальних частин, незважаючи на те, що деякі дослідники, що досліджували 

історичні процеси в мові, вказували на чужорідність цього елемента в 

синтаксичній системі [214].  

Такі дані свідчать: який у ролі сполучного засобу не є штучним елементом в 

українській літературній мові. Підтвердженням цього є творчість Івана Франка 

пізнього періоду, його редакторські правки у перевиданнях (див. 2.4. Мовна 

практика Івана Франка в аспекті кодифікації синтаксичних норм). 

У прозі Івана Франка виявлено чіткі тенденції: у складних реченнях 

атрибутивної семантики в перші два періоди частотність уживання сполучного 

слова що в 5 разів більша, ніж займенника який у відносному значенні. На 

завершальному етапі творчості ця різниця значно зменшується – з п’яти до двох 

разів. 

Окрему групу становлять прислівники для передавання в залежній частині 

ознаки за місцем або часом: де, відки (звідки), кудою (куди), коли (відколи), поки, 

доки. Первинно ці сполучні слова характерні для обставинних речень, але 

незважаючи на це не переходять у сполучники (як, наприклад, коли у ролі якщо в 

складнопідрядному реченні з підрядним умови), адже зберігають своє початкове 

значення, а також їх не можна замінити іншими сполучниками. Довідкова 

література підтверджує ці твердження [228, с. 234‒235; 47, с. 88]. Виділяємо дві 

синкретичні підгрупи: означально-локальні та означально-темпоральні 

синтаксичні одиниці.  



59 
 

Підрядна частина в реченнях першої підгрупи стосується опорних слів на 

позначення певних територій. К. Ф. Шульжук стверджував, що підрядні 

атрибутивні частини, які містять у ролі сполучних засобів прислівники де, куди, 

звідки, пояснюють в головній обставину місця, виражену 

іменником” [297, с. 279]. Фактичний матеріал, зібраний у прозі письменника, дає 

нам підстави зробити такі ж висновки. Крім того, між частинами можуть 

виникати і атрибутивно-приєднувальні,  і атрибутивно-видільні відношення, на 

які накладено обставинні відтінки: Дiвчата передали свої вiнцi молодцям – їм не 

слiд було сходити в долину, де кождої хвилi мiг напасти ворог [313, с. 152]. Але 

несподівано для пана маршалка опозиція вийшла з такого боку, відки її всього 

менше слід було надіятися [315, с. 181]. 

Структури, у яких сполучний елемент де виступає додатковою вказівкою на 

просторову семантику означуваного іменника, становлять 3%, 1, 8% та 6, 2% 

відповідно за хронологією написання творів, наприклад: Але ось від Лану, де на 

сході видно було височезну побілену божницю, почувся великий крик і гамір 

[312, с. 8]. Тепер він не тарабанив раз у раз, мовчки пробігав тісними вуличками, 

де-де перескакував через плоти і пробігав огородами з одної вулиці в другу і тільки 

на роздоріжжях, у глухих і темних заулках, де було зовсім пусто, він зупинявся і 

розсипав голосний туркіт свойого імпровізованого тарабана [315, с. 206].  

Прислівник відки (звідки) письменник майже не вживає. У групі 

аналізованих структур по два рази його використано у романі „Перехресні 

стежки” та в повісті „Захар Беркут”. У творі „Борислав сміється” засвідчено лише 

один такий випадок. Цей сполучний засіб знову ж таки накладає на атрибутивну 

семантику локативний відтінок, вказує на початкову точку руху: За той час оба 

приятелі від ринку зійшли вже долів, на місток, відки улиця почала знов 

підійматися догори, поміж двома рядами високих ясенів, поки не урвалася 

наверху, де блискучий позолочений хрест меркотів до сонця [312, с. 27]. За сим він 

пішов, щоби закликати своїх тухольських товаришів, при їх помочi медведицю 

швидко обдерто зi шкiри, а малi медведята перенесено на збiрне мiсце, вiдки цiле 

товариство по скiнченню ловiв мало удатися назад до табору [313, с. 24]. Хоч 
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до огорода його батька було ще далеко, то вiн кiлька разiв зупинявся, прилягав до 

землi, стукав, шпортав, а все позирав наперед себе, до потока, вiдки мала 

прийти для нього помiч [313, с. 162].  

Засвідчено вживання сполучного слова куди, яке знову ж таки втрачає свою 

первинну функцію, асеманизується: Се ж нині був його перший адвокатський 

виступ у сьому місті, куди він отсе тільки що перенісся [315, с. 4]. 

Якщо на появу сполучного засобу з просторовим значенням семантика 

означуваного слова не дуже впливає, то з часовим значенням (друга підгрупа), 

навпаки, виступає провідним фактором. Як слушно зауважив А. П. Грищенко, 

„значеннєвий план означуваного іменника активно впливає на вибір відносного 

слова або сполучника як способу формального підпорядкування підрядного 

означального речення” [213, с. 355]. 

Відносна частотність використання сполучного засобу коли на різних 

етапах суттєво не різниться і становить в середньому 2%. Цей елемент виражає 

часову означеність іменника. Наприклад: В його уяві мигнув образ тої страшної 

ночі, коли він на руках, мов дитину, приніс сюди свою задушену жінку і з 

отсього самого місця вкинув у Клекіт [312, с. 274]. А разом з тою хвилею, коли 

впав остiнок, обаляючи своїм тягарем переднi ряди монголiв, скочили наперед 

молодцi, узброєнi в топори на довгих топорищах, лупаючи ними черепи 

монгольські [313, с. 105]. Герман знов не любив сина, вже хоть би тому, що і в ті 

рідкі дні, коли бував дома, через нього не мав ніколи супокою [315, с. 44]. 

Опорні елементи в головній частині належать до часової тематичної групи 

(хвиля, день, ніч), саме тому „підрядні речення, поєднувані з подібними 

іменниками … відносними словами або сполучниками, набувають подвійного 

означально-часового значення” [231, с. 355]. У таких реченнях причинами 

виникнення синкретизму є і сполучні слова, і субстантиви. Проте інколи поряд зі 

словами часової тематичної групи трапляється функціонування інших сполучних 

засобів, наприклад: Ви хочете й своє зібрання відбувати в той сам день, що й 

хлопське? [315, с. 254] 
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Зафіксовано два вживання у складнопідрядних реченнях з підрядними 

означальними сполучного засобу поки („Борислав сміється”, „Захар Беркут”) та 

один випадок – доки („Борислав сміється”): Баухові від його погляду чогось 

недобре зробилося, і він замовк на хвилю, поки юрба не перейшла [312, с. 188]. 

Якi тривожнi, якi страшнi, пекельнi хвилi перебував Максим за той час, поки 

боярин пiшов звiщати Бурунду про його намiр! [313, с. 159] ‒ На час, на час, 

доки Жиди плату більшу не дадуть [312, с. 172]. 

Поширеним у складнопідрядних означальних структурах двох романів 

письменника є сполучник щоб (щоби) – 3, 2% („Борислав сміється”) та 1, 4% 

(„Перехресні стежки”), хоча і є типовим для речень із підрядними мети, а не 

атрибутивної семантики. У підрядних частинах складних одиниць дія описана як 

теоретично можлива, але майже непоширена, бажана: Ван-Гехт опускав з ціни, і 

вкінці оба супірпі стали на тижневій платі 500 ринських в протягу семи літ, з 

тою вимовою, щоб Ван-Гехт за той час сам вів фабрику, і на 5 % дивіденду з 

чистого зиску за спроданий церезин, вироблений в двох послідніх роках їх 

контракту [312, с. 112].  – Ну, се справді був би досить незвичайний феномен, – 

мовив президент, – щоб убійця зараз на другий день аранжував публічне 

зібрання наперекір властям і промовляв аж до самої хвилі арештування 

[315, с. 313].  

У таких реченнях виникає уже формально-семантичний синкретизм, 

зумовлений насамперед засобом зв’язку, поєднано ознаки атрибутивних та 

обставинних речень. Як наслідок, автор може автор може двічі використовувати 

щоб у різних функціях: у першому випадку – для творення підрядного 

означального речення, а в другому – обставинного мети: Шукайте собі 

чоловіка, щоби був щира хлопська душа, хлопська кістка, і такого 

чоловіка шліть до цісаря, щоб він переказав йому всю вашу біду і всю вашу 

кривду [315, с. 173]. У першому випадку підрядна частина залежить від 

субстантива, у другому ‒ від усієї головної, виникають різні семантико-

синтаксичні відношення.   
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У двох романах Іван Франко використовує сполучники зі специфічною 

порівняльною семантикою: мов, немов, немовби, мовби, а також прислівник як. 

Частотність використання слів як та мов з модифікаціями становить приблизно 

по 1% у кожному з творів. Вони накладаються на головну – атрибутивну 

семантику складнопідрядних речень: Ті листи вона відбирала і читала з такою 

дрожжю, з таким зрушенням, як молоді дівчата відбирають і читають 

любовні листи [312, с. 118]. – Валєріан Стальський! – з тріумфом скрикнув панок 

і знов зробив рух руками, мов би хотів кинутися в обійми д-ра Рафаловича 

[315, с. 4]. «А що ж, хіба ж се не може бути?» ‒ думалось йому, і на нього 

находила якась певність, немов усе те не тільки може бути, але й справді буде, 

мусить бути [312, с. 27]. От такі остереження в найрізніших точках збирав 

Євгеній на кождій візиті, а обійшовши всіх міських гонораціорів, він мав таке 

чуття, немовби відбув мандрівку по якійсь cloaka maxima [315, с. 23]. – Слухай, 

Регінко, – мовив Стальський зовсім натуральним голосом, мовби продовжав 

перервану перед хвилею щиру розмову, – а я й забув тобі сказати... 

[315, с. 100].  

Ще одним нетиповим для складнопідрядних речень із підрядними 

означальними засобом зв’язку є сполучник чи, який двічі вжито у романі 

„Борислав сміється” та один раз у творі „Перехресні стежки” (опорні слова – 

девербативи): Догадка була, чи не втопився в ставі, але досі не можна було 

дошукатись тіла [312, с. 33]. Євгеній мав перевести переписку з банком 

крилошанським у Львові, чи сей не захотів би взяти на себе конверсії сих 

довгів; о. Зварич мав шукати деяких місцевих способів [315, с. 141].  

Зазвичай сполучник чи не поширений у підрядних атрибутивних частинах, 

означальну семантику в цьому випадку створено специфічно, вона межує з 

об’єктною, адже чи частіше функціонує саме у таких структурах і, як зазначав 

Ю. В. Шевельов, „впроваджує так зване непряме питання” [291, с. 111]. Виникає 

семантико-синтаксичний синкретизм, зокрема його об’єктно-атрибутивний 

підвид. Граматична спорідненість опорного прикметника зі семантично 

тотожним прислівником зумовлює накладання семантико-синтаксичних 
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відтінків у складнопідрядних реченнях: Але се ще не таке певне, чи буде війна 

[315, с. 145]. 

Подвійні, синкретичні ознаки двох типів речень – означальних та 

з’ясувальних – містять одиниці, де засобом зв’язку виступає займенник хто: 

Удатися може дуже легко, а коли удасться, ну, тоді й питання нема, хто з нас 

буде сміятися, чи я, чи ви!» [312, с. 240] (якого питання чи питання про що?). 

Додатковим чинником виникнення синкретизму є опорний субстантив – 

віддієслівний іменник. Ми залічуємо їх до першого різновиду, керуючись 

категорійним значенням опорного слова та семантико-синтаксичними 

відношеннями. 

Роль опорних елементів майже завжди виконують іменники, зафіксовано 

поодинокі випадки, коли у цій функції вжиті субстантивовані прикметники, 

наприклад: Гуркіт котився по гладкій ледовій площі, хвилював у чистім 

морознім повітрі, бив до замерзлих вікон, аж шиби дзеленькотіли, вбігав до 

домів, будив зо сну сонних, наповняв тривогою серця веселих, що в 

товариствах дожидали нового року [315, с. 202]. – Де він? Що з ним? – 

гомоніли задні, напираючи на передніх, що зупинилися мов остовпілі 

[315, с. 207]. Субстантив наявний, але розташований дистанційно, тому підрядну 

частину пов’язуємо з означеннями, які його стосуються, наприклад: Тисячні слухи 

пішли по селах о тій війні, попутані, страшні, які звичайно плодить велика 

нужда і безвихідне положення [312, с. 219]. Жити з сею людиною під одним 

дахом, сидіти при однім столі – се ж пекло, найтяжче, яке тілько дасться 

думкою здумати [315, с. 33]. У повісті „Захар Беркут” є речення, у якому 

атрибутивна частина залежить від субстантива-звертання: Прощай i ти, моя зоре, 

що блиснула менi так чудово на одну днину, а тепер мусиш навiки для мене 

померкнути! [313, с. 39]. 

За особливостями розташування підрядної частини щодо головної абсолютно 

переважає постпозиція – основний спосіб підпорядкування для цього виду 

синтаксичних одиниць. Її фіксуємо у 87, 4%, 80, 5% та 81, 6% випадках 

(„Борислав сміється”, „Захар Беркут”, „Перехресні стежки”). У. Я. Єдлінська 
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[73, с. 87] визначила, що ще вже в ХVII столітті постпозиція була типовим 

способом розташування підрядних означальних частин. У прозі Івана Франка 

інколи трапляються речення, у яких залежна частина перериває головну 

(інтерпозиція), що зазвичай зумовлено необхідністю подати додаткову 

атрибутивну характеристику підмета, розташованого на початку 

складнопідрядної одиниці (Робітники, що стояли над ямою, чекаючи на розказ 

майстра, зависно гляділи на цілий той обряд [312, с. 15]), або ж характеризують 

інший член речення, що теж міститься у першій його частині (А серед міських 

головачів, котрих гнилий супокій був збентежений сими новаторствами, зараз 

знайшлася друга готова формула на означення властивого характеру д-ра 

Рафаловича: с е  м о с к а л ь ![315, с. 51]). Як зазначала У. Я. Єдлінська, 

„інверсійний порядок … зумовлений, можливо, як і сьогодні, стилістичним 

фактором: потребою виділення змісту підрядного речення, логічного його 

наголошення, особливого підкреслення” [73, с. 77]. Препозиції залежних 

означальних частин у таких конструкціях не фіксуємо взагалі. 

Предикативні частини переважно розташовані одразу після опорного слова, 

адже дистантне розміщення (трапляється також ще в ХVІІ столітті, хоча, знову ж 

таки, не є типовим явищем в синтаксичній системі [73, с. 86]) ослаблює зв’язок 

між ними, дещо ускладнює розуміння. Між опорним словом і підрядною частиною 

можу бути інші означення, наприклад: По хвилі показалася на улиці мов чорна 

гоготяча хмара, — се був кагал жидівський з рабином всередині, котрий мав 

звершити обряд посвячення підвалин нового дому [312, с. 8]. У Євгенія 

похололо в серці – не від сього слова, а від того виразу божевільної певності, 

який було видно в Барановім лиці [315, с. 123]. – Валєріан Стальський! – з 

тріумфом скрикнув панок і знов зробив рух руками, мов би хотів кинутися в 

обійми д-ра Рафаловича [315, с. 4]. А потім був бал академіків, на котрім був 

Євгеній, але не було Регіни [315, с. 82].   

 Про описову художність Івана Франка свідчать також поєднання кількох 

підрядних означальних частин, які об’єднані в одному складному реченні різними 
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способами підпорядкування – послідовною підрядністю, однорідною та 

неоднорідною супідрядностями. 

 

2.1.2. Складні речення з кількома підрядними присубстантивно-

означальними 

Жанри творів визначають не лише кількісне співвідношення різних видів 

підрядних речень, але й особливості функціонування в ньому різноманітних 

поліпредикативних структур з однорідним, неоднорідним чи послідовним 

підпорядкуванням предикативних частин. Автор також будує складнопідрядні 

речення нерозчленованої структури в поєднанні з іншими видами підрядних 

речень або ж уводить означальні частини в склад багатокомпонентних одиниць з 

різними видами зв’язку. Живомовна стихія керує художнім мисленням 

письменника.  

Науковці вказують, що „лінгвостилістичний розгляд структури цілих 

текстів дає змогу, таким чином, дійти висновку, що обсяг речення впливає на 

стиль” [31, с. 26]. Поліпредикативні одиниці з кількома частинами тотожної 

семантики особливо характерні для художнього стилю, що яскраво виражено на 

прикладі складнопідрядних речень з підрядними означальними. 

У прозі Івана Франка виявлено 152 синтаксичні одиниці, у складі яких 

функціонує кілька підрядних означальних частин. З них 35 (23%) – у романі 

„Борислав сміється”, 46 (30%) речень виявлено у тексті повісті, 71 (46, 7%) – у 

творі „Перехресні стежки”. 30% усіх речень об’єднані однорідною супідрядністю, 

в 31% – неоднорідною, і в 24% – послідовною підрядністю, 5% складає 

комбінована підрядність.  

У 10% поліпредикативних одиниць містяться залежні означальні частини, які 

разом із відповідними головними утворюють на зовнішньому рівні речення 

окремі змістові блоки, об’єднані сполучниковим сурядним або безсполучниковим 

зв’язками. Вони становлять специфіку аналізованих текстів: Максим кланявся їм i 

вiтав їх голосно, приязно; далi й Мирослава почала вiтати старих тухольцiв, що 

стояли на дорозi; тiльки Тугар Вовк iшов понурий та нiмий, навiть поглянути не 
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хотiв на тих смердiв, що смiли супротивлятися волi його князя [313, с. 29−30]. 

Через те граф Кшивотульський, що так собі, для концепту, взявся вести 

опозицію, був для Шнадельського ворогом, і він пильно мишкував у його 

маєтності, поки не винайшов поліно, яке можна би було в саму пору кинути 

графові під ноги [315, с. 185].  

У підрядних означальних частинах можуть функціонувати різні засоби 

зв’язку: залежить від змісту синтаксичної одиниці загалом та семантики 

субстантива зокрема: Тілько один скінчив з бідою права і був на судовій практиці, і 

той повісив ся, але не через Ваґмана, а більше з вини самого пана «презуса», що не 

хотів поплатити його фальшованих векслів; а два інші – то прості голодранці, 

писарчуки, нероби та злодюги, не варті тої гілляки, на котрій би слід їх 

повішати [315, с. 21]. 

Повторення однакового сполучного елемента в атрибутивних частинах 

різних блоків слугує стилістичним засобом увиразнення сказаного: Вона чекає 

тілько нагоди, коли ви в добрім настрою, щоб затроїти вам його; вона, як той 

ворог у засідці, вибирає для атаки хвилю, коли ви найменше того надієтеся 

[315, с. 35]. 

Такі речення демонструють складність Франкового стилю. Крім того, у творі 

„Перехресні стежки” виявлено одну синтаксичну одиницю, яка за довжиною не 

схожа на інші і містить аж 7 залежних частин атрибутивної семантики: На се 

складається багато причин: і само збюрократизування судівництва, що 

заставляє людей з найменшою дрібницею волочитися по судах, і величезне 

число справ, які мусить залагоджувати один суддя і які навіть 

найздібнішого й найсумліннішого чоловіка з часом доводять до байдужності 

і отупіння; і саме життя в малих місточках, далеких від усякого духового і 

товариського життя, де урядникові поза кругом своєї сім’ї лишається 

тільки шинок і карти; і дуже невелика пенсія, що у людей, обтяжених сім’єю, 

просто відчиняє двері перекупству, а особливо влазливому, цинічному 

жидівському перекупству; і вкінці сама тісна та невисока освіта наших 

суддів, прокураторів та адвокатів, оте нещасне Вrotstudium, що не дає 
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такому функціонерові нічогісінько, крім знання параграфів, не торкаючи ані 

психології, ані суспільних відносин, ані історії, ані етики, присипляючи ще в 

університеті його душу і серце і випускаючи його в світ машиною, яка й 

працює так, як її наведуть переможні обставини [315, с. 164]. Структурна 

складність синтаксису прози Івана Франка є відображенням його творчого 

мислення. Нагромадження предикативних частин різної семантики – 

найвдаліший спосіб і, водночас, засіб реалізації творчого задуму.  

Однорідне підпорядкування означальних частин допомагає всебічно 

розкрити ознаки предметів об’єктивної дійсності. Такий спосіб поєднання кількох 

частин атрибутивної семантики емоційно підсилює зміст, додатково акцентує на 

певних важливих деталях, звертаючи увагу читача: Дійшовши до місця, де 

подвір’я розширюється і з-поза вугла дому вихапується ясна смуга 

сонячного світла, Баран вертає назад у тінь і знов іде попід мур своєю 

давньою стежкою [315, с. 91]. Своїм примiром вона освiжувала i пiддержувала 

всю дооколичну верховину, а особливо тi села, в котрих уже були княжi бояри i 

в котрих почалась уже руйнуюча боротьба мiж давнiм громадством а новим 

панством [313, с. 49]. Видите, чоловік уже в таких літах, коли йому не досить 

себе самого, коли рад би бачитися серед цілої купи маленьких, веселеньких... 

[312, с. 29]. 

Будуючи поліпредикативну одиницю з однорідною супідрядністю,           

Іван Франко використовував різні види сполучних засобів з неоднаковою 

частотністю. Найчисленнішими у тексті роману „Борислав сміється” є елементи 

зв’язку (прислівники та займенники в цій функції) котрий (48, 6%), що (13, 5%), 

де (10, 8%), коли (8%), як (8%), куди (5, 4%), який (2, 5%), хто (2, 5%), 

наприклад: Бідний вуглярчук, котрого чорні великі очі так і пожирали її, 

котрий так перелякав її, вчепившися генто за бричку і повалившися на улицю, 

котрий так різко, так нам’єтно визнав їй свою любов, котрий відтак немало 

здивував її, появившися справді в її домі в елеґантській одежі, в переміненім, 

проясненім виді [312, с. 227]. Він наперед укладав собі плани, як то він закупить 

дешево обширні і найвідповідніші до копання частки грунту, як позаводить 
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собі машини для скоршого і дешевшого видобутку земляних скарбів, як піднесе 

цілий нафтовий промисл і своєю волею буде піднімати і опускати ціни на всіх 

торгах [312, с. 21]. Нуда застелювала все перед її очима сірою, непринадною 

опоною, і вона ставалась чимраз самотніша в світі, опадала чимраз глибше на 

дні тої пропасті, яку круг неї і під нею викопало багатство її чоловіка і котрої 

ані вона, ані її чоловік не вміли заповнити ні сердечною любов'ю, ні розумною 

духовою працею [312, c. 43]. Видите, чоловік уже в таких літах, коли йому не 

досить себе самого, коли рад би бачитися серед цілої купи маленьких, 

веселеньких... [312, c. 29]. 

 У повісті якісний склад сполучних елементів значно менший: котрий (60%), 

що (20%), де (20%): Iншим часом вiн уважав би на те, що перед ним батько 

Мирослави, але тепер вiн бачив тiльки ворога, – нi, зрадника, чоловiка, що 

потоптав сам свою честь, котрому проте нiяка честь не належиться 

[313, с. 103]. Дещо модифікований набір засобів у творі „Перехресні стежки”: що 

(46, 7%), який (26, 7%), де (13, 3%), коли (13, 3%): Правда, слідчий суддя вже по 

кількох днях важких і старанних пошукувань дійшов до внеску, що Євгенієві 

зізнання абсолютно правдиві і що правдоподібність його вини чи співвини в 

убійстві Стальського дуже мала [315, с. 317]. Хіба ж і за морем я не знайду 

люду, свойого люду, для якого зможу працювати і який так само потребує моєї 

підмоги? [315, с. 120] 

Загалом, у поліпредикативних реченнях з однорідною супідрядністю виявлено 

такі ж якісні та кількісні тенденції в реєстрі сполучних засобів, як і в поодиноких 

означальних частинах на різних часових відрізках. 

 Паралельне використання сполучних засобів котрий – де, котрий – куди, 

що – де (типових і нетипових для залежних означальних частин) є ще одним 

доказом синкретизму в системі складнопідрядних речень, можливості виникнення 

контекстуально зумовлених відтінків значень: Не було за що удержувати 

«господи», то єсть гостиниці, в котрій би в означені дні сходилась рада цехова 

і де би вписувався кождий потребуючий роботи челядник, а також і майстер, 

де би, отже, був немов ринок для найму челядників [312, с. 63]. І в Матієвій 
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хаті, котра послідніми часами сталася правдивим осередком робітницького 

руху, куди щоночі, чи дощ, чи погода, то вулицею, то околичними стежками 

пробиралися робітники з усього Борислава на нараду, для перегляду каси, для 

вложення вкладок або й так тільки на розмову і по заохоту, — і тут було 

тихо [312, с. 217]. Побачивши Барана, Вагман впустив його до свого покою, що 

був разом і його спальнею, й канцелярією і де обік ліжка стояла здорова 

вертгеймова каса [312, с. 276]. 

У творах Івана Франка виявлено конструкції, у яких неодноразово 

повторюються сполучні елементи в реченнях з однорідною супідрядністю. Таким 

чином автор творить ефект емоційного нагромадження, наростання (градація): 

Але вся біда і нужда, всі нещастя нічим були для мене, поки була хоть одна 

людина, котра вміла мене потішити, розрадити, приголубити, котра віддала 

б була своє життя за мене... котра любила мене!.. [312, с. 83] 

Інколи Івана Франко опускає сполучний засіб у другій залежній означальній 

частині, використовуючи для її зв’язку з першою сурядний єднальний 

сполучник і: ‒ Еге-ге, все він свою поміч тиче! — відізвався від дверей грубий 

голос Сеня Басараба за той час, коли Бенедьові з великого зрушення не стало 

духу в грудях і він замовк на хвилю [312, с. 148]. Хiба ж не стидно тобi, старому 

рицаревi, ватажкувати над такими бездухами, що тiлько юрбою смiлi, мов 

барани, а поєдинчо нiкотрий i за пiвмужа не стоїть?[312, с. 107]. Двигнулась 

за ним монгольська сила, бродячи в водi з голосним плюскотом, вiд котрого 

лунали гори i стогнали ліси [313, с. 165]. 

Як показують приклади, у всіх реченнях, крім двох, залежні частини 

розташовані у постпозиції. Лише в двох одиницях виявлені інтерпозиція та 

препозиція, що є нетипово для таких конструкцій: Народ, серед котрого вони 

живуть i котрий мусить поставляти оружних людей для оборони засiкiв, 

нерадо зносить їх власть над собою [313, с. 89]. А що з нього зійде і хто збере 

єго (його) плоди, се річ не наша, — ми, може, й не дожиєм того [312, с. 275]. 

Використання неоднорідного способу підпорядкування залежних 

означальних частин зумовлене контекстуальною необхідністю передати в одній 



70 
 

поліпредикативній одиниці описові деталі, які характеризують різні співвідносні 

слова: Між тим наші пішоходи лишили наліво Тустанівську дорогу, по котрій 

ішли досі, і звернули на півперечну стежку, що вела через річку і горбок до 

Борислава [312, с. 66]. Навiть густi сумороки, що хмарою лежали на горах i 

величезними клубами котилися з ярiв i дебрiв чимраз вище на верхи, не могли 

на його лицi закрити виразу глибокого невдоволення, гнiву i якоїсь слiпої 

завзятостi, що щохвиля розливався по ньому то їдким, прикрим смiхом, то 

понурою хмарою, – немов щось шарпало його сустави несподiваними, 

судорожними рухами i давалося взнаки його гарному коневі [313, с. 74]. Та диво, 

одинока пам’ятка, яку він мав із рук Регіни, її візитова карточка, що він 

хоронив як найбільші святощі, вона в таких хвилях бувала йому ліком, 

успокоювала його душу [315, с. 82–83]. 

Для такого підпорядкування автор найчастіше використовує сполучний 

засіб що (48 %, 55, 2% і 62% відповідно) ‒ типовий елемент в означальних 

реченнях. Іван Франко часто поєднує його з іншими засобами зв’язку: котрий 

(26%), який (13%), ніби, буцімто та коли (по 4, 3%) – „Борислав сміється”; 

котрий (36, 9%), де (3, 95%), який (3, 95%) – „Захар Беркут”; який (28, 6%), 

котрий (4, 8%), відки і де (по 2, 3%) – „Перехресні стежки” (якщо в двох перших 

творах котрий частотніше, то в романі завершального періоду актуалізовано 

використання сполучного слова який): Герман знов мало робив собі з дотинків 

Леона, а шарпав його на полі інтересів: перехапував частки, котрі хотів 

купувати Леон, переймав його щонайліпших робітників, а при всім тім Леонові 

все показував такий вид, буцімто й нічого не знає [312, с. 21]. Зате в полонинах, 

що були, так само, як i всi доокружнi лiси, власнiстю тухольської громади, 

паслися великi отари овець, у котрих лежав головний скарб тухольцiв: з них 

вони добували собi одежу й страву, омасту й м'ясо [312, с. 26]. Молодцi, що 

плавали на плотах, наблизившись до того мiсця, де потонув Максим з 

Бурундою, разом побачили Максима, виринаючього з води, здорового i сильного, i 

повiтали його веселим криком [313, с. 181]. Євгеній, у котрого слух був 

надзвичайно сильно розвинений, чув серед тиші кожде слово, яке 
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Стальський прошептав жінці [315, с. 103]. Одна предикативна частина завжди 

розташована в інтерпозиції, інша – після головної (у постпозиції). 

Послідовний спосіб підпорядкування підрядних означальних частин дає 

змогу передати за допомогою 2-ї чи інших за порядком розташування 

означальних синтаксичних одиниць атрибутивну семантику компонента 1-ї (чи 

тої, яка передує), наприклад: Се був прилад, котрим давалось знак, коли 

починати або кінчати роботу [312, с. 3]. З рабським ушанованням розступилися 

монголи перед незнайомим приїжджим, що говорив їх мовою та ще й таким 

певним тоном, до якого вони привикли вiд своїх ханiв та бегадирiв 

[313, с. 82‒83]. Євгеній, сидячи при столі, у німім зачудуванні дивився на 

Стальського, майже з таким самим виразом, як недавно дивився на скаженого 

сторожа, що кидався на сего самого Стальського [315, с. 33].  

Серед зафіксованих одиниць виявлено таку відносну частотність вживання 

сполучних засобів у різних творах: котрий (43%), що (сполучне слово) (36%), 

коли, щоб, який (по 7%) – „Борислав сміється”; що(сполучне слово) (33, 4%), 

котрий (33, 3%), який (13, 3%), коли (6, 7%), де (13, 3%) – „Захар Беркут”; що 

(сполучне слово) (40, 8%), який (32%), де (15%), щоб (4%), як (4%), котрий 

(2%), відки (звідки) (2%) – „Перехресні стежки”. Наводимо приклади деяких з 

них: Вiн оповiдав про дiла Дажбога,… як Перун дарував їм iскру огню, а Свiтовид 

волосинку, з котрої за його благословенством зробилася корова й пастух, що 

його назвали Волосом [313, с.146]. Їх розмову перервало прибутє нового гостя, 

пана маршалка повітового Брикальського, що буваючи в місті майже ніколи не 

пропускав нагоди, щоб загостити до пана бурмістра [315, с. 26]. Він почував 

якусь невідому досі розкіш, сполучену з переляком, як чоловік, що заглянув у 

безодню, де на дні було щось невимовно принадне, невимовно гарне і чудове 

[315, с. 75]. Ся страшна, мертва тиша в підгірських селах — то був знак, що 

народ зачинає опускати руки, тратити надію і попадати в той стан 

безучасного остовпіння, в котрім чоловік з надміру болю перестає почувати 

біль і гине тихо та безжалісно так, як тихо та безжалісно в'яне похилена 

трава на жарущім сонці [312, с. 109]. 
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Зазвичай складнопідрядні означальні одиниці містять лише дві послідовно 

розташовані підрядні частини. Три і більше ‒ поодинокі випадки: Найбільший 

пролиз був якраз під мостом з правого боку, де вода, розбиваючись о здорові 

дубові колоди, вкріплені там для розбивання леду, творила понижче глибокий 

вир, що крутився і клекотів, від часу до часу хрускаючи невеличкими 

кригами, які надпливали згори і тут мололися на дрібні шматочки то  об 

колоди, то об острі береги грубих криг [315, с. 273].  

Усі залежні частини знаходяться в постпозиції послідовно одна за одною. 

Виняток становлять два речення, у яких одна залежна перериває іншу: Він 

закінчив словами заохоти і надії, що пригода, якої жертвою зробився Євгеній, 

швидко мине і не принесе ніякої шкоди народній справі ані народному рухові в 

повіті  [315, с. 310–311]. Сей поклонився всім панам і побіг із сього будинка, де 

під впливом виводів слідчого, які він підслухав під дверима, і під впливом його 

запитань йому почало було робитися душно і нелюбо [315, с. 315]. 

 У комбінованому підпорядкуванні поєднані послідовний та однорідний 

способи: Важка тінь пізніших подій упала на ті безмежно щасливі хвилини, 

які переживав він відтепер отам, у тім пустім покоїку при розбитім 

фортеп’яні, але в тій певності, що тільки одна стіна ділить його від неї, 

що вона тут близько, що з-під її рожевих пальців пливуть оті нестрійні 

гами, мішаючися зі срібними тонами її голосу, з рідкими вибухами її сміху 

[315, с. 73]. Думка, що се може бути вона, що він отсе зараз, за хвилину, 

побачить те дороге лице, якого не бачив уже десять літ, та яке, проте, ані 

на хвилю не загасло в його душі, світилося в ній, як сонце, і боліло, як 

незгоєна рана, – ся думка, радісна і страшна, захоплювала йому дух, робила 

його п’яним, безтямним [315, с. 64]. 

Важливою складовою Франкової прози є складні одиниці з підрядними 

займенниково-означальними. 
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2.2. Складні речення з підрядними займенниково-означальними 

У романі „Борислав сміється” відсоткове співвідношення складних структур 

із займенниково-означальною підрядною частиною розподілено таким чином: 

44 (54, 5%) складають елементарні синтаксичні одиниці, у яких зафіксовано 

підрядну предикативну частину атрибутивної семантики; 40 (45, 5%) – 

неелементарні речення, в тому числі 7 з кількома залежними займенниково-

означальними частинами. 

У повісті „Захар Беркут” засвідчено 28 елементарних (53, 8%) та 24      

(46, 2%) неелементарні складні синтаксичні структури, у складі яких є 

займенниково-означальні підрядні частини. До складу 8 і більше неелементарних 

реченнях входять дві і більше залежні займенниково-означальні частини. Для них 

характерні різні особливості формального та змістового зв’язків.  

Найбільше займенниково-означальних речень зафіксовано в тексті роману 

„Перехресні стежки”: 64 (61, 6%)  елементарних і 40 (38, 4%) неелементарних (7 

одиниць з кількома підрядними займенниково-означальними). Кількісні дані 

свідчать про описову художность твору, де ці синтаксичні структури є важливим 

інструментом творення численних образів. 

 

2.2.1. Складні речення з однією займенниково-означальною частиною 

Атрибутивна семантика в займенниково-означальних реченнях виражається 

специфічно, адже опорний елемент не має конкретного змістового наповнення. 

Виникає необхідність залежної частини, яка, крім значеннєвих означальних 

відтінків, уточнює, пояснює, про що йдеться, містить цілком нову інформацію про 

співвідносні елементи. 

У головних частинах складних структур наявні опорні слова, зміст яких 

розкривають залежні частини. Реєстр суттєво не різниться, проте є одиниці, які 

виявлено тільки в якомусь одному чи двох творах, незалежно від часу написання. 

У ролі корелятів, засвідчених у займенниково-означальних реченнях Франкової 

прози, найчастіше виступають вказівні займенники той (та, те) – 66, 2%; 48, 8%; 

56, 6% (дані подано послідовно: „Борислав сміється”, „Захар Беркут”, „Перехресні 
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стежки”); трохи рідше –  такий (така, таке) – 16, 2%; 17, 1%; 25% (частотність 

цього корелята суттєво переважає у романі „Перехресні стежки”); весь (вся, все) 

– 9, 4%; 19, 5%; 12%; сей (ся, се) – 2, 6%; 6% (лише в двох романах); хто – 1, 4% 

(„Борислав сміється”); кождий (кожний) – 1, 4%; 4, 9% („Борислав сміється” і 

„Захар Беркут”); свій – 1, 4% („Борислав сміється”); поодинокі випадки вживання 

слів дещо, інший –  0,4% („Перехресні стежки”). Наприклад: На становищi 

супроти звiра були два околичних бояри, з тих, що то найголоснiше 

перехвалювалися i хотiли перед усiми показатися мисливцями [313, с. 16]. – 

Нiчого злого я не сказав тобi, боярине,– нiчого такого, що би приносило нечесть 

тобi або твоїй доньцi [313, с. 38]. От так буде кождому, хто поважиться 

торкнути мене чи рукою, чи словом [313, с. 69]. А є інші, що тим простим 

людям роблять добро, і більше нічого [315, с. 56]. Щоби звернути розмову на 

іншу тему, Рафалович попросив Стальського оповісти йому дещо про відносини 

в тутешнім суді, що може могло би бути йому придале в дальшій діяльности 

[315, с. 12]. 

У повісті „Захар Беркут” 9, 7% становить уживання в ролі опорних слів 

елементів один з них (розподільно-видільна семантика), один (семантичний 

відповідник неозначеного займенника якийсь), заперечного займенника ніхто, 

неозначеного займенника хтось, наприклад: За тим не зупиняючись анi на хвильку 

i не даючи ворогам часу до намислу, медвiдь кинувся на одного з них, що саме 

стояв на його протоптанiй стежці [313, с. 16]. – Браття, – говорив він, – 

відай, прийдеться нам погибати, бо на рятунок слаба надiя, а монголи, се знайте 

наперед, не пощадять нiкого, хто дiстанеться в їх руки, так, як не пощадили 

наших ранених товаришів [313, с. 108]. Тут є хтось, що потребує твоєї помочi 

[313, с. 182]. 

Інколи замість корелята те автор використовував форми то, тото: Підуть на 

другі села, і там почнеться то само, що ту діється [Світ, № 13, річник 2, 1882 р, 

с. 216].  То, що я зробив, то зробив на власну руку, а ви беріть від мене вкладку і 

робіть своє діло [Світ, № 18 – 19, річник 2, 1882 р, с. 312.]. 
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Як вказують дослідники, „характерна риса співвідносного слова – 

анафоричність, відсутність реального значення, що потребує певної 

конкретизації… ” [238, с. 9]. Тому не можна стверджувати, що опорний елемент 

те у різних відмінкових формах є випадковим явищем у тексті, семантично 

порожнім. Іван Франко використовує його свідомо, акцентуючи увагу на тому 

факті чи явищі, які розуміємо за такою зовнішньою формою. Крім того, 

семантично неоднаковими є елементи на позначення істот та неістот. У другому 

випадку те дещо втрачає свою ключову роль, семантично міліє, але повністю не 

перестає виконувати роль конструктивного елемента залежної частини: Всього 

того вони не знали, а прецінь однакові обставини, однакова хвиля часу зробила 

те, що та сама думка, те саме змагання почало неясно проявлятися й між 

ними… [312, с. 64]. 

 Слово те виконує також стилістичну функцію емоційного підсилення 

висловленого, виділення зі сукупності однорідних речей, хоча й має лише 

дейктичне категорійне значення. Особливо яскраво простежуємо необхідність 

цього корелята за умови, коли підрядна частина стоїть в інтерпозиції, а те 

дистанційоване від головної: Те, що було потім, чотири чи п’ять день, 

Рафалович згадує, як якийсь страшний обридливий сон [315, с. 9]. 

Характерною ознакою складнопідрядних речень із підрядними 

займенниково-означальними, виявленими в прозі Івана Франка, є виокремлення 

корелятів за межі головної частини, наприклад: — А се що, возний на здекуції у 

вас? — промовив грубим, мов труба, голосом до Матія один з велетів, той, що 

сидів під вікном [312, с. 72]. Се перший заповіт, такий, від якого ніщо й ніяким 

способом не може увільнити його [315, с. 135]. Саме завдяки такій будові вони 

перейшли в цей структурний тип.  

У творах виявлено два речення, де опорний елемент – співвідносне слово – 

пропущений, але з контексту та змісту всієї конструкції здогадуємося про нього, 

наприклад: Щаслив, кому судилося жити в тi днi! [313, с. 184] Пропущене 

опорне слово той, про його необхідність свідчить засіб зв’язку хто у формі 

давального відмінка.  
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Опорні слова разом зі сполучними засобами утворюють корелятивні пари. 

Ядерною структурно-семантичною ознакою займенниково-означальних речень, 

виявлених у художньому мовленні Івана Франка, є корелятивна пара той (та, те, 

ті) – що (сполучне слово). Частотність її вживання у всіх аналізованих текстах 

найбільша: 34, 8% („Борислав сміється”); 26, 8% („Захар Беркут”), 32% 

(„Перехресні стежки”): Крадіж винайшлася, а ті, що куфу випустили, самі 

видалися і мусили заплатити шкоду [312, с. 271]. Навiть тi, що потратили своїх 

синiв, братiв та мужiв, i тi радувалися Максимом, немов з його поворотом 

повертали всi дорогi серцю, страченi в бою [313, с. 181]. Здалека він не міг 

розпізнати її лиця; те, що так торкнуло його, було якесь неясне загальне 

вражіння, вражіння її постави, росту, рухів, ходу – рівного, повільного і 

плавного [315, с. 17]. 

У прозі Івана Франка також засвідчено такі комбінації корелятів та 

сполучних засобів (кількісний розподіл та наявність у конкретних творах подано 

у Додатку Г): весь – що (сполучне слово) (Тухольськi легіні й собi готовились, 

острячи ножi та тесаки, обуваючи мiцнi жубровi постоли i складаючи в 

невеличкi дорожнi бисаги печене м'ясо, паляницi, сир i все, що могло 

понадобитися в цiлоденнiй труднiй переправi [313, с. 9]), весь – хто (– Берiться 

за линви, всi, хто може досягнути! [313, с. 153]), той – хто (Хто менi при такiм 

дiлi нагадає про нього, той стає в союзi з батькiвським серцем проти мого 

розуму [313, с. 149]), той – який (Валом котилася вода горi долиною, якраз у 

противнiм напрямi вiд того, в якiм плила вiдвiку [313, с. 163]), той – котрий (То 

той сам,‒ сказав він, звертаючись до Леона,‒ котрий при закладинах зістав 

скалічений через свое недбальство [312, с. 56]), той (те) – що (сполучник) 

(Тілько... даруйте, пане меценас... ви тут у місті чужі, не обзнайомлені з 

відносинами, а те, що ви наняли помешкання в домі Вагмана...[315, с. 20]), 

такий – який (Сей ланцюг – то наш руський рiд, такий, який вийшов з рук 

добрих, творчих духів [315, с. 55]), такий – котрий (Твiй батько не таку силу 

виведе проти них, а таку, проти котрої нiяке вiйсько не встоїть [313, с. 138]), 

такий – що (сполучне слово) (Були між нами такі, що радили спроваджувати 
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на вас шандарів, військо, але я сказав: „Дайте собі з тим спокій!”[312, с. 252]), 

такий – немовби (Стиск зробився довкола такий, немовби кождий жид хотів 

бути ту ж коло самого рабина, не зважаючи, що там нема місця на тілько люду 

[312, с. 9]), такий – як (сполучне слово) (Його знання в купецтві тепер таке 

саме, як було й спочатку...» [312, с. 27]), свій – що (сполучник) (А я, хоть би й 

десять судів не знайти що казало, все буду свої (своєї), що ніхто інший, тілько 

ти пхнув Івана в яму! [312, с. 93]), деякий – котрий (Деякі, котрим вигідніше 

було клячіти або чапіти при роботі, звільна піддвигалися на рівні ноги 

[312, с. 4]), хто – що (сполучне слово) (Може бути, що є між вами хто, що в них 

не вірить [312, с. 15]), інший – що (сполучне слово) (А є інші, що тим простим 

людям роблять добро, і більше нічого [315, с. 56]),  усякий – хто (– Видно, що 

ся жебрачка-меланхолія при в’їзді в ворота руського села чатує не лише на нього 

одного, чіпляється за поли і за серце багатьом людям, усякого, в кого є серце! 

[315, с. 132]), хтось – що (сполучне слово) (Тут є хтось, що потребує твоєї 

помочi [313, с. 182]), дещо – що (сполучне слово) (Щоби звернути розмову на 

іншу тему, Рафалович попросив Стальського оповісти йому дещо про відносини 

в тутешнім суді, що може могло би бути йому придале в дальшій діяльности 

[315, с. 12]). 

Є випадки, коли в ролі корелятів функціонують словосполучення зі 

значенням вибірковості: один з них – що, один – що, один з тих – що (числівник 

один у їхньому складі прономіналізується): За тим не зупиняючись анi на хвильку 

i не даючи ворогам часу до намислу, медвiдь кинувся на одного з них, що саме 

стояв на його протоптанiй стежці [313, с. 16]. Та ось один, що стояв серед 

шляху, мов на сторожi, дав знак трубою, i в повнiй зброї всi дружинники стали в 

ряд перед боярським домом, пiднявши списи, нап'явши луки, мов до битви 

[313, с. 97].  

Якісний склад сполучних засобів, як можна спостерігати на прикладі 

корелятивних пар, суттєво не відрізняється від засвідченого у присубстантивно-

означальних реченнях, проте кількісну перевагу має сполучне слово (≈ 51, 7% у 

трьох аналізованих текстах) та омонімний сполучник що (≈ 26%): Той, що у мене 
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нафтарню мурував? [312, с. 187]. ‒ Я такий, що мені не зашкодить задивитися 

на тебе [312, с. 203].  

 На периферії функціонують як (сполучне слово), котрий, який, хто, щоби, 

який, немовби, як, відки (звідки), наприклад: Моя гадка: у кого міцні кулаки, 

той сам собі вимірить правду [312, с. 274]. Бiльше як сто люда могло вигiдно 

стояти на нiй у бойових поставах, а якраз стiлько було людей довкола Бурунди, 

не числячи тих, котрих вiн лишив пiд скалою [313, с. 174]. Тота наша вільність 

слова нині ще така буде, як теля на дуже коротенькім припоні [315, с. 303]. 

Та сим разом ефект був зовсім не такий, якого надіявся автор дописі [315, с. 

178]. Відки і як узяти гроші для сеї цілі, се йому було байдуже [315, с. 184]. Такий 

розподіл свідчить про те, що в двох типах складнопідрядних речень 

нерозчленованої структури атрибутивна семантика реалізується по-іншому. 

Корелят, значення якого розкриває залежна частина, не дозволяє використовувати 

сполучний засіб з конкретними функціями. Він зумовлює появу семантично не 

чіткого елемента зв’язку. 

Нетипові сполучні засоби, як і в присубстантивно-означальних частинах, є 

причиною появи додаткових конотацій. Так, сполучник щоби накладає на 

підрядну частину значеннєвий відтінок мети: Тут треба не грозити, а зробити 

таке, щоби вони й не отямилися, відки се на них упало [312, с. 171–172]. У 

подібних контекстах корелят такий наближається до займенників іменникового 

типу, вживається у значенні неозначеного займенника щось.  

Як засвідчив аналіз тексту, корелятом до порівняльних сполучників на 

зразок немовби, як найчастіше виступає вказівний займенник такий. На 

атрибутивну семантику накладається компаративний відтінок. Його використання 

пояснюємо бажанням автора якнайточніше передати зображене (щоб найкраще 

зрозуміти зміст одної частини, треба чітко уявити, що відбувається у другій): 

Стиск зробився довкола такий, немовби кождий жид хотів бути ту ж коло 

самого рабина, не зважаючи, що там нема місця на тілько люду [312, с. 9]. 

Дистантне розташування корелята й залежної частини зумовлює розбіжності 

у трактуванні типів складнопідрядних речень нерозчленованої структури: «Се все 
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дуже гарно, що ви хочете промовляти на вічі, але з огляду на ваше подання я 

би вам не радив!» [315, с. 224] Так, у реченні Думка ся не була для нього 

несподіванкою, але все-таки його се троха дивно діткнуло, що від Леона першого 

почув се предложенє [312, с. 25] суперечливо, чого стосується підрядна частина 

зі сполучником що: предиката діткнуло чи вказівного займенника се. Незважаючи 

на відстань у розташуванні, залежна частина цієї конструкції, на нашу думку, 

семантично наповнює корелят се. Доказом може слугувати трансформована 

синтаксична одиниця, де залежної частини нема взагалі, але в цьому випадку вона 

має бути розташована у препозиції: Від Леона першого почув се предложенє. 

Думка ся не була для нього несподіванкою, але все-таки його се (предложенє – 

авт., дублювання вказівного займенника – ще одне підтвердження) троха дивно 

діткнуло [312, с. 25]. Аналогічну структуру має синтаксична одиниця А вже 

тото зовсім мені не сподобалося, що мені каже надзирати за будовничим 

[312, с. 58]. 

У романі „Перехресні стежки” виявлено речення, у якому корелят виражений 

специфічно, що є наслідком змістових особливостей: І справді, він шукав свого 

бідного „я”, що готово було втонути в ясних безоднях сих чарівних очей 

[315, с. 76]. „Я” виконує роль опорного слова в умовно-граматичному 

узгодженні. Цей корелят семантично заміщує інший займенник – себе, який 

розуміємо з контексту. 

Виявлено випадки прономіналізації прикметників:  А впрочім, що 

великого, що одною п'явкою на світі менше! [312, с. 214] Великий у цьому 

контексті вжито в ролі займенника такий. 

У текстах іноді нема розділового знака між частинами складнопідрядного 

речення. У таких випадках корелят з підрядною частиною виступає у ще 

тіснішому зв’язку: Те що було потім, чотири чи п’ять день, Рафалович згадує, як 

якийсь страшний обридливий сон [315, с. 9]. Я адвокат Рафалович, той що 

боронив вас у суді [315, с. 174]. 

Матеріал демонструє, що в аналізованих структурах рівномірніше, ніж 

складних реченнях з присубстантивно-означальними, розподілено способи 
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підпорядкування атрибутивних частин. Як і в попередньо описаних синтаксичних 

одиницях, підрядна частина найчастіше розташована у постпозиції (56, 8% – 

„Захар Беркут”, 76% і 78% – „Борислав сміється” та „Перехресні стежки”). 

Наприклад: Максим найдужче рад був тому, що його побоювання не справдилося, 

що йому не довелось перед очима Мирослави поборювати її батька i 

прогонювати на незвiснi шляхи ту, з котрою рад би був нiколи не розстатися 

[313, с. 99]. Є такі, що живуть ще гірше [315, с. 48]. Рідше − в інтерпозиції – 25% – 

„Захар Беркут”, 15% і 12% – „Борислав сміється” та „Перехресні стежки”.  

Наприклад: Але тi, що захотять опиратися його силi, будуть нещадно 

роздавленi, як хробаки пiд колесами воза [313, с. 103]. Все, що дізнався про те 

задумане діло, втішило його ще дужче [312, с.114].  

Ще в ХVII столітті постпозиція була типовою для підрядних займенниково-

означальних речень. Мовознавець У. Я. Єдлінська, говорячи про винятки 

препозиції в означальних реченнях, наводить приклади атрибутивних частин, які 

залежать від опорних займенників [73, с. 88]. Препозиційне розташування 

підрядної частини щодо головної у творах Івана Франка становить 18, 2% – 

„Захар Беркут”, 9% і 10% – „Борислав сміється” та „Перехресні стежки”:  Хто 

хоч хвилю зазнав неволi, той зазнав гiршого, нiж смерть [313, с. 136]. Ну, але то 

вже така моя натура: що на думці, те й на язиці [315, с. 22]. Можна припустити, 

що подібність розташування підрядних частин у двох романах зумовлена 

жанровою своєрідністю, адже написані вони були у різні періоди творчості 

письменника.  

Важливим конструктивним елементом прози Івана Франка є 

поліпредикативні одиниці з кількома підрядними займенниково-означальними.  

 

2.2.2. Складні речення з кількома підрядними займенниково-

означальними частинами 

Ці одиниці утворюють невелику групу для передачі специфічного, 

узагальненого змісту або ж насичення художнього мовлення. У тексті повісті 

„Захар Беркут” засвідчено 8, у романах „Борислав сміється” та „Перехресні 
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стежки” – по 7 речень, де в одній структурі поєднано кілька підрядних 

займенниково-означальних частин.  

Найчастотнішими є моделі з неоднорідним підпорядкуванням 

предикативних частин – 47, 8%. Автор використовує їх для точнішого опису 

деталей, що стосуються різних осіб чи предметів: Думка поета летить у тi давнi 

часи, оживляє давнiх людей, а в кого серце чисте i щиро-людське чутє, той i в 

них побачить своїх братiв, живих людей, а в житю їх, хоч i як неподiбнiм до 

нашого, догляне не одно таке, що може бути пожадане i для наших 

"культурних" часів [313, с. 6].  

Однорідна супідрядність засвідчена в 39% речень, залежні частини 

переважно містять однакові сполучні засоби і однобічно розкривають 

співвідносне слово (Хоч i як ненависний був йому боярин, але все-таки вiн був 

вiтцем тої, котра мов чаром опанувала його серце i його мислi, за котру вiн 

вiддав би був життя [313, с. 69]), проте трапляються винятки, наприклад: А де 

вони жиють, у якім краю, серед яких людей і порядків, се їх мало обходить 

[315, с. 241]. 

Частотність моделей із послідовною підрядністю становить лише 8, 7%, до 

прикладу: Вповні справедливий тілько один Бог, той що бачить усе, що 

кождий з нас ховає на дні серця [315, с. 245] (у тексті роману коми після 

корелята той нема – авт.). Можна припустити, що цей вид підпорядкування 

більше характерний для текстів наукового стилю, адже дає змогу логічно 

викласти інформацію, у встановленому порядку, тоді як ознакою текстів 

художнього стилю на змістовому рівні є емоційність, яку краще виразити за 

допомогою градації, нанизування конструкцій з однорідним підпорядкуванням. 

Одне речення на зовнішньому рівні містить 3 змістові блоки, у двох з яких 

використано займенниково-означальні залежні частини. Між блоками 

використано безсполучниковий зв’язок: Тi з потопаючих, що стояли ззаду, 

ближче несхибної водяної смертi, тислися наперед; тi, що стояли при самих 

купах, виставленi на удари своїх товаришiв, з зойком перлися взад; середнi 

ревiли з болю й тривоги, стисненi з усiх бокiв, вдавлюванi й заднiми й переднiми в 
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воду [313, с. 172]. У третій частині використано відокремлені означення, які 

можна перебудувати на означальні частини як складніші синтаксичні синоніми, 

що свідчить функціональні аналогії між цими структурами.  

Реєстр корелятів у головній частині дещо менший, ніж в реченнях з 

підрядними присубстантивно-означальними, що зумовлено загальною кількістю 

багатокомпонентних одиниць. У ролі опорних слів виступають елементи той (54, 

6%), весь (11%), такий (16, 4%), я (3%), ми (3%), ти (3%), се (3%), він (3%), 

кождий з нас (3%), наприклад: П'ять куп завалилося, i всi, що стояли на них, 

попадали в воду, зрiвнялися з тими, од котрих боронилися [172]. А прецiнь же 

твiй справедливий князь зробив се з нами, з нами, котрих вiн не бачив i не знає, 

котрих добром i щастям вiн не турбується, котрi йому не вчинили нiчого 

злого, але, навпаки, щороку складають йому богату данину [313, с. 60]. Ти, 

котрого дiди нашi вважали своїм опiкуном, котрого i ми шанували досi 

щорiчними празниками! [313, с. 152]. Кождий з нас, хто пристане на те діло і 

обіцяє руку до него приложити, добере собі десять, двадцять таких, котрим 

може завірити, і, не кажучи їм нічого, скаже їм в означенім часі зібратися на 

означенім місці [312, с. 270].  

У реченнях з однорідною та неоднорідною підрядністю сполучники і 

сполучні слова переважно дубльовані, адже їх використано зі стилістичною 

метою: повторення однакових засобів зв’язку сприяє актуалізації змісту тексту, 

підсилення висловленого, звернення на нього уваги читачів, орієнтації їх у 

складній синтаксичній конструкції, наприклад: А хоть би се й удалося, то знов 

певна річ і те, що багачі відразу не подадуться, що треба би не тільки грозити, 

але й сповнити грізьбу, − покинути всяку роботу [312, с. 140]. Функціонування 

різних сполучних засобів у реченнях з неоднорідною підрядністю – явище 

поодиноке, зумовлене насамперед семантикою корелятів: Кождий з нас, хто 

пристане на те діло і обіцяє руку до него приложити, добере собі десять, 

двадцять таких, котрим може завірити, і, не кажучи їм нічого, скаже їм в 

означенім часі зібратися на означенім місці [312, с. 270]. 
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До рідковживаних елементів приєднання, виявлених у структурі 

синтаксичних одиниць з кількома підрядними займенниково-означальними, 

належать сполучне слово кілько (скільки). Воно вносить додаткову конотацію, 

накладаючи на основне значення відтінки квантитативності, міри і ступеня. Його 

використання не типове для конструкцій з атрибутивною семантикою, проте 

зумовлене контекстом: Всі, кілько нас ту є, і ті, котрих ту нема, — одним 

словом, усі, разом, одного поранку, кождий при своїй роботі, приходимо і 

кажемо: «Годі, не будемо робити, не можемо робити за таку малу платню, 

волимо сидіти вдома» [312, с. 172]. Паралельне використання засобів скільки та 

котрий дає змогу чітко простежити розподільне значення останнього – „який з 

певної кількості”. Саме така семантика цього елемента є нормативною на 

сучасному етапі розвитку української мови [103, 244]. 

Засвідчено 57, 5% випадків, коли всі підрядні займенниково-означальні 

частини розташовані у постпозиції, що найчастіше зумовлено однорідною 

супідрядністю як способом підпорядкування залежних частин. У 25, 5% 

синтаксичних одиниць виявлено інтерпозиційне розташування обох підрядних 

займенниково-означальних частин, часто вона функціонує в поєднанні з 

постпозицією. Препозиція у будові цих поліпредикативних структур складає 17% 

і переважає в корелятивній парі той – хто: Хто опісля зможе, той віддасть нам і 

надоложить видаток, а хто не зможе, ну то його також не 

повісимо…[312, с. 170] Але найбільша наша пімста тепер наближається, і хто 

хоче бути нашим братом, нашим щирим приятелем, хто хоче мститися 

разом з нами за свої і за громадські кривди, той піде з нами в тій потребі! 

[312, с. 272] 

Синтаксичні конструкції з підрядними атрибутивної семантики, виявлені у  

художній прозі Івана Франка, потребують детальнішого аналізу, адже залежні 

частини часто ускладнені іншими структурними елементами. 
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2.3. Особливості ускладнення підрядних частин атрибутивної 

семантики 

Для Франкового стилю характерною є побудова конструкцій з 

ускладненими підрядними означальними частинами. Як зазначає                       

С. Я. Єрмоленко, „ускладнення синтаксичних конструкцій, уживаних у художній 

прозі, треба розглядати як закономірний розвиток художнього стилю, що полягає 

в тісній взаємодії, переплетенні типів описового, оповідного мовлення і роздумів” 

[74, с. 196]. 

Не всі складнопідрядні речення зазнають ускладнення. Проте трапляються 

поєднання в одній залежній частині кількох однакових чи комбінації різних 

засобів. Кількісне співвідношення ускладнень у трьох творах подано в Додатках 

Б, В. 

Якісний склад синтаксичних одиниць, що ускладнюють предикативні 

частини, помітно різниться. Дещо більше модифікацій виявлено в романі 

„Борислав сміється”, проте у творі „Перехресні стежки” їх кількісно більше. Ці 

елементи суттєво не впливають на семантику означальних частин, проте 

модифікують структуру, слугують додатковим засобом увиразнення, 

стилістичного виділення вже відомої інформації та передавання нової.  

Для уникнення збігу кількох предикативних підрядних частин атрибутивної 

семантики Іван Франко використовує однорідні члени речення, які за частотністю 

вживання становлять ядро усіх засобів: Вода покрила землю, глина розм'якла i 

розпливалася болотом у руках монголiв – така гать не могла спинити води, 

котра чимраз сильнiше, з усiх бокiв валилася в яму, довго плюскотiла i щезала 

в нiй, поки вкiнцi не наповнила її зовсiм [313, с. 164]. — Добре, прошу пана! — 

відповів майстер і, обертаючися до помічника, що стояв побіч нього і 

докінчував обтісувати величезну фундаментову брилу попелівського піщаника, 

сказав: ‒ Ану, Бенедю, тумане якийсь! [312, с. 3]. Нехай же ваш зв'язок в нинiшню 

побiдну днину буде порукою, що й наш народ так само перебуде тяжкi злигоднi 

i не розiрве свого сердечного зв'язку з чеснотою й людскістю! [313, с. 183]. Як 

показує матеріал, однорідними можуть бути усі члени речення, проте 
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найчастотнішими є однорідні присудки, які поєднуються спільним компонентом – 

сполучним засобом, що у підрядній частині виступає підметом (логічним 

суб’єктом дії), наприклад: Та все-таки йому, гордому бояриновi, що вирiс i 

великої честi дослужився при князiвськiм дворi, важко було прилюдно 

вiддавати подяку за вирятування доньки мужикові [313, с. 23]. 

Відокремленими можуть виступати всі другорядні члени речення, проте 

переважно виявлено відокремлені обставини, виражені дієприслівниковими та 

порівняльними зворотами: Озирнувся і побачив з немалим дивом велику купу 

народу, що стояла довкола плацу, товплячися та цікаво роззираючись 

[312, с. 103]. В руках стискала сильно срiблом оковане ратище; через плечi у неї 

висiли мiцний лук i сагайдак зi стрiлами, а за гарним шкiряним поясом, що, мов 

вилитий, обхапував її стрункий дiвочий стан, застромлений був топiр i 

широкий мисливський нiж з кiстяними черенцями [313, с. 19]. І. М. Кочан [122] 

називає однорідні та відокремлені члени джерелом ритму прози. Ці синтаксичні 

одиниці доповнюють за змістом залежні частини, містять нову інформацію. Їхнє 

введення в твір таких одиниць зумовлене авторським бажанням чіткіше передати 

змістові деталі твору, увиразнити описи, які візуалізують читачеві сюжетні колізії.  

Наприклад: Він досі не бачив його ніколи, бо тоді, коли наймав помешкання, його не 

було дома, і він умовився і платив піврічний чинш його жінці, що завідувала всіми 

домами, жидівським звичаєм записаними на її ім’я [315, с. 54]. Я знаю стежку 

з сеї кiтловини, безпечну, а скриту, о котрій не знає нiхто в Тухлi, окрiм мойого 

батька й мене [313, с. 157].  

Іван Франко використовує вставні слова та конструкції, щоб висловити 

власне ставлення до того, що відбувається, або позицію персонажів, в уста яких 

вони вкладені. Ці слова виражають різні значення: сумнів (Бояри вiдiйшли вже 

були досить далеко, Максима не видно, а перед нею безладна сутолока скал та 

ломiв, через яку, бачилось, прохiд був неможливий [313, с. 19]), 

впевненість/невпевненість (Слова тi сказанi були рiзким, гордим голосом, котрим 

боярин, очевидно, хотiв показати громадi свою вищість [313, с. 58]), джерело 

інформації (Я хотiв би тiлько показати вам i вбити незнищимо в вашу тямку те 
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становище, на котрiм би нам, по моїй думцi, треба стояти, твердо стояти 

до крайньої крайности [313, с. 54]), послідовність викладу чи зв’язок думки (Аж 

якби з тих складок набралася вже сума порядна, така, щоби вистачила, 

возьмім, на тиждень або на дві неділі, то тоді можна робити 

змову [312, с. 152]). 

Вставлені конструкції у складі предикативної частини атрибутивної 

семантики виявлено у романі „Борислав сміється”: От ту у нас то певна річ, що 

плачено їм досі, як на нинішній голодний рік, замало [312, с. 241]. І Бенедьо 

справді перебував тяжку недугу, з котрої — сам він те бачив − виходу для нього 

не було [312, с. 267].  

Звертання як компонент діалогу виявлено в повісті „Захар Беркут”, воно 

функціонує між субстантивом та підрядною частиною: Маймо надiю, батьку, що 

вiн швидко буде знов на волi [313, с. 147]. 

Поєднання кількох видів ускладнення в одній залежній частині є свідченням 

високої формо-змістової організації текстового полотна Франкової прози. Ці 

конструкції є яскравим прикладом виражальних можливостей мови. У творах 

засвідчено одночасне використання однорідних та відокремлених членів (Се була 

звичайна, стародавня церемонiя, що знаменувала очищення уст i прояснення 

ока, потрiбне при такiм важнiм дiлi, як народна рада [313, с. 42]), вставних 

слів та однорідних членів (Хоча вповні законне, таке поступування стягло на 

нього тисячі неприємностей, квасів, нарікань, приятельських докорів з боку різних 

урядників, що, мовляв, на старість були примушені вчитися руської мови і 

руського письма [315, с. 50]), вставних слів та відокремлених членів (Попереду 

сильний вiдряд узброєної молодежi, котрий лавою в три ряди став у долинi, 

лицем звернений до монгольського табору, може, на яких тисячу крокiв 

вiддаленого відси [313, с. 152]), однорідних членів та вставлених 

конструкцій (Леон, що досі стояв при східцях і всіх виходячих з ями приязно 

стискав за руки (з Германом та з шляхтичем він на радощах навіть 

поцілувався), тепер виступив наперед і казав принести плиту та цемент, 

замурувати фундамент [312, с.15]), поєднання однорідних, відокремлених членів 
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та вставних слів (Зате частiше лучалися калiцтва, рани, на котрі, певно, нiякий 

знахар не вмiв так скоро i так гарно зарадити, як Захар Беркут [313, с. 43]). 

Для синтаксичних конструкцій з кількома підрядними означальними 

частинами, виявлені у прозі Івана Франка, теж характерна ускладнена будова. 

Автор використовує ті ж засоби ускладнення, а також експериментує, поєднуючи 

в одному реченні декілька таких елементів (див. Додаток В). Найскладнішою за 

структурою є повість „Захар Беркут”, де якісний склад засобів найбагатший.  

Складні речення з підрядними нерозчленованої структури функціонують у 

всіх основних лініях словесно-художнього зображення Франкової прози 

(авторсько-повістева, діалогічна мова, монологи-оповіді на зразок вставних новел 

усного мовлення, монологи внутрішні [20, с. 67]). Як стверджує 

Ф. С. Бацевич [11, с. 665], значна деталізація опису – одна з найхарактерніших рис 

Івана Франка-автора повістей. 

Оскільки складні речення у структурі діалогічного мовлення можуть бути 

об’єктом окремого дослідження [299], у цій роботі подаємо лише загальні зауваги 

щодо особливостей їхнього функціонування в художньому мовленні Івана Франка 

(художній діалог у письмовій формі як різновид діалогу).  

Можна виділити такі екстралінгвальні чинники, які найбільше впливають на 

мовне наповнення діалогів загалом та структуру складнопідрядних речень 

зокрема: вік, освіта, професія мовців, національність, часопростір, ситуація. Як 

стверджує З. Т. Франко, „до пріоритетних мовно-стильових ознак прозової 

манери письменника зараховують конкретність мови, тобто адекватність 

мовлення дійових осіб об’єктивному мовленню соціальних верств; природність, 

тобто вживання тільки наявних у мовній дійсності граматичних і стилістичних 

конструкцій без штучного новотворення; стислість інформації і динамізм оповіді; 

повну підпорядкованість розумового і почуттєвого в авторському мовленні  й у 

мові персонажів” [267, с. 25].  

 Типовими рисами складнопідрядних речень, вжитих у діалогах, є перебудова 

одиниць (Ану, скажи правду, що тому за причина? [312, с. 117]), інверсії 

(− Щоби пан були ласкаві причинитися до складки на того помічника, що го нині 



88 
 

підоймою пришибло [312, с. 19]), неповнота (Знаєте, пане, скажу вам без 

компліментів... я чув тілько одну, нинішню вашу оборону, але читав 

справозданє з кількох процесів, де ви боронили... [315, с. 11]), перерваність (– А 

може, пан не читали тих найстарших казетів... тих цісарських... що від 

самого цісаря до всіх губернаторів і до всіх старостів ідуть? – закинув 

один селянин [315, с. 146]) та дистантне розміщення (Одної хвилі не стерплю, 

щоб обік мене жила в домі наложниця мойого мужа! [315, с. 44] Боже, боже, 

за що ти мене таким чоловіком покарав, що свою власну дитину в гріб ввігнав! 

[312, с. 33]).  

Інколи Іван Франко будує конструкцію, опускаючи змістові елементи, яких 

стосується підрядна частина: А я, хоть би й десять судів не знайти що казало, все 

буду свої, що ніхто інший, тілько ти пхнув Івана в яму! [312, с. 93]. У такому 

разі можна домислити несказане – „точки зору дотримуватися, позиції, правди” – 

автор залишає читачеві вибір. Смислове навантаження падає на присвійний 

займенник свій, який є корелятом. Синтаксична конструкція за формальними 

ознаками стає займенниково-означальною. Такі конструкції також передають 

особливості мовлення персонажів. 

Уведення залежних частин означальної семантики зумовлене авторським 

стилем та бажанням передати детальну описову характеристику явищ дійсності 

(Величезним сусом пiдскочив медвiдь i шпурнув на одного ловця свою збрую – 

буковий конар, котрий зi страшенною силою гепнувся о дерево [313, с. 16]. Той 

держав уже в руках простого, на оба боки остру шаблю, котру він називав 

медвiдницею, i готовився вiпхнути його вiстря в груди звірові [313, с. 17]), виявів 

почуттів, бажань (− Що ту довго говорити, − сказав Леон і взяв Германа за обі 

руки,− моє найглубше, сердечне бажання, щоб наші діти, моя Фанні і ваш 

Готліб, були пара! [312, с. 25]), переживань персонажів (Думка, що се може 

бути вона, що він отсе зараз, за хвилину, побачить те дороге лице, якого не 

бачив уже десять літ, та яке, проте, ані на хвилю не загасло в його душі, 

світилося в ній, як сонце, і боліло, як незгоєна рана , – ся думка, радісна і 

страшна, захоплювала йому дух, робила його п’яним, безтямним [315, с. 64]).  
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Використання підрядних означальних речень характерне для авторської 

мови (– Авжеж, авжеж, що так лiпше! – крикнули деякi бояри, не бачучи 

насмiшливого усмiху, що перелетiв по устах Максима [313, с. 18]. − Лапай го, 

лапай та на поліцію! — обернувся, заорав майстер до двох робітників, що гнали 

долів Зеленою улицею за утікаючим вуглярчуком в чорній, як смола, сорочці і в 

такій же опинці [312, с. 24]), внутрішнього мовлення персонажів, завдяки чому 

індивідуалізує мовлення його, робить впізнаваним (Одно тiлько клопотало його, 

що зробити з Мирославою, котра конче хотiла й собi стояти на окремiм 

становищi, а не при боцi свого батька [313, с. 12–13]), діалогів („Мiй батько 

уцитькує громаду i радить пiдождати аж до громадського суду, на котрiм те 

дiло розбереться” [313, с. 28]. Боярине, вiддай за мене доньку свою, котру я 

люблю дужче свого життя, дужче душi своєї! [313, с. 37]. Я просив у тебе руки 

твоєї доньки, котру я люблю, як її нiхто в свiтi не буде любити [313, с. 38]).  

Т. В. Пастух [188, с. 54−55] акцентує увагу на широкій гамі функціонування 

пейзажу в романі „Перехресні стежки”, що може слугувати поясненням такої 

значної кількості складних одиниць з підрядними атрибутивної семантики 

порівняно з іншими творами письменника, які були написані раніше. Як 

стверджує дослідник, пейзажі виконують три основні функції у творі: звичну 

описову, дзеркальну (для зображення наслідків панської діяльності) та емоційно-

експресивну (для точнішої передавання внутрішнього стану героя). Як стверджує 

Н. Б. Ладиняк [136, с. 8], синтаксис пейзажів визначає динаміку чи статику описів. 

Вони в свою чергу посилюють емоційний фон, активізують чи сповільнюють рух 

сюжету. 

Підрядні частини займенниково-означальних речень майже не зазнають 

ускладнень формальними елементами. Виразність і простота побудови цих 

складнопідрядних речень нерозчленованої структури є „способом художнього 

мислення письменника й ознака високої стильової довершеності” [28, с. 57]. 

Найпоширенішим засобом ускладнення є однорідні члени речення, які 

допомагають авторові якнайповніше передати сюжетні та позасюжетні елементи. 

Найбільше цих синтаксичних одиниць у романі „Перехресні стежки”, трохи 
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менше в повісті та в романі „Борислав сміється”: В тім усім було щось таке, що 

відразу порушило в його душі якісь давні спомини і прошибло його наскрізь 

[315, с. 17]. − О, я їх усіх ненавиджу, до смерті ненавиджу: і того Леона, і твого 

батька, і її, − усіх, усіх тих, що для грошей відрікаються життя і сумління, та 

ще й других потопляють враз із собою в тій проклятій золотій калюжі! [312, 

с. 230] Зимний пiт виступив на чолi Мирослави; вона бачила, що тепер настала 

рiшуча хвиля, що на тiй вузькiй кам'янiй плитi мусить розiгратися боротьба на 

життя i смерть i що того буде побiда, хто зможе вдержатися на тiм 

становищi й зiпхнути з нього противника [313,с. 21]. В одному реченні 

використано відокремлену обставину, виражену порівняльним зворотом: Та ось 

один, що стояв серед шляху, мов на сторожi, дав знак трубою, i в повнiй зброї 

всi дружинники стали в ряд перед боярським домом, пiднявши списи, нап'явши 

луки, мов до битви [313, с. 97]. Ситуативними в текстах є уточнювальні члени: Те 

що було потім, чотири чи п’ять день, Рафалович згадує, як якийсь страшний 

обридливий сон [315, с. 9]. 

Не завжди основна інформація міститься в головній частині, незважаючи на 

те, що її наявність є передумовою появи залежної, особливо, коли йдеться про 

займенниково-означальні речення. Як стверджувала М. М. Пещак,  „ситуативність 

спілкування вимагає від автора вміти по-різному, але цілеспрямовано висувати 

головне в своєму висловлюванні на передній план, а другорядне, користуючись, 

наприклад, підрядними частинами речення, організовувати так, щоб їх зв’язок з 

головною думкою та іншими другорядними міркуваннями формував однозначний 

зміст” [195, с. 13]. Проте письменник інколи будує речення так, що роль залежної 

частини виходить наперед, вона стає головною за змістом, хоча структурно і 

семантично надалі залишається залежною, містить сполучний елемент, пов’язана 

з корелятом і передає його атрибутивні характеристики. Це спричинено й 

природою займенника як частини мови, наприклад: А тут ще й те причинилося, 

що по смерті жінки Леон забажав з часом осісти супокійно, утвердитися, 

пустити коріння в ґрунт і уживати на старість плодів свого неспокійного, 

запопадливого життя і забезпечити хороше життя своїй одиначці 
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[312, с. 22]. Змістовий акцент повністю переходить на підрядну частину речення, 

головна лише трохи його увиразнює, але відкинути її не можна, бо вона пов’язує 

попереднє речення з наступною предикативною одиницею. 

Складні речення з підрядними займенниково-означальними є ще одним 

інструментом творення художньої образності, вони збагачують твір змістовими 

деталями атрибутивного змісту, уточнюють, унаочнюють сказане. Такі 

конструкції зазвичай реалізують авторське мовлення / мовлення персонажів, 

відображають внутрішні переживання. Ці синтаксичні одиниці узагальнено 

передають основний зміст, доповнюючи, підсилюючи його новою інформацією. 

Ці складні одиниці є важливим стилістичним елементом, адже з їх допомогою 

автор будує описові конструкції для вторинної номінації [166, с. 356] (той – що). 

Це своєрідний художній прийом образності, яким Іван Франко приписує 

персонажам особливі ознаки, акцентуючи на них, інколи просто виявляє своє 

ставлення до них. Крім того, такі речення слугують для називання інших об’єктів 

у тексті. 

Складнопідрядні речення з підрядними атрибутивної семантики стають 

виражальними засобами текстового полотна не тільки завдяки лексичному 

наповненню. Як зазначає С. Я. Єрмоленко, „у зв’язку з роллю синтаксису як 

засобу естетизації елементів різних функціональних стилів у художній прозі 

надто категоричним видається твердження про те, що образність художньої мови 

створюється тільки лексичними засобами”[74, с. 201−202]. Лексичні засоби 

передають основне змістове наповнення, а кількість підрядних частин у складній 

синтаксичній одиниці, відтінки семантика, спосіб розташування щодо головної 

створюють внутрішньотекстову динаміку, допомагають виразніше виявити 

авторський задум, підкреслити прихований сенс висловленого (підтекст).  

 

2.4. Мовна практика Івана Франка в аспекті кодифікації синтаксичних 

норм 

Іван Франко добре усвідомлював усі проблеми функціонування української 

мови в Галичині та її відмінність від східноукраїнського варіанта, тому докладав 
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максимум зусиль для покращення ситуації. За спостереженням Г. П. Мацюк 

[156, с. 723], у Івана Франка бачимо хоч і фрагментарні, але уже істотні 

характеристики мовних норм у письменників, чиї твори він аналізував. Тому 

природно, що письменник прагнув і мову своїх текстів очистити від нетипових, на 

його думку, явищ. Він писав: „Я користувався авторським правом і… 

підправляючи мову, котрої вироблення до ступеня мови літературної за останніх 

20 літ все ж таки значно посунулось наперед, може й не без моєї скромної 

підмоги” [271, с. 4]. У передмові до другого видання твору „Лис Микита” він 

зазначав: „Я дбав про те, щоби мова моєї перебірки, не тратячи основного 

характеру галицько-руського наріччя, все-таки й не разила українців і 

наближувалась до тої спільної галичанам і українцям літературної мови, котрої 

витворення так дуже потрібне для нашого спільного літературного 

розвою” [270, с. 153]. 

М. Й. Онишкевич справедливо зауважував, що „Іван Франко виніс з рідного 

дому і школи дві мови: одну, діалектну, в основі своїй бойківську говірку, якою 

говорило найближче оточення поета – батьки, брати і сестри, сусіди і товариші 

ранніх літ, другу – книжну, штучну, т. зв. язичіє, дивну мішанину 

західноукраїнських говірок, польської та російської мов, якої вивчився на уроках 

„руської” мови, з віршів, художньої галицької прози, газет тощо” [178, с. 139]. 

Саме тому в художній прозі Івана Франка ці дві мовні стихії поєднувалися, хоча 

письменник всіляко намагався удосконалювати мову творів, позбавляти її 

книжних та вузькодіалектних елементів. Особливо це спостерігаємо в його других 

прижиттєвих редакціях. „На мні в мініатюрі повторилось те, що в великім розмірі 

бачимо на всій галицько-руській літературі: школа, граматики і спори язикові 

прибили і закаламутили чистоту народної мови” [271, с. 5], – писав Іван Франко в 

передмові до другого видання збірки „З вершин і низин”. 

У творах письменника чітко проявляється його мовна особистість, що 

зазвичай реалізується, як стверджувала А. М. Жукова [81], у довершеності та 

відточеності синтаксичної структури, у ретельному прочитанні та відшліфуванні 

текстуального та художнього коду твору.  
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Структуру складнопідрядних речень формують як кількість поєднуваних 

предикативних частин, так і засоби їх зв’язку. Якщо розмір складного речення 

назагал є річчю суб’єктивною і мотивується здебільшого індивідуальною 

манерою автора, то вибір сполучних засобів залежить від їхнього реєстру та 

динаміки вживання на певному етапі розвитку літературної мови.  

Аналіз тексту обох редакцій повісті „Захар Беркут” показує, що Іван Франко 

чимало працював над удосконаленням мови твору на всіх рівнях. Ці авторські 

виправлення не впливають суттєво на зміст, лише дещо змінюють значеннєві 

відтінки окремих слів чи конструкцій, увиразнюють динаміку думки. У передмові 

до другого видання задекларовані Фрaнкові мотиви, що призвели до 

текстологічних редакторських правок у повісті: Випускаючи в свiт „Захара 

Беркута” другим виданням двадцять лiт по виходi першого видання, я 

обмежуюсь на виправленню язика вiдповiдно до того поступу, який зробила 

наша лiтературна мова протягом сих двадцятих літ [314, с. 8].  Виразно 

систематичними та послідовними є зміни на синтаксичному рівні, помітними є 

трансформації складних речень з підрядними означальними. 

Як зазначав І. З. Петличний, „аналіз мови художньої прози І. Франка 

показує, що він, працюючи над удосконаленням мови своїх творів, велику увагу 

звертає на будову складних речень, особливо складнопідрядних” [192, с. 177]. 

Авторські зміни наявні як на формальному, так і на структурному рівнях; заміни 

конструктивних елементів та перебудова одиниць зумовлюють модифікації 

семантики в реченнях з атрибутивними залежними частинами. 

У повісті „Захар Беркут” 245 складних речень із підрядними означальними 

(в тому числі і займенниково-означальними) не зазнали жодних авторських 

правок. Вони ідентично дублюються в новій редакції повісті і становлять 

найчисленнішу групу. Інколи спостерігаємо зміну опорного елемента в головній 

частині, наприклад: 
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Але ж бо й донька його 

Мирослава була дiва, якої пошукати 

[313, с. 8]. 

Але ж бо й донька його 

Мирослава була дiвчина, якої 

пошукати [314, с. 11]. 

Типологію виправлень подаємо в Таблиці 2.1: 

Таблиця 2.1  

Виправлення Івана Франка в другій редакції повісті „Захар Беркут”  

(синтаксичний рівень) 

Вид 

трансформації 

Структурна модель Кількість 

одиниць 

 Заміна 

формальних 

засобів зв’язку у 

складі підрядних 

означальних 

частин 

1. Котрий1
1
→Який2 

2. Котрий1→Який2 + 

складнопідрядні означальні 

частини без змін 

3. Котрий1→Що2 

4. Котрий1→ Що2 + складнопідрядні 

означальні частини без змін 

5. Котрий → кудою 

6. Котрий → хто  

78 

4 

 

 

28 

2 

 

1 

2 

Структурна 

перебудова всього 

речення  

1. Відокремлене означення, 

виражене дієприкметниковим 

зворотом → підрядна означальна 

частина 

2. Активний дієприкметник 

теперішнього часу → підрядна 

означальна частина 

3. Складнопідрядне означальне 

речення → відокремлена 

обставина, виражена  

16 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

                                                           
1
 Цифровий індекс вказує на номер редакції твору.  
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дієприслівниковим зворотом 

4. Інші видозміни 

 

4 

 

Зміна способу 

зв’язку між 

предикативними 

частинами 

1. Складнопідрядне означальне 

речення → безсполучникове  

2. Безсполучникове  →  

складнопідрядне означальне 

речення 

3. Складнопідрядне означальне 

речення → складносурядне  

 

3 

 

1 

 

 

7 

 

Відсоткове співвідношення усіх трансформацій подано у Додатках Д, Е, Ж. 

 

  2.4.1. Заміна формальних засобів зв’язку в підрядних означальних 

частинах 

Іван Франко, удосконалюючи синтаксичну структуру повісті „Захар 

Беркут”, прагнув наблизити мову свого твору до мовної практики письменників-

наддніпрянців і використовував ті формальні елементи зв’язку, що були найбільш 

уживаними в їхніх творах. Митець набагато випередив час, адже мовні 

виправлення, які він робив у синтаксичній будові означальних частин у 

перевиданні повісті, мовознавці початку ХХ століття почали трактувати як 

нормативні. 

Першу і найчисленнішу групу складнопідрядних одиниць атрибутивної 

семантики становлять речення, у яких Івана Франко замінює сполучне слово 

котрий (функціонує у 1-ій редакції твору) на який (2-га редакція) – усього 78 

синтаксичних одиниць. Підраховано лише ті елементарні й неелементарні 

структури, у складі яких функціонує лише одна підрядна означальна частина. 

Речення, у яких змін зазнає одна чи дві підрядних частини у будові 

неелементарної синтаксичної одиниці, виділено в окрему підгрупу. Їх зафіксовано 
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4. Такі редакторські зміни Івана Франка мають історичне підґрунтя, спричинені 

процесами розвитку мови. Наприклад:  

Тури, медведi, дики, се 

небезпечнi противники; стрiлами з 

лукiв рiдко кому удасться повалити 

такого звiря; навiть рогатиною, 

котру кидалось на противника при 

достаточнім приближенню, нелегко 

єму дати ради [313, с. 7]. 

Тури, медведi, дики, се 

небезпечнi противники; стрiлами з 

лукiв рiдко кому удасться повалити 

такого звiря; навiть рогатиною, яку 

кидалось на противника при 

відповіднім приближенню, нелегко 

єму дати ради [314, с. 11]. 

Можемо припустити, що Іван Франко, змінюючи сполучні засоби, прагнув 

уникнути запозичень у синтaксичній системі формальних елементів зв’язку, 

опирався на досвід та текстологічні осoбливості творів інших письменників. 

Проте пояснювати явище послідовної заміни котрий на який лише бажанням 

позбавитися впливу польської мови не можна. Як стверджує І. З. Петличний, „при 

виправленні мови перших своїх редакцій, зокрема синтаксису, І. Фрaнко 

керувався не тим, що та чи інша синтаксична конструкція є діалектна або 

польська, а тим, наскільки вона поширена в загальноукраїнській літерaтурній 

мові, наскільки вона є добрим засобом для вираження відповідного змісту” 

[292, с. 116−117]. Тому й робив відповідні заміни у тексті 2-го видання. Польські 

впливи, як стверджував Є. М. Грицак, – „це вияв безсилля авторів і відгомін 

реального життя й буденної життєвої практики, вони несвідомі і 

недобровільні” [53, с. 68], тоді як редакторська праця Івана Франка – 

цілеспрямована, продумана та регулярна. 

Підрядна частина може залежати від іменників-неістот та істот, 

інколи від власних назв: 
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Величезним сусом пiдскочив 

медвiдь i шпурнув на одного ловця 

свою збрую – буковий конар, котрий зi 

страшенною силою гепнувся о дерево 

[313, с. 16]. 

Величезним скоком пiдскочив 

медвiдь i шпурнув на одного ловця 

свою збрую – буковий конар, який зi 

страшенною силою гепнувся о дерево 

[314, с. 18]. 

Одно тiлько клопотало його, що 

зробити з Мирославою, котра конче 

хотiла й собi стояти на окремiм 

становищi, а не при боцi свого 

батька [313, с. 12–13]. 

Одно тiлько клопотало його, що 

зробити з Мирославою, яка конче 

хотiла й собi стояти на окремiм 

становищi, а не при боцi свого 

батька [314, с. 15]. 

Речення, де автор замінює сполучні засоби, зазнають інших формальних 

змін. Наприклад, у реченні Тож послідньою i рiшаючою зброєю була важка копiя, 

котрою треба було влучити противника з близька, власноручно, з цiлою 

силою, од разу [313, с. 7] змінюється грaматичне значення роду співвідносного 

слова головної частини внаслідок заміни застарілої книжної форми на новішу. 

Змінено і сполучний засіб: Тож послідньою i рiшаючою зброєю було важке копiє, 

яким треба було влучити противника з близька, власноручно, з цiлою силою, 

од разу [314, с. 11].  

У деяких реченнях змінюється грамaтичне значення відмінка, наслідком 

чого є видозміна синтаксичної функції засобу зв’язку (непрямий додаток, 

вирaжений родовим відмінком у першій редакції, і прямий у другій, 

виражений знахідним відмінком однини):  

Плечистий, пiдсадкуватий, з грубими 

обрисами лиця i грубим, чорним 

волоссям, вiн i сам подобав на одного з 

тих злющих тухольських медведiв, 

проти котрих їхав воювати 

[313, с. 7–8]. 

Плечистий, пiдсадкуватий, з 

грубими обрисами лиця i грубим, 

чорним волоссям, вiн i сам подобав на 

одного з тих злющих тухольських 

медведiв, яких їхав воювати 

[314, с. 11]. 
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У текстах двох видань засвідчено 4 речення, де функціонує хоча б одна 

означальна частина зі заміненим сполучним елементом, і ще одна, де такої заміни 

не відбувається. Іван Франко трансформує сполучні елементи, опираючись на 

власне мовне чуття і контекст твору. Наприклад, у реченні Максим Беркут, 

котрий аж нинi, супроти найважнiшого i найтяжчого дiла, почув себе вповнi 

самим собою, вповнi начальником сеї невеличкої армiї, заряджував з правдиво 

начальницькою вважливiстю й повагою все, що належало до дiла, нiчого не 

забуваючи, нi з чим не кваплячись, але й нi з чим не опізнюючись [313, с. 9–10] є 

дві залежні частини атрибутивної семантики: одна – присубстантивно-означальна, 

інша – займенниково-означальна. У новій редакції автор виправдано замінює 

сполучний засіб котрий на який, при цьому залишає без змін сполучний засіб що 

у другій: Максим Беркут, який аж нинi, супроти найважнiшого i найтяжчого 

дiла, почув себе вповнi самим собою, вповнi начальником сеї невеличкої армiї, 

заряджував з правдиво начальницькою вважливiстю й повагою все, що належало 

до дiла, нiчого не забуваючи, нi з чим не кваплячись, але й нi з чим не 

опізнюючись [314, с. 13]. Аналогічні  трансформації бачимо й інших контекстах. 

Вибираючи, який засіб сполучення варто замінити, Іван Франко опускає 

займенник котрий, замість нього вживає слово який, що свідчить про нові 

тенденції у структурі залежних означальних частин: 

Слухали тухольськi старцi тих 

оповiдань, мов вiстей про якийсь 

новий, незнаний свiт; багато такого, 

що вони говорили i спiвали в пiснях 

не розумiючи, тепер ставало ясно i в 

суцiльнiм зв'язку перед їх очима, Захар 

Беркут сам видався їм останнiм iз 

тих добрих велетнiв-сторожiв 

тухольських, про котрого добрi дiла 

так само оповiдати собi будуть пiзнi 

Слухали тухольськi старцi тих 

оповiдань, мов вiстей про якийсь 

новий, незнаний свiт; багато такого, 

що вони говорили i спiвали в пiснях 

не розумiючи, тепер ставало ясно i в 

суцiльнiм зв'язку перед їх очима, Захар 

Беркут сам видався їм останнiм iз 

тих добрих велетнiв-сторожiв 

тухольських, про якого добрi дiла так 

само оповiдати собi будуть пiзнi 
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поколiння [313, с. 146].  поколiння [314, с. 123–124]. 

Якщо брати до уваги твердження С. С. Смеречинського [233], що вказував 

на особливості семантики сполучного слова котрий, у цьому реченні 

трансформація, зважаючи на контекст, не є обумовленою контектуально. Йдеться 

про значення „один із велетнів-сторожів, один з кількох” – розподільне, у такому 

випадку слово котрий вжито виправдано.  

У реченні Ну, звiсна рiч, смертi йому не минути, на смерть вiн готов 

вiддавна, – але вмирати, не додержавши слова чоловiковi, котрий на те слово 

поклався, котрого будучнiсть, може, й життя, лежить на тiм словi, –

 вмирати зрадником хоч би тiльки в очах зрадника, – се страшно, се мука, се 

гiрше самої смерті [313, с. 159] однорідні підрядні частини поєднані з головною 

сполучним словом котрий, тоді як у другому виданні в першій частині автор 

робить заміну, ймовірно, для того, щоб уникнути повторів: Ну, звiсна рiч, смертi 

йому не минути, на смерть вiн готов вiддавна, – але вмирати, не додержавши 

слова чоловiковi, який на те слово поклався, котрого будучнiсть, може, й 

життя, лежить на тiм словi, – вмирати зрадником хоч би тiльки в очах 

зрадника, – се страшно, се мука, се гiрше самої смерті [314, с. 134].  

Друге за кількістю місце займають виправлення сполучного засобу котрий 

на що (30 речень). У текстах повістей „Захар Беркут” двох авторських редакцій 

такі заміни дещо нейтралізують атрибутивність ознaчуваного слова у порівнянні з 

використанням займенника котрий, проте заміни стилістично наближують мову 

твору до східноукраїнського варіанта. Цей сполучний елемент є грaматично 

універсальним, адже, виконуючи роль підмета у залежній частині, формально 

підходить для контекстуального виражання всіх грамaтичних значень числа, роду 

і відмінка незалежно від співвiдносного слова, тоді як слово котрий має 

граматично узгоджуватися, наприклад: 

I батько, котрий зразу також радив 

Мирославi остатися в таборi, в кiнцi 

мусів уступити її просьбам 

I батько, що зразу також радив 

Мирославi остатися в таборi, в кiнцi 

мусів уступити її просьбам [314, с. 
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[313, с. 11]. 14]. 

З подивом позирала на нього 

Мирослава, коли вiн переходив коло 

неї, i хоч багато досi видала вона 

молодцiв i сильних, i смiлих, але 

такого, як Максим, котрий  би 

єдинив в собi всi прикмети сильного 

робiтника, рицаря i начальника, – 

такого їй досi не траплялося бачити 

[313, с. 16]. 

З подивом позирала на нього 

Мирослава, коли вiн переходив коло 

неї, i хоч багато досi видала вона 

молодцiв i сильних, i смiлих, але 

такого, як Максим, що сполучав би 

собi всi прикмети сильного 

робiтника, рицаря i начальника, – 

такого їй досi не траплялося бачити 

[314, с. 18]. 

Одним скоком була вона коло своїх 

молодих, котрі, не розумiючи цiлої 

тої страшної боротьби, бавилися i 

переверталися в гнiздi [313, с. 22]. 

Одним скоком була вона коло своїх 

молодих, що, не розумiючи цiлої тої 

страшної боротьби, бавилися i 

переверталися в гнiздi [314, с. 22]. 

Максим немов вагувався на якiйсь 

думцi, котра засiла в його головi i 

насилу просилася на волю [313, с. 37]. 

Максим немов вагувався на якiйсь 

думцi, що засiла в його головi i насилу 

просилася на волю [314, с. 35]. 

У першій редакції функціонує речення, де засвідчено аж чотири залежні 

означальні частини, три з котрих є займенниково-означальними, семантично 

однорідними й залежать від одного співвідносного слова: Зо мною, котрий вiк 

звiкував мiж князями, котрий  удостоївся княжої похвали i надгороди за 

рицарськi діла, котрого донька може вибирати собi жениха мiж найпершими 

i найславнiшими молодцями в краю, а я мав би дати її тобi, смердовi, до твого 

тухольського гнiзда, де би вона зiв'яла, зсохла i пропала в нуждi! [313, с. 39]. У 

виправленому варіaнті автор виокремив останню однорідну частину, яка 

приєднувалася сполучним словом котрий, утворивши нове речення, а також у 

першій зaмінив засіб зв’язку на займенник що, певним чином нейтралізувавши 

смислову градацію та акцентування на змістовій складові залежних частин, що 

створювало нагромадження однакових сполучних елементів, наприклад : Зо 

мною, що вiк звiкував мiж князями, котрий  удостоївся княжої похвали i 
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надгороди за рицарськi діла! Моя донька може вибирати собi жениха мiж 

найпершими i найславнiшими молодцями в краю, а я мав би дати її тобi, 

смердовi, до твого тухольського гнiзда, де би вона зiв'яла, зсохла i пропала в 

нуждi! [314, с. 36].  

У тексті першого видання є складне речення, де автор послідовно змінює 

сполучне слово котрий на який (2-ге видання) в двох однорідних означальних 

частинах в одній синтаксичній одиниці. Тут Іван Франко не прагне уникнути 

повторів, його мета, ймовірно, – замінити сполучне слово, при цьому зберігаючи 

змістове наростання і стрімкість, інтонацію думки. Це свідчить про ретельність і 

продуманість, а не механічність таких виправлень: 

Народ, серед котрого вони живуть i 

котрий мусить поставляти 

оружних людей для оборони засiкiв, 

нерадо зносить їх власть над собою 

[313, с. 89]. 

Народ, серед якого вони живуть i 

який мусить поставляти оружних 

людей для оборони засiкiв, нерадо 

зносить їх власть над собою 

[314, с. 77] 

У ще одному реченні, де в першій редакції одна чaстина приєднується 

елементом що, а друга – котрий, у виправленому варіанті автор вирішив 

використaти  стилістично нейтральний засіб двічі. У такій ситуації Іван Франко 

врівноважує аналогічні залежні частини однаковими засобами приєднання, 

використовуючи при цьому новіший, питомий, відкидаючи книжний варіант – 

котрий. Наприклад:  

Володар Червоної Русi, князь Данило 

Романович, хоч i який був ласкавий для 

бояр – не то що його батько, – але 

допомогти їм багато не мiг, занятий 

то стараннями о королiвську корону, 

то спорами князiв, що дерлись за 

великокняжий київський престол, 

то в кінці забезпечуванням свого краю 

Володар Червоної Русi, князь Данило 

Романович, хоч i який був ласкавий для 

бояр – не то що його батько, – але 

допомогти їм багато не мiг, занятий 

то стараннями о королiвську корону, 

то спорами князiв, що дерлись за 

великокняжий київський престол, 

то в кінці забезпечуванням свого краю 
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против нового, досi нечуваного ворога, 

монголiв, котрі перед десятьма 

роками,  мов страшна громова 

хмара, появилися були на схiдних 

границях Русi, в наддонських степах, 

i побили зiбраних руських князiв у 

страшнiй i дуже кровавiй битвi над 

рiкою Калкою [313, с. 50]. 

против нового, досi нечуваного ворога, 

монголiв, що перед десятьма роками,  

мов страшна громова хмара, 

появилися були на схiдних границях 

Русi, в наддонських степах, i побили 

зiбраних руських князiв у страшнiй i 

дуже кровавiй битвi над рiкою 

Калкою [314, с. 45]. 

Для змістового увиразнення автор замінює слово котрий також іншими 

займенниками: кудою (для локативного семантичного відтінку), хто (для 

підкреслення того, що опорний елемент – назва істоти). Ці трансформації мають 

ситуативний характер. У пeршому випадку підрядна означальна чaстина уточнює 

обставину місця із значенням шляху руху як опорне слово: 

– Далi за ним! – крикнув Тугар 

Вовк i кинувся до щiлини, в котрій щез 

медвiдь [313, с. 14]. 

– Далi за ним! – крикнув Тугар 

Вовк i кинувся до щiлини, кудою 

щез медвiдь [314, с. 17]. 

У другому – атрибутивно-видільна семантика корелятивної пари „тих – 

котрих”, дещо модифікована значенням узагальнення, яке досягнуто шляхом 

використання конструкції „тих – кого”: 

Доля звичайно тих найвище пiдносить, 

котрих думає найнижче зiпхнути 

[313, с. 39]. 

Доля звичайно тих найвище пiдносить, 

кого  думає найнижче зiпхнути [314, 

с. 36]. 

Складнопідрядні рeчення з підрядними означальними зазнають у 2-ому 

виданні повісті не лише виправлень сполучних засобів. Іноді Іван Франко 

перебудовує  синтаксичну одиницю повністю або змінює спосіб зв’язку між 

предикативними частинами. 

2.4.2. Характеристика структурної перебудови та зміни способу зв’язку 

в складних реченнях з підрядними атрибутивної семантики 

Редакторські втручання в текст суттєво впливають на змістове 

навантаження відповідних синтаксичних структур. Зміни в мові, що зумовили 
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появу формально-семантичних відношень у синтаксисі, зазначала Н. В. Гуйванюк, 

„пов’язані з конкретною історією народу – творця мови, з активними і пасивними 

контактами з іншими мовами, а також із всезростаючими потребами мовців. Крім 

того, зміни, що зумовлювали появу нових знаків номінації і „затирання” старих, 

які продовжують певний час залишатися в арсеналі віртуальних знаків, 

пояснюються діянням внутрішньомовних тенденцій” [55, с. 9−10]. Появу 

функціональних еквівалентів можна пояснити не лише внутрішньомовними 

тенденціями, але й комунікативно-прагматичними інтенціями Івана Франка, 

бажанням письменника позбутися штучних елементів, що є залишками книжної 

мови. 

Найчисленніша група виправлень – це речення, у яких підрядна означальна 

частина з’являється внаслідок трансформації відокрeмлених означень, виражених 

дієприкметниковими зворотами, конструктивними елементами яких виступають 

aктивні дієприкметники теперішнього часу (16 одиниць). Для українськoї мови 

такі дієслівні форми нехарактерні, проте А. П. Грищенко стверджував, що 

дієприкметниковий зворот може виступати синонімом складнопідрядної одиниці, 

він є проміжною ланкою між aтрибутивним словосполученням і пiдрядними 

реченнями цього типу [243, с. 333]. 

 Як справедливo зауважував Ю. В. Шевельов, „це чисто книжні витвори, 

зовсім не можливі в побутовій мові, і з’являються вони під впливом старої 

традиції, або – найчастіше – під впливом чужих мов з розвиненою системою 

часових дієприкметників”  [291, с. 323]. 

Для приєднання підрядної атрибутивної чaстини Іван Франко використовує 

виключно сполучний елемент що. Наприклад:  

А й самi бояри, по бiльшiй частi люди 

гордi, воєннi, що нерадо бачили 

"смерда" в своїм товариствi, та й то 

ще смерда,  вважаючого їх чимось 

немов собi рiвним, – i вони тепер не 

А й самi бояри, по бiльшiй частi люди 

гордi, воєннi, що нерадо бачили 

"смерда" в своїм товариствi, та й то 

ще смерда, що вважав їх чимось 

немов собi рiвним, – i вони тепер не 
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показували надто виразно своєї 

неохоти i виповнювали розпорядження 

молодого провiдника, маючи на 

кождiм кроцi нагоду переконатися, 

що тi розпорядження були зовсiм 

розумні і такi, як треба [313, с. 10]. 

показували надто виразно своєї 

неохоти i виповнювали розпорядження 

молодого провiдника, маючи на 

кождiм кроцi нагоду переконатися, 

що тi розпорядження були зовсiм 

розумнi, такi, як треба [314, с. 13]. 

А засуд неприхильний, проганяючий 

боярина з громади, грозить також 

немалою небезпекою [313, с. 53]. 

А неприхильний засуд, що вирече 

прогнання боярина з громади, 

грозить також немалою небезпекою 

[314, с. 48]. 

Інколи така заміна супроводжується модифікацією опорного слова, якщо 

воно вузько діалектне чи книжне, застаріле: 

І прочиї, так нечайно зопхнуті зі 

свого становища монголи, 

метушилися на мiсцi, толочили однi 

одних у воду або просили у iнших 

рятунку [313, с. 175]. 

А iншi монголи, що їх так нечайно 

зопхнуто з їх становища, 

метушилися на мiсцi, толочили однi 

одних у воду або просили у iнших 

рятунку [314, с. 147]. 

Використання підрядної означальної частини для передавання атрибутивної 

семантики суттєво зміщує змістові акценти, інформація в ній набуває 

важливішого контекстуального звучання, ніж відокремлене означення тотожного 

змісту:  

– Гарна   будова!   –  сказав Максим до 

дружинникiв, заставляючих столи, –

 але що ж, ми мусимо її розiбрати 

[313, с. 99]. 

– Гарна будова! – сказав Максим до 

дружинникiв, що заставляли столи, 

– але що ж, ми мусимо її розiбрати 

[314, с. 86]. 

У другому виданні автoр послідовно замінює активні дієприкметники на 

прикметники, розуміючи штучність цих одиниць в українській мові. Також 

зафіксовано 3 речення, у яких розгорнуто підрядні займенниково-співвідносні 

частини за схемою „субстантивований дієприкметник” → „ті, що+дія за ознакою”. 

Наприклад:  
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Купи камiння, накиданi серед поля в 

остатнiй хвилi, могли помiстити на 

собi тiльки невеличке число 

щасливцiв, i тi були метою 

смертельної завистi, безтямних 

проклять з боку потопаючих 

[313, с. 171–172]. 

Купи камiння, накиданi серед поля в 

остатнiй хвилi, могли помiстити на 

собi тiльки невеличке число щасливцiв, 

i тi були метою смертельної завистi, 

безтямних проклять з боку тих, 

що потопали [314, с. 144]. 

Дарма стоячі на камiнню толкували 

їм, що купа не може помiстити всiх, 

що комусь же треба гинути – нiхто 

не хотiв гинути, всi дерлися на 

каміння [313, с. 172]. 

Даремно тi, що стояли на камiнню, 

толкували їм, що купа не може 

помiстити всiх, що комусь же треба 

гинути – нiхто не хотiв гинути, всi 

дерлися на каміння [314, с. 144]. 

Стоячі на купах мусили боронитися 

вiд того напору, не хотячи самi 

гинути [313, с. 172]. 

Тi, що стояли на купах, мусили 

боронитися вiд того напору, не 

хотячи самi гинути [314, с. 144]. 

За твердженням С. Я. Єрмоленко, „якщо розглядати синтаксичну 

конструкцію в нерозривній єдності синтаксичної форми і її лексичного 

наповнення, то будь-яка зміна синтаксичної форми при тотожному лексичному 

складі впливає на варіювання емоційно-експресивної тональності 

висловлювання” [74, с. 202].  

Зaфіксовано одне речення, у якому підрядну означальну частину, що 

функціoнує у 1-ій редакції, Іван Франко перетворив на відокремлену обставину, 

виражену дієприслівниковим зворотом. Він здійснив таку зaміну, забравши 

сполучне слово котрий і трансформувавши особове дієслово в дієприслівник. 

Зміни зазнaє лише одна з однорідних частин, в інших форму предиката 

збережено:  

Що давно тихо тут було, не чути 

нiякого голосу, крiм вiвчарської 

трембiти десь на далекiй полонинi або 

Що давно тихо тут було, не чути 

нiякого голосу, крiм вiвчарської 

трембiти десь на далекiй полонинi або 
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рику дикого тура чи оленя в 

гущавинах,– тепер на полонинi 

гейкають воларi, а в ярах i дебрях 

галюкають рубачi, трачi й гонтарi, 

котрі ненастанно, мов 

невмирающий черв, пiдгризають та 

пiдтинають красу тухольських гiр –  

столiтнi ялицi та смереки, i або 

спускають їх, потятих на великi 

ботюки, долi потоками до нових 

парових тартакiв, або таки на мiсцi 

рiжуть на дошки та на гонти 

[313, с. 5]. 

рику дикого тура чи оленя в 

гущавинах, – тепер на полонинi 

гейкають воларi, а в ярах i дебрях 

галюкають рубачi, трачi й гонтарi, 

ненастанно,  мов невмирающий черв, 

пiдгризаючи та пiдтинаючи красу 

тухольських гiр  – столiтнi ялицi та 

смереки, i або спускають їх, 

потятих на великi ботюки, долi 

потоками до нових парових 

тартакiв, або таки на мiсцi рiжуть 

на дошки та на гонти [314, с. 9]. 

Редагуючи мову свого твору, Іван Франко міг опустити сполучне слово і 

таким чином деформувати все речення зі складнопідрядного з підрядним 

означальним на інший тип складного речення – безсполучникове (2 одиниці) або 

складносурядне (7 одиниць), додавши сурядний сполучник. Як стверджує 

І. Й. Ощипко, перетворення підрядного речення на сурядне „посилює динаміку 

вислову, чітко виділяє різні деталі описуваного” [182, с. 667]. Наприклад: 

Що давно лiси густi, непрохiднi 

закривали майже весь її простiр, 

окрiм високих полонин, сходили 

вдолину аж над самi рiки, – тепер 

вони, мов снiг на сонцi, стопилися, 

зрiдли, змалiли, декуди пощезали, 

лишаючи по собi лисi облази; iнде знов 

iз них остоялися лише пообсмалюванi 

пеньки, з мiж котрих де-де несмiло 

виростає нужденна смеречина або 

Що давно лiси густi, непрохiднi 

закривали майже весь її простiр, 

окрiм високих полонин, сходили 

вдолину аж над самi рiки, – тепер 

вони, мов снiг на сонцi, стопилися, 

зрiдли, змалiли, декуди пощезали, 

лишаючи по собi лисi облази; iнде знов 

iз них остоялися лише пообсмалюванi 

пеньки, а  з-мiж них де-де несмiло 

виростає нужденна смеречин а або 
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ще нужденнiший яловець [313, с. 5]. ще нужденніший яловець [314, с. 9]. 

У другому реченні сполучне слово котрий семантично замінене на 

займенник вони у формі місцевого відмінка. Є приклади речень з іншими 

займенниками: 

Ще хвиля, бегадире, а тодi прийде з гiр 

правдива повiнь, котра швидко 

наповнить сесю долину [313, с. 168]. 

Ще хвиля, бегадире, а тодi прийде з гiр 

правдива повiнь, і вона швидко 

наповнить сесю долину [314, с. 141]. 

Мiж тими кiлькома людьми є їх 

найстрашнiший начальник, котрий 

нiколи не дарує нам загибелi свойого 

війська [313, с. 179]. 

Мiж тими кiлькома людьми є їх 

найстрашнiший начальник, і сей 

нiколи не дарує нам загибелi свойого 

війська [314, с. 150]. 

П. К. Ковалів з цього приводу писав: „Іноді підрядні відносні речення 

можна заміняти на сурядні в дусі народньої синтакси з сполучними формами „а 

він”, „і він”, „і той”, як це й роблять наші кращі українські письменники й учені, 

йдучи за народньою традицією” [110, с. 13]. 

Для виділення змістових деталей, виoкремлення кожної з частин 

Іван Франко замінює складнопідрядні речення зі сполучним засобом котрий на 

безсполучникові одиниці. Наприклад:  

Стiни склепу стояли сiрi, без нiякої 

оздоби, сподом були в каменi викутi 

лави й заглибини, в которих  камiнь 

був червоний, перепалений, а на 

паленищах виднi ще були слiди огню; 

тiльки стеля мала на собi одну-

однiсiньку оздобу, виковану з каменя 

випуклясту пiвкулю, завбiльшки з 

добрий хлiб, обведену блискучим 

золотим обручем, мов короною [313, с. 

144]. 

Стiни склепу стояли сiрi, без нiякої 

оздоби, сподом були в каменi викутi 

лави й заглибини; тут був  камiнь був 

червоний, перепалений, а на 

паленищах виднi ще були слiди огню; 

тiльки стеля мала на собi одну-

однiсiньку оздобу, виковану з каменя 

випуклясту пiвкулю, завбiльшки з 

добрий хлiб, обведену блискучим 

золотим обручем, мов короною [314, 

с. 121]. 
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Бурунда змiрив його вiд нiг до голови 

своїми грiзними, дикими очима i сказав 

через товмача, котрий  то услугу 

сповняв для обох Тугар Вовк 

[313, с. 161]. 

Бурунда змiрив його вiд нiг до голови 

своїми грiзними, дикими очима i сказав 

через товмача, – сю услугу сповняв 

для обох Тугар Вовк [314, с. 136]. 

Один раз письменник замінює безособове речення на складнопідрядне з 

підрядним означальним, чим зміщує змістові акценти на опорне слово: 

Вiрити не хотять нинiшнi люди, 

виросли в нуждi й притиску, в 

тисячолiтнiх путах i залежностях 

[313, с. 6]. 

Вiрити не хотять нинiшнi люди, що 

виросли в нуждi й притиску, в 

тисячолiтнiх путах i залежностях 

[314, с. 10]. 

Серед нeтипових модифікацій синтaксичних одиниць атрибутивної 

семантики є випадок, коли автор не видозмінює складного речення чи характеру 

сполучних засобів, проте вносить корективи у 

змістове наповнення підрядної частини. Таке редагування свідчить ретельне 

прочитання нового прочитання нової редакції твору. Наприклад: 

Така була, якою я послідній раз 

бачила її: в бiлiй одежi, з розпущеним 

волоссям, але з лицем рум'яним i 

ясним, мов сонце, з радiстю на устах i 

з усмiхом та безмiрною любов'ю в 

ясних очах [313, с. 76]. 

Така була, якою ти описував менi її: в 

бiлiй одежi, з розпущеним волоссям, 

але з лицем рум'яним i ясним, мов 

сонце, з радiстю на устах i з усмiхом 

та безмiрною любов'ю в ясних очах   

[314, с. 66]. 

Трапляються випадки, коли письменник додає нову підрядну означальну 

частину, якої не було в попередньому варіанті повісті. Можемо пояснити ці 

доповнення бажанням подати додаткову інформацію, уточнити раніше сказане: 

Немов з пекла, неслися з долини дивнi 

голоси, iржання коней, брязкiт зброї, 

переклики вартових, гомiн сидячих при 

огнищах чорних, косматих людей, а 

Немов з пекла, неслися з долини дивнi 

голоси, iржання коней, брязкiт зброї, 

переклики вартових, гомiн сидячих при 

огнищах чорних, косматих людей, а 
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геть-геть далеко роздираючi серце 

зойки мордованих старцiв, жiнок i 

дiтей, в'язаних i ведених у неволю 

мужчин, рик скотини i хрускiт 

будинкiв, а після того величезнi 

водопади iскор, мов рої золотистих 

комах, збивалися пiд небо  [313, с. 79]. 

геть-геть далеко роздираючi серце 

зойки мордованих старцiв, жiнок i 

дiтей, в'язаних i ведених у неволю 

мужчин, рик скотини i хрускiт 

будинкiв, що, перепаленi, валилися 

додолу, а по тiм величезнi водопади 

iскор, мов рої золотистих комах, 

збивалися пiд небо [2, с. 69]. 

Авторські виправлення у другій редакції повісті є доказом того, що для 

Івана Франка-письменника важливим є не лише зміст прози. Редагування мови 

твору – важлива складова художньої майстерності, яку особливо яскраво 

простежуємо на синтаксичному рівні.  

 

Висновки до розділу 2 

Особливості функціонування складнопідрядних речень нерозчленованої 

структури зумовлені насамперед змістовою, ідейно-тематичною організацією 

художньої прози Івана Франка. Кількісний розподіл різних типів синтаксичних 

одиниць атрибутивної семантики – це ознака розлогої оповідної манери, що 

заглиблює читача у внутрішній світ переживань героїв або служить інструментом 

творення пейзажів, які найчастіше виконують роль резонатором цих же емоцій.  

Одними з ключових формальних засобів творення атрибутивної семантики є 

елементи зв’язку (Додаток А). Типовими для підрядних присубстантивно-

означальних є сполучні слова котрий, який і що. Вони безпосередньо беруть 

участь у формуванні означальних внутрішньо-синтаксичних відношень. 

 Сполучне слово котрий, найчастотніше на початкових етапах творчості 

письменника (у тексті роману „Борислав сміється” і в першій редакції повісті 

„Захар Беркут” абсолютно переважає – 39, 2% та 58%), втрачає кількісну перевагу 

в творі завершального етапу, становить лише 3, 6%. Така тенденція є свідченням 

штучності цього елемента у структурі означальних частин, наслідком впливу 

польської мови або ж залишком книжної традиції, яких Іван Франко позбавлявся. 
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Стабільно частотним є використання сполучного слова що. Кількісні дані з 

різних періодів творчості (26, 7%, 28, 2% та 49, 2%) свідчать, що це типово 

український засіб зв’язку в контексті підрядних частин атрибутивної семантики. 

Натомість омонімний сполучник що означальні семантико-синтаксичні 

відношення виражає нечітко (нема граматичного зв’язку між ним та опорними 

словами, адже, на відміну від котрий, який, він не змінюються родами, числами і 

відмінками). Його функціонування переважно зумовлене змістом складної 

одиниці: у залежній предикативній частині роль діяча виконує новий суб’єкт. 

Текстове полотно художнього твору є особливим середовищем мови, у 

якому часто спостерігаємо видозміни форм, спричинені змістовими явищами. На 

синтаксичні одиниці атрибутивної семантики накладаються інші відтінки значень, 

які кардинально не змінюють основних, а лише дещо модифікують, увиразнюють. 

Незначну поширеність сполучних слів де, відки (звідки), куди, коли, поки, доки 

можемо пояснити специфікою їхньої часопросторової семантики і 

функціонуванням у відповідних складнопідрядних реченнях із підрядними 

обставинними.  

До нетипових елементів зв’язку в складнопідрядних реченнях атрибутивної 

семантики також належать сполучні слова як, хто, сполучники чи, мов (немов, 

немовби, мовби), щоб. Їхнє функціонування є доказом гнучкості складних 

структур, появи синкретичних явищ, які поєднують атрибутивні відношення з 

компаративними та цільовими і найточніше передають авторський задум. 

Найрізноманітнішим є набір сполучних засобів у текстах романів, особливо у 

творі „Борислав сміється”. Можна припустити, що менш різноманітний якісний 

склад у повісті спричинений насамперед її обсягом, проте помилково вважати це 

єдиним чинником. Зміст проектує форму. 

Як показує матеріал, між частинами складнопідрядних речень із підрядними 

присубстантивно-означальними та займенниково-означальними функціонує 

неоднаковий реєстр сполучних засобів. В одиницях другого типу котрий та який 

функціонують рідше. Ядерним елементом виступає сполучне слово що. Опорні 

слова зі сполучними засобами утворюють моделі корелятивних пар, різні 
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комбінації яких в текстах Івана Франка є свідченням синтаксичного різноманіття 

української мови: той (та, те) – що (сполучне слово і сполучник), весь – що 

(сполучне слово), весь – хто, той – хто, той – котрий, той (те) – що (сполучник), 

такий – який, такий – котрий, такий – що (сполучне слово), такий – немовби, 

такий – як та інші (див. Додаток Г). 

Використання великої кількості синтаксичних одиниць із кількома 

підрядними присубстантивно-означальними чи займенниково-означальними є 

важливою складовою художнього тексту, адже такі частини допомагають 

детально виразити творчий задум, слугують засобами образності. У прозі Івана 

Франка переважає однорідна та неоднорідна супідрядність. У наборі сполучних 

засобів фіксуємо ті ж тенденції, що й в реченнях з однією частиною: котрий і що 

кількісно переважають на ранніх етапах, який – у творі „Перехресні стежки”. 

Якісний склад загалом ідентичний до попередньо аналізованих одиниць, 

використання певних елементів залежить від змісту речення.   

Ускладнення підрядних атрибутивних частин – граматичне явище, яке 

служить додатковим інструментом увиразнення і змістового розширення 

текстового полотна художніх творів. Іван Франко мимоволі використовує різні 

види ускладнень, комбінує їх у своїх творах. Найчастотнішими є однорідні члени 

речення – незамінний компонент для уникнення повторів, подачі нових фактів, 

стилістичного виділення певного змісту. Також виявлено відокремлені члени, 

вставні слова та вставлені конструкції, звертання, поєднання цих елементів. 

Складнопідрядні речення з підрядними означальними та займенниково-

означальними виконують естетично-зображувальну функцію. Вони є  вдалим 

інструментом точного відтворення всіх деталей зовнішнього світу та внутрішніх 

переживань героїв (особливо якщо йдеться про поліпредикативні неелементарні 

структури з кількома підрядними атрибутивної семантики).  

Науковий інтерес становить ретельна праця Івана Франка над  

вдосконаленням синтаксису творів. Письменник дбав про самобутність 

української мови, звертав увагу на складний процес формування та уніфікації 

синтаксичних норм. Його погляди знайшли втілення в художній прозі.  
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Серед усіх зафіксованих синтаксичних одиниць ядро становлять речення, де 

змін немає. Виявлені трансформації поділяємо на три великі групи (див. Додатки 

Д, Е, Ж):  

1) заміна формальних засобів зв’язку; 

2) структурна перебудова всього речення; 

3) зміна способу зв’язку між предикативними частинами. 

У першій групі найчастотнішими є трансформаційні схеми котрий → який, 

котрий → що. Письменник активно позбавлявся цього сполучного слова, яке, 

ймовірно, вважав штучним для таких конструкцій, наслідком впливів інших мов. 

Поодинокими контекстуально зумовленими є заміни котрий → кудою, 

котрий → хто.  

Другу групу складають відокремлені означення, виражені 

дієприкметниковими зворотами, які Іван Франко систематично замінював на 

підрядні означальні частини. Трапляються трансформації одиничного активного 

дієприкметника складнішим за будовою синтаксичним синонімом. Причиною 

таких змін є намагання вдосконалити мову, позбавити її книжних явищ. У тексті 

повісті „Захар Беркут” також засвідчено перетворення атрибутивної 

предикативної частини на відокремлену обставину. Поодинокими є корективи в 

лексичному складі залежної частини, проте такі мовні факти не впливають на 

семантико-синтаксичні відношення.  

До третього виду належать випадки, коли письменник модифікує складну 

одиницю, замінюючи підрядний зв’язок складносурядним та безсполучниковим і 

навпаки. Такі трансформації відіграють важливу стилістичну функцію, адже 

впливають на виклад матеріалу, посилюючи або послаблюючи змістові акценти.  
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РОЗДІЛ 3 

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБ’ЄКТНОЇ СЕМАНТИКИ 

 В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА 

 

На матеріалі прози Івана Франка можна простежити основні тенденції та 

особливості формування складнопідрядних речень з підрядними з’ясувальними. 

Вони численно представлені на різних етапах творчості письменника, адже є 

вдалим інструментом для передачі сюжетних колізій, внутрішніх переживань 

персонажів.  

Кількісний розподіл цих одиниць у творах різних періодів зумовлений не 

лише обсягом, а й змістом прози. У творі „Борислав сміється” виявлено 825 

з’ясувальних речень, з них 112 містить кілька залежних частин цього різновиду. 

Перевага динамічної форми розповіді, подієвості над описовістю (основним 

засобом творення останньої є складнопідрядні речення атрибутивної семантики) 

зумовила численніше використання речень об’єктної семантики порівняно з 

означальними структурами. 

У повісті „Захар Беркут” засвідчено набагато менше цих речень: 290 

одиниць, з яких 56 з кількома підрядними частинами. Зміст повісті зумовлює 

рівномірне використання одиниць як означальної, так і об’єктної семантики. 

Підрядні з’ясувальні речення в романі „Перехресні стежки” кількісно 

домінують: виявлено 772 речення з підрядними з’ясувальними, з яких 100 містить 

кілька таких залежних частин. Якщо у двох романах переважають елементарні 

структури (приблизно 52, 5%), то в тексті повісті виявлено більше 

неелементарних – 51, 9%.  

 

3.1. Складні речення з однією підрядною з’ясувальною частиною 

Опорні слова є важливим реченнєтворчим чинником підрядних 

з’ясувальних частин, адже появу останніх проектує їхня семантика і 

кваліфікаційне значення. Т. Є. Масицька [149, с. 9] пише, що поєднання опорного 

дієслова і семантично залежних компонентів є наслідком їхньої семантичної 
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сумісності, тобто валентність – це передбачувана сполучуваність слів. 

Н. М. Валгіна [32, с. 326] стверджує, що кількість дієслів, які здатні приєднувати 

залежну об’єктну частину, дуже обмежена, тут відіграють роль не лише загальні 

синтаксичні властивості певних одиниць цієї частини мови, а й  їхня семантика та 

стилістичні характеристики. У складних реченнях маємо міжрівневу 

сполучуваність: слово – предикативна частина. Проте семантична сумісність все 

одно необхідна, головну роль у ній відіграє саме опорний елемент, відкрита 

синтаксична позиція якого спричиняє появу підрядної частини. Залежним 

частинам, як й іменникам, притаманна пасивна валентність [38, с. 269] – здатність 

заповнювати семантично вільні позиції. 

Якщо традиційно про валентність говорять як про точку перетину 

синтаксису та лексичної сполучуваності, то в складнопідрядному реченні 

домінантну позицію отримують саме синтаксичні зв’язки, що виникають між 

елементом головної та всією залежною частиною. Н. М. Костусяк пише, що 

„дієслівна валентність – специфічна, синтаксично спрямована категорійна 

одиниця, що відображає сполучувальний потенціал дієслова як частини мови, 

зумовлений його лексичним значенням” [121, с. 151]. Валентність предиката 

полягає у його здатності створювати певний якісний та кількісний склад 

складнопідрядних речень [41]. 

Семантико-синтаксичні особливості складнопідрядних з’ясувальних речень 

спричиняють модифікації граматичних особливостей опорних слів. Дослідники 

С. Сабат-Савка та В. Куць вказують, що „синтаксична сполучуваність підрядних 

з’ясувальних речень обмежується певними семантичними групами дієслів, 

лексична природа яких передбачає потребу в поясненні, конкретизації їх значень” 

[288, с. 247]. Оскільки найчастіше опорними виступають дієслова, то інші 

частини мови, що виконують ці функції і вжиті в такій позиції, частково 

переходять у так звані синтаксичні дієслова. На думку І. Р. Вихованця, „воно 

(поняття синтаксичного дієслова – авт.) відбиває ситуативне синтаксичне 

уподібнення одиниць цих класів слів до дієслова, зумовлене транспортуванням їх 

у типові дієслівні синтаксичні позиції” [49, с. 54]. 
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Семантичні властивості предикатів зумовлюють їх сполучуваність із 

субстанціальними компонентами. Таким компонентом у складній одиниці 

виступає підрядна частина. У ролі опорних елементів вжито слова релятивного 

значення, після яких необхідно заповнити позицію відповідними граматичними 

формами. Н. Л. Іваницька вважає, що вони, „будучи повноцінними, не можуть 

самостійно реалізувати семантики; вони є словами відкритої семантики і 

потребують компенсації змісту іншими, залежними від них словами” [97, с. 31], у 

нашому випадку – залежними предикативними частинами. 

Е. В. Олійник [176] стверджує, що опорні слова зі значенням мовлення, 

мислення, сприймання, бажання та волевиявлення не ускладнені іншими 

семантичними відтінками. Проте фактичний матеріал прози Івана Франка 

засвідчує інше: навіть на синтаксичні одиниці, які містять у складі головних 

частин предикати та предикативи цієї семантики, усе ж таки можуть накладатися 

різні значення, що насамперед зумовлено сполучними засобами. 

Залежні з’ясувальні частини функціонують у постдієслівній 

сильнокерованій синтаксичній позиції, що семантично визначена валентністю 

предиката головної частини. Е. В. Олійник [176] запропонувала свою 

класифікацію цих одиниць. Враховуючи її дослідження, пропонуємо поділ на 

семантичні групи, здійснений на матеріалі прози Івана Франка. 

1. Дієслова зі значенням розумової (інтелектуальної) діяльності: знати, 

судити, переконатися, здогадуватися, дослідити, думати, гадати, здивуватися, 

понімати, вагатися, зміркувати, викрити, пізнати, уявляти, пильнувати, 

запам’ятати тощо. Наприклад: Він був більше образований від Германа, добре 

знався на купецтві, читав деякі книжки гірничі і думав, що досить йому тільки 

явитись в Бориславі, а усе покориться перед ним, і він стане самовладним паном 

[312, с. 21]. − О, я знаю, − сказав Леон і кріпко стиснув Германову руку, −я знаю, 

що ви щирий, добрий чоловік![312, с.  22]. Всі позривалися з місць, а Герман 

поблід мов полотно: він догадувався, що цегла вимірена була в нього [312, с. 23]. 

Леон не міг поняти, чим дивний той голос [312, с. 24]. А й самi бояри, по бiльшiй 

частi люди гордi, воєннi, не радо бачучи "смерда" в своїм товариствi, тай то ще 
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смерда вважаючого їх чимось немов собi рiвним,- i вони тепер не показували 

надто виразно своєї неохоти i виповнювали розпорядження молодого провiдника, 

маючи на кождiм кроцi нагоду переконатися, що тi розпорядження були зовсiм 

розумнi і такi як треба [313, с. 7]. Якби вони зiбрались докупи, то хто знає, чи й 

стадо вовкiв дало би їм раду [313, с. 15].  – Я гадав, що попи з корогвою, − почав 

насмiхатися Тугар [313, с. 30]. Максим у своїй невиннiй щиростi й не розумiв, як 

чутко вколов вiн у серце боярина тими словами [313, с. 35]. Д-р Рафалович мав 

бистре око і добру пам’ять, але не міг пригадати собі, щоб де-небудь і коли-небудь 

знав сего панка [315, с. 4]. Рафалович завважив, що він шанує всяке щире чутє, 

але, по його думці, се чуття не повинно заслонювати очей пана бурмістра на 

існування і управнення також другої народності [315, с. 25]. Мої товаришки всі 

стілько балакали про такі діаманти... ми й не уявляли собі, як багато нам 

прийдеться зустрічати в житті товченого скла!.. [315, с. 261]. 

Іван Франко використовує опорне слово побачити [230, т. 6, с. 609]. у 

двох значеннях: 1) Сприйняти зором, спостерегти; 2) Зрозуміти, усвідомити 

щось, прийти до якого-небудь висновку, наприклад: – Держiмся, товаришi! − 

говорив він, − швидко в Тухлi почують крики або хто-небудь побачить, що тут 

дiється, i нам прибуде помiч! [313, с. 106] Він побачив, що таким способом не 

дійде ні до чого [312, с. 21]. У другому випадку залічуємо такий предикат до 

вищеназваної семантичної групи. 

2. Дієслова на позначення видів мовленнєвої діяльності (рецептивних та 

репродуктивних): говорити, казати, хвалитися, послухати, шепотіти, 

запевняти, чути, допитуватися, писати, заявити, завідомляти, повідомляти, 

грозити, прочитати та інші. Наприклад: Можна сказати, що Германове 

багатство заїло її, підточило її моральну істоту [312, с. 41]. – Ось надходить 

боярин, котрий хвалиться, що з милости для нього князь подарував йому нашi 

землi, нашу свободу, нас самих [313, с. 57]. Шепчуть люди, що хотять 

запродати шляхи нашi монголам [313, с. 70]. Послухай же тепер, яка наша 

думка про твого князя [313, с. 61]. – Пише зі Львова його принципал, що пропав 

десь [312, с. 35]. Поминені зголошувалися, просили, сперечалися, деякі починали 
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лаятись; протоколянт грозив, що велить арештувати непокірних 

[315, с. 153].– Завідомляє староство, що слідуючого тижня в вівторок 

скликає віче до міста [315, с. 228]. – Ось прошу, пан міський будівничий, 

оглянувши комісіонально сей будинок, заявив під своєю урядовою присягою, що 

вважає його небезпечним для життя і здоров’я так численного зібраня 

[315, с. 302]. А потім він виняв той білет, довго, горячо цілував його і тільки 

тоді прочитав, що було на нім написано: «Регіна Твардовська, вулиця 

Зелена, число 8, перший поверх, у пані Армашевської» [315, с. 82]. 

Ця група містить чимало рідковживаних або застарілих слів: 

запевнювати [230, т. 3, с. 249], оповістися [230, т. 5, с. 718] (=прозвітувати), 

голосити [230, т. 2, с. 116] (=проголошувати, казати): Якою нещасною чула 

вона себе тепер, хоч батько недавно ще запевнював єї, що все робить для її 

щастя! [313, с. 84]. – Та я хочу стати, лиш прийшов пану будовничому 

оповістися, що я вже подужав і вийшов на роботу [312, с. 53].  Вiн, щоправда, 

голосить, що береже нас вiд нападiв угорських [313, с. 62].  

Дієслово чути [230, т. 11, с. 385] функціонує у двох значеннях і, відповідно, 

входить до різних груп: 1) Сприймати за допомогою органів слуху які-небудь 

звуки: Чуєш, що мовлю? [313, с. 128]; 2) Те саме, що відчувати: Серце її болiло 

дуже; вона чула, як у ньому одна за другою рвалися найсильнiшi й найсвятiшi 

нитки − нитки дитячої любовi й поважання [313, с. 84]. 

3. Фізична діяльність і сприйняття органами чуття: побачити, 

показувати, зауважити (= побачити), зробити, забрати, поглянути, заглядати, 

видіти, шукати тощо. До прикладу: І перепрашаю вас, що вийду на хвильку, 

погляну, що се такого... [312, с. 35].  Увійшовши до жінчиної спальні, побачив, як 

вона розкидана і розхристана лежала на софі з видом конаючої і хлипала 

[312, с. 31]. Я виджу, що ви чоловік добрий і щирий [312, с. 35]. Вiн не завважав 

також, якими злобними очима позирнув на нього Тугар Вовк [313, с. 35]. Вiн 

може зробити з нами, що хоче [313, с. 61]. Угри нападуть, заберуть, що можна, 

i пiдуть; боярин як нападе, то вже й осяде i не вдоволиться нiякими добичами, а 

рад би нас усiх навiки поробити рабами [313, с. 62]. З похнюпленими додолу 

http://sum.in.ua/s/vidchuvaty
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головами i з горляною, спiвучою мовою, вони подобали на вовкiв, що шукають, 

кого б пожерти [313, с. 85]. Так само зірвався зі свойого місця й пан комісар і 

почав пильно заглядати, що там таке діється [313, с. 309]. 

4. Дієслова на позначення буття, подієвості (конструктивним елементом 

головної частини є безособове дієслово або особове у безособовому значенні): 

виходити, розумітися, лучатися (траплятися), статися, здаватися, означати: 

Сварка і штовханці − то була ще найменша кара, а то лучалось, що служницю 

сейчас вигоняно зо служби [312, с. 44].  Але раз сталося, що цар велетнiв 

посварився з Мораною i, щоб зробити їй наперекiр, ударив своїм чародiйським 

молотом о скалу i розвалив стiну, так що вся вода з заклятого озера виплила i 

стратила свою дивну силу [313, с. 36]. – Ну, розуміється, що буду питати 

[315, с. 152]. – Та то, прошу пана, значить, як хто в великий піст скоромне 

їсть [315, с. 157]. – Перепрошаю, панове, – вмішався пан маршалок, – але мені 

здається, що дискусія зійшла на невластиву дорогу [315, с. 196]. 

5. Психічна діяльність, емоційний стан: почувати (=відчувати), 

вірити, терпіти, вдавати, боятися, надіятися, жалуватися та інші. Наприклад: 

Тільки тепер, серед безлюдного поля, серед сього сумовитого краєвиду, Євгеній 

почуває, що повна свідомість і застанова вертається йому [315, с. 130]. 

Тухольцi вiрили, що тота липа − дар походячий прямо од їх споконвiчного 

добродiя, царя велетнiв, який засадив її власноручно на тухольськiй долинi на 

знак своєї побiди над Мораною [313, с. 41]. Вони почули вiдразу, що тут 

починається рiшуча боротьба, i постановили за радою Захара Беркута стояти 

твердо i невiдступне при своїх правах до крайньої крайності [313, с. 51]. Я не 

можу стерпіти, щоб вона довше була в кухні [315, с. 41]. Вона стоїть, мов 

задеревіла, мабуть, боїться, що я колись отак заріжу або задушу її 

[315, с. 49]. Ви жалуєтесь, що не могли забути мене [315, с. 117]. Надіюся, що 

пан маршалок сплатять [315, с. 191]. – Сумніваюся, щоб селяни могли 

купити сей маєток [315, с. 60]. 

6. Дієслова на позначення волевиявлення, бажання, спонукання, 

потреби, заклику, обіцянок: хотіти, налягати (=наполягати), просити, 
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дозволити, зважати, благати, дякувати, присягнути, жадати тощо: − Я хочу, 

щоб Фанні була моєю [312, с. 263]. Потiк був вузький, може, на три сажнi, не 

бiльше, завширшки, i так гладко прорiзаний рвучою гiрською водою в лупаковiй 

скалi, що незнающий був би мiг присягнути, що се людських рук робота 

[313, с. 35]. В тій хвилі створилися двері ванкира і в дверях показався, − присяг 

би-м нині, що показався мій Іван, держачися за одвірок [312, с. 132]. Тугар Вовк 

просив Пету, щоб визначив для нього вiддiл смiлих мужiв, а сам пiшов до 

шатра покрiпитися i попрощатися з донькою [313, с. 92]. Я просив би – тобто 

Мотьо Парнас через мене просить, щоб пан староста не заказували того 

зібрання [315, с. 252]. Але не жадайте, щоб та данина була занадто велика 

[315, с. 245]. 

Про те, що семантика предиката суттєво впливає на тип підрядної частини, 

свідчать синтаксичні конструкції, у яких опорними виступають слова дякувати, 

боятися, дивуватися, жалуватися. Семантико-синтаксичні відношення в них 

реалізовані не чітко: Дякуйте богам, що зiслали нас до сього краю, бо коли б не 

ми, то ви, певно, мов тi голоднi вовки, пожерли б однi других [313, с. 90]. Дякуйте 

за що чи з якої причини? Чому? Виникають синкретичні відношення. Знову ж 

таки, вважаємо, що заміна підрядної частини на член речення проектує об’єктну 

семантику, сполучник що − типовий засіб зв’язку в таких структурах, проте не 

заперечуємо накладання причинових значеннєвих відтінків: Дякуйте богам за 

наше заслання до сього краю, бо коли б не ми, то ви, певно, мов тi голоднi вовки, 

пожерли б однi других. Від запитання залежить тип підрядної частини. 

Р. О. Христіанінова, зокрема, вважає, що „синкретичні  об’єктно-причинові 

складнопідрядні речення формують окремі дієслова та предикативи внутрішнього 

стану, предикативні частини поєднує сполучник що” [274, с. 4−5]. Проте матеріал 

демонструє можливість функціонування в цій ролі й інших сполучних засобів (як, 

щоби): Євгеній, не дослухавши сього оповідання, вийшов до своєї спальні і замкнувся 

в ній, немов боявся, щоби сей нелюд не хотів і супроти нього вночі сповнити 

свойого нехристиянського вчинка [315, с. 49] (чого боявся? чи з якої причини?). 

Він дивувався, як се селяни в своїй глупоті йдуть за позичками до жидів-
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лихварів або до інших банків, а оминають свою власну касу [315, с. 181] (чому 

дивувався? або чому дивувався, з якої причини?). – Вона жалується, що тираню 

її, що знівечив її життя! [315, с. 33] (на що жалується? чи з якої причини?).  

Опорними елементами головної частини можуть виступати дієприслівники 

з такою ж семантикою, проте вони становить лише 4% усієї кількості одиниць. 

Підрядна частина залежить від одиничного дієприслівника або 

дієприслівникового звороту: Тож і тепер, знаючи, що ніхто не чув 

школьникової бесіди, він приймав дуже радо добру ворожбу і віткнув десятку в 

надставлений школьників кулак [312, с. 10]. Дами охали та пищали, кривлячи уста 

та виставляючи напоказ, які-то вони чулі та м'якого серця [312, с. 13]. Ви 

готовi йти слiпо на смерть, не питаючи, чи буде з того кому який хосен, чи нi 

[313, с. 142]. Не вспiли вiвчарi до ладу розказати свого, коли втiм прибiгли лісничі 

громадські, кажучи, що боярин вiдмiрює i запальковує для себе величезний 

кусень найкращого громадського ліса [313, с. 52]. Ішли ще хвилину, 

розмовляючи свобідно, навіть не прочуваючи, що се їх остатня розмова 

[315, с. 81]. 

Дієприкметників у ролі опорних слів у складнопідрядних з’ясувальних 

реченнях майже не виявлено (0, 7%). Вони завжди входять до складу складеного 

іменного присудка: Леон тепер жалував трохи, що вчора поквапився дати 

Бенедьові тоту поруку, бо був переконаний, що Бенедьо вибрав до того своїх 

одномисників! [312, с. 189]. 

Опорними можуть виступати не лише дієслова та дієслівні форми, а й інші 

частини мови. Автори „Теоретичної морфології української мови” пишуть, що 

„прикметники та прислівники стають носіями валентності, коли вони 

потрапляють у предикативну позицію, що, як відомо, є первинною для дієслова” 

[38, с. 269].  

Репертуар прислівників, які виконують роль предикативів у головній 

частині складних речень з підрядними об’єктної семантики, якісно різноманітний 

(3% від загальної кількості). Семантично вони виражають 

впевненість/невпевненість (певно, ледве (= сумнівно), очевидно, видно, видко, 
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звісно), оцінку того, про що йтиметься у залежній частині (добре, жаль, дивно, 

розумно, цікаво): Певно, що небагато [312, с. 242]. Певно, певно, що 

заслужив! [312, с. 153] (повторення прислівника зі значенням сумніву 

трансформує його семантику на стверджувальну, = очевидно) Ледво, щоб вона! 

[315, с. 18]. В однім його вікні було ще світло, − очевидно, що Іцик мусив ще не 

спати, бо вікно було іменно з його кабінету [312, с. 209]. От тому-то галицькi 

та перемиськi князi старались коли не зовсiм замкнути, то, бодай, укрiпити 

тоту входову браму в свої границi, а звiсно, що таке "укрiплення", зроблене по-

державному i для державних цiлей, мусило вийти на шкоду громад i 

громадської самоуправи [313, с. 48]. − Видно, що твiй Бурунда починає нас 

боятися, коли задумав нас лякати [313, с. 147]. І видко, що немалої ваги мусили 

бути Андрусеві слова, коли молодий парубок від них зразу поблід ще дужче далі 

почервонів, а вкінці, тремтячи всім тілом, немов у темниці, злим голосним 

плачем і, гаряче стискаючи Андрусеву руку, викрикнув… [312, с. 88]. Тож і не 

дивно, що тепер він рішився якнайдорожче продати здобуток своєї праці 

[312, с. 96]. − Та й ще добре, що на тім сталося, − сказав другий [312, с. 19]. – 

Алеж то зовсім розумно, що спочиваєте [315, с. 15]. Ледво, щоб вона! 

[315, с. 18]. Мені цікаво, чи пан не думає її рубати [315, с. 172]. –Жаль 

тілько, що сьогодні даремний був їх труд, – з уданим співчуттям мовив 

староста [315, с. 302]. − То зле, що ви такі уперті, − сказав Герман 

[312, с. 252]. 

Семантика деяких предикативів спричиняє об’єктно-причинових 

двозначність, синкретизм: Що ж, дуже мені прикро, що перший мій крок у 

сьому повіті довів мене до конфлікту з паном маршалком... [315, с. 26]. То зле, 

що ви такі уперті, — сказав Герман [312, с. 252]. Сполучник що підсилює 

з’ясувальні семантико-синтаксичні відношення (що прикро, а не чому). Інша 

граматична модель (прикро, бо…) чітко спроектувала б появу підрядної 

предикативної частини зі семантикою причини. 

Трапляються інші прислівники (треба, досить):  Чи старий дивовижний 

лiкар случайно тiльки розповiдав свойому учениковi про давню вiру, так близьку 
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до природи й її сил, чи, може, й його серце бiльше потягало до тої вiри в 

противенствi до строгого вiзантiйського християнства, − досить, що з побуту 

при старiм монасi Захар винiс велику прихильнiсть до старої вiри i поклявся 

бути їй до смертi вiрним [313, с. 145]. Адже ж коли ми підняли війну, то вже 

треба, щоб мали з неї якусь познаку [312, с. 224]. У реченні Йому аж тепер 

стало розумно, чому прочі  багачі уникають Германа, нерадо бувають в його 

домі і, крім торгових та грошових, не мають з ним ніяких зносин [312, с. 38] 

опорним елементом прислівник виступає формально. 

Окрему підгрупу складають похідні від прикметників атрибутивні 

прислівники у формі вищого ступеня порівняння: Я знаю вас ліпше, ніж ви мене 

[315, с. 112]. 

До нетипових залічуємо випадки, у яких підрядна частина залежить від 

прислівникових сполук тим більше, тим ліпше: Тоді він рішився їхати домів, 

тим більше, що діла кликали його до Борислава [312, с. 115]. Тим більше, що у 

мене й писанини ще купа, нема коли бігати по місті, шукаючи хати [315, с. 6]. 

Євгеній аж ахнув при такім несподіванім обороті справи, тим більше, що ореченє 

судді не було ніяким вироком, бо ж справа була залагоджена перед судом 

[315, с. 157]. – Тим ліпше для мене, що ви вже приготовані, – сказала вона 

[313, с. 102]. 

Трапляються також речення, у яких опорними словами є прикметники 

(найчастіше у формі вищого ступеня порівняння, рідше – в інших формах) – лише 

0, 3%. Вони часто функціонують у парі зі сполучником ніж, проте це не 

обов’язкова умова: Справді, се може бути ліпше, ніж вдаватися в гризню 

відтепер [315, с. 252]. «Завдати когось до суду», – се в народному понятті була 

страшна погроза, більша, як коли би хто похвалявся: «Ось я розіб’ю тобі 

каменем голову» [315, с. 166].  

У таких реченнях виникає об’єктно-компаративний синкретизм: порівняльні 

семантико-синтаксичні відношення, реалізовані сполучним засобом та 

граматичною формою опорного елемента, накладаються на з’ясувальні. 
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Підставою для зарахування цих речень до об’єктних складних одиниць є 

незаміщена позиція правобічного об’єктного поширювача. 

Синтаксична роль в реченні (функціонує як іменна частина складеного 

іменного присудка) та семантика прикметник певен (всі форми) проектують появу 

підрядної об’єктної частини: «Добре, винайдіть ошуканця, а можете бути певні, 

що він буде укараний» [312, с. 257]. − Говори, Бенедю, − ти був добрим 

побратимом і щиро хотів для всіх добра, ми певні, що ти й тепер того самого 

хочеш [312, с. 273]. То все мої гроші, але різні жиди зичили їх панові, і він досі 

певний, що жаден із тих вірителів не знає про іншого [315, с. 60]. – Ну, але я 

певна, що ви виграєте, – мовила вона всміхаючись [315, с. 80]. 

Для синтаксису прози Івана Франка характерним є вживання у 

складнопідрядних з’ясувальних реченнях опорних елементів – займенників у 

непрямих відмінках: той (та, те, ті); сей (ся, се, сі); ніхто, ніщо; щось; все. Вони 

становлять 8, 5%. Залежна частина наповнює змістом, конкретизує опорний 

займенник: По обох боках потока, помимо того, що береги були досить високi, 

прорiзанi в намулi давнього озера, побудованi були там з рiчного камiння i грубих 

смерекових палiв та колод, щоб охоронити село вiд виливу [313, с. 32]. Всі 

співачки світу для мене не варті того, що одно слово з ваших уст 

[315, с. 78]. Се була його стара лихварська привичка, бо ж у кабінеті не було 

нікого, хто міг би був підслухати його [315, с. 249]. Не осталося нічого, як 

іти на заробітки, а заробітків-то якраз і не було тоді ніяких в нашім Підгір'ї − 

крім Борислава [312, с. 140]. Бо пощо то було вам мішатися до чогось, що вас 

не обходить? [312, с. 91].  Втішений, вернув він додому і розказав своїй старій 

матері о всім, що йому нині приключилося [312, с. 58].  

На думку О. М. Труш, вказівні слова „підсилюють смиcлові відношення між 

предикативними частинами” [253, с. 222]. Вони є обов’язковим елементом у 

структурі речень, адже на них падає логічний наголос, автор акцентує на 

важливості конкретного змістового наповнення, що містить підрядна частина. 

Дослідниця зазначає, що в текстах наукового мовлення письменник частіше 

використовує вказівне слово се, ніж те (важливою умовою функціонування 
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першого є препозиція залежної частини, тоді як у другому випадку типовим є 

постпозитивне її розташування) [253, с. 219]. У творах художнього стилю, як 

демонструє матеріал, вживання займенника се засвідчено набагато менше, 

залежна предикативна частина теж розташована у препозиції: Всяка кривда 

мусить бути укарана, всяка неправда мусить пімститися, і то ще туй, на сім 

світі, бо що за суд буде на тамтім світі, сього ми не знаємо! [312, с. 80] Чому 

якраз так треба було зробити, сего він не знав, але власне се мав собі за 

обов’язок [315, с. 203]. 

У текстах Івана Франка виявлено синтаксичні одиниці, у яких залежні 

з’ясувальні частини стосуються адвербіалізованого іменника диво із 

заперечною часткою не, вжитого у значенні спільнокореневого прислівника 

дивно (0, 6%): Не диво також, що Тугар i його гостi були в повнiй рицарськiй 

зброї, окрiм панцирiв, бо тi спиняли би їх у ходi по ломах та гущавинах [313, с. 7]. 

Тож не диво, що головна вага бориславського промислу мусила з нафти 

перевалитись на віск [312, с. 98]. Порівняй: Тож і не дивно, що тепер він 

рішився якнайдорожче продати здобуток своєї праці [312, с. 96]. Така 

граматична схема побудови складнопідрядного з’ясувального речення в 

сучасній літературній мові не поширена. 

Нетиповими є випадки, коли у ролі опорного елемента функціонує описова 

конструкція, виражена синтаксично зв’язаним словосполученням: Але пан 

«презус» має рацію, що остерігає перед ним, бо ті всі три многонадійні ад’юнкти 

– правда, він так називав їх? – то його кузини! [315, с. 21]  

Проза Івана Франка є знаковою, адже віддзеркалює граматичні особливості 

західноукраїнського варіанта літературної мови: Господар і господиня 

заскакували коло нього, даючи йому до пізнаня, що властиво на його приїзд 

ждали всі [315, с. 192]. Предикат даючи у контексті речення є семантично 

неповноцінним і не може самостійно спроектувати появи залежної частини. 

Проте всю конструкцію за значенням можемо порівняти з дієприслівниками 

натякаючи, пояснюючи, таким чином залишаючи синтаксичну одиницю у 

граматичному полі нерозчленованих структур.   
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Між семантикою опорного елемента і сполучного засобу, який з’єднує 

частини синтаксичної одиниці, існує тісний зв’язок, тому їх необхідно аналізувати 

комплексно. К. Г. Городенська [48] визначає сполучники підрядності як важливі 

виразники семантико-синтаксичних відношень між предикативними частинами, 

називаючи такі властивості їх другою граматичною функцією. Об’єктна 

валентність може спричиняти семантичну нівеляцію сполучників. 

Л. Т. Тищенко [251] досліджувала семантико-синтаксичне поле з’ясувальності в 

російській мові, яка реалізується у підрядних реченнях об’єктної семантики. На її 

думку, для повного аналізу необхідно брати до уваги значення засобів зв’язку.  

Реєстр сполучних засобів, які виявлено у прозі Івана Франка, налічує 27 

одиниць: сполучні слова що, як, хто, який, чий, котрий, куди, де, звідки, доки, 

коли, поки, скільки, чому (чого), пощо, нащо; сполучники що, як, щоб, якби 

(коби), аби (абись), чи, ніж, немов, буцімто, мовби, аж. Частотність 

використання та їх якісний склад у творах різних періодів суттєво різниться (див. 

Додаток З). Елементи зв’язку інколи накладають на залежні частини додаткові 

відтінки значень, зумовлюють модифікації об’єктної семантики, впливають на 

комунікативну спрямованість синтаксичної одиниці. 

Найпоширенішим засобом зв’язку, який письменник активно 

використовував на всіх етапах творчості, є сполучник що. Частотність 

функціонування зростає від раннього до зрілого періоду творчості: 48% 

(„Борислав сміється”), 59% („Захар Беркут”), 60, 7% („Перехресні стежки”): Зразу, 

бідачка, гадала, що вже по її синові, але коли їм удалося Бенедя протверезити, 

то так утішилася, мов дитина: заскакує коло нього і цілує і плаче і йойкає, так 

що аж серце крається чоловікові [312, с. 18]. Мабуть, шукала небезпеченьства, 

бо Максим виразно казав, що дорога другої ровти небезпечнiша [313, с. 18]. Я то 

знав, що з пана Євгенія Рафаловича будуть люди [315, с. 11]. 

Підрядні частини приєднані сполучником що до опорних слів зі значенням:  
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1) мовленнєвої діяльності2 (– Молодче, – сказав вiн, – донька моя, єдина 

моя дитина, говорить, що ти вирятував її життя з великого 

небезпеченьства [313,  с. 24]. Я чув, що пан меценас мають троха 

демагогічні амбіції [315, с. 20]);  

2) розумової діяльності (Тай сам Стальський, дарма що п’яний, таки 

мабуть, поміркував, що перебрав міру, бо замовк і поступив крок узад 

[315, с. 29]. Думає, що Бога за ноги зловив [315, с. 32]); 

3) фізичної діяльності, сприйняття (Але немало здивувався Бенедьо, коли, 

вийшовши за місто, побачив, що як далеко тяглася дорога, всюди по 

ній мріли купки ріпників, звільна поступаючи серед туманів пороху 

[312, с. 60]);  

4) психічних процесів (Удаю, що не чую, лягаю на ліжко і сплю собі 

спокійно [315, с. 41]. Чим чорнiша хмара гнiву й невдоволення залягала 

на чолi її батька, тим виразнiше почував Максим, що мiж ним i 

Мирославою розвертається глибока пропасть [313, с. 29]. Ні, пане 

меценас, я досі не мав у суді ані одної справи і надіюся, що й не 

швидко буду мати [313, с. 57]); 

5) буттєвості, подієвості (Досить, що мені вона на руку [315, с. 59]. З 

верху глянувши, то немовби змогла ся мiж ними "культура", але на 

дiлi виходить, що змогло ся тiльки їх число [313, с. 5]. Але раз 

сталося, що цар велетнiв посварився з Мораною i, щоб зробити їй 

наперекiр, ударив своїм чародiйським молотом о скалу i розвалив 

стiну, так що вся вода з заклятого озера виплила i стратила свою 

дивну силу [313, с. 36]);  

6) стану, почуття (То ви не потребуєте боятися, що я схочу 

компрометувати вас своєю клієнтелею [315, с. 57]);  

7) з оцінним значенням (− Та й ще добре, що на тім сталося, − сказав 

другий [312, с. 19]); 

                                                           
2
Враховуємо репродуктивні та рецептивні види мовленнєвої діяльності (говоріння, письмо, читання, аудіювання). 
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8) впевненості / невпевненості, очевидності факту (I певно, що воно й не 

iнакше було [313, с. 25]. Розмах був невеликий, рука боярина 

тремтiла, медвiдь був уже на яких п'ять крокiв, − от i не диво, що 

ратище слабо зранило звiра в передню лопатку [313, с. 17]. Але мені 

здається, що й вона кращої партії для нього не найде від вашої 

Фанні, − сказав Герман [312, с. 26]);  

9) зі значенням обіцянок, клятв, присяг (Мирослава присягла, що буде 

твоєю, i Мирослава зумiє додержати присяги [313, с. 40]. Коли вже 

таке твоє над ним милосердя, то ще раз кленусь тобi, що нi я, анi 

нiхто з моєї дружини не ткне його, хоч би вiн не знати як нападав 

на нас! [313, с. 95]).  

Окрему групу становлять співвідносні слова-займенники, значення яких 

розкриває залежна частина, адже самі по собі вони потребують конкретизації, 

розкриття змісту, між частинами існують об’єктні семантико-синтаксичні 

відношення: Він вдоволився тим, що кождої весни почислив дерева і відтак 

випускав сад в аренду садівникові, сам же до нього мало коли й заглядав 

[312, с. 28]. Кождий дбає о себе тiльки, не розумiючи того, що таким робом 

роздроблюють ся їх сили, ослаблюєть ся громада [313, с. 5–6]. Звертаю вашу 

увагу на те, що робите мені сим велику прикрість [315, с. 43]. 

Сполучні засоби не лише слугують формальними засобами творення 

підрядного зв’язку, вони активно впливають на семантико-синтаксичні 

відношення в реченні. Особливо яскраво це спостерігаємо в з’ясувальних 

підрядних частинах, які поєднані сполучними словами, характерними для інших 

структур.  

Серед сполучників, засвідчених у творах письменника, сполучник щоб –  

другий за кількістю
3
. Динаміка у частотності його вживання майже не 

простежується. Відсоткове співвідношення  сполучного засобу щоб (щоби) в 

                                                           
3
Якщо сполучник що, як стверджує М. М. Пещак [195, с. 121], у своєму значенні містить відтінок констатації, 

ствердження (хоча інколи виникає семантика невпевненості, невизначеності, але вона зумовлена опорним словом), 

то сполучник щоб вживають, коли підрядна частина містить інформацію про бажане, можливе за певних умов, 

передбачуване. К. Ф. Шульжук  [287, с. 276] вказує на відтінки бажаності, спонукання, ірреальної модальності.  
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творах Івана Франка різних періодів становить 8, 6% („Борислав сміється”), 5, 8% 

(„Захар Беркут”) і 8, 6% („Перехресні стежки”) від усіх елементів приєднання: Як 

я бажав, щоб від нього починалася нова, спокійна, щаслива доба мого 

життя! [312, с. 24] Прийшовши до скитського монастиря, просив, щоб заведено 

його до старця Акинтiя, i одверто розповiв йому про цiль свого приходу [313, с. 

44].  

Як засвідчує матеріал, сполучник щоб не втратив свого основного значення, 

він асемантизувався
4
. Головні частини містять опорні слова, які виражають дуже 

різноманітні відтінки семантики:  

1) бажання/небажання (Хочу, щоби ми ніхто не докучав [312, с. 50]. А 

тепер – бачите, пан староста жадає, щоб ми розійшлися 

[315, с. 303] Мій директор вигадав новий спосіб фабрикації воску, то 

не хотів би, щоби тото (то) розголошувалося [312, с. 182]); 

2) потребу (Ну, треба, щоби молодий чоловік замолоду чогось 

навчився... [312, с. 29]);  

3) прохання (Ну, а може, вертати нам до Тухлi, до тих проклятих 

хлопiв, до того чорта Беркута, i просити у них ласки, пiддатися їх 

карi, зректися свого боярства i благати їх, щоб нас приняли до своєї 

громади, як рiвнi рiвних, i жити з ними так, як вони, з вiвцями вкупi, 

мiж вiвсом i гноєм? [313, с. 78]);  

4) наказ (Він кинувся чим борше наказати візникові, щоб збирався в 

дорогу, запрягав коні [312, с. 34]);  

5) дозвіл/заборону (Я вже тебе не пущу, не позволю, щоби той нелюд 

віз тя назад, — ні, нікуди! [312, с. 49]);  

6) вимогу (А коли так не станеться, як казала Мирослава, i боярин 

почне налягати, щоб вiн сповняв свою обiцянку? [313, с. 159]);  

                                                           
4
Цей термін використовує А. Л. Савченко [208] на позначення видозміни сполучником свого основного значення, 

набуття в контексті складнопідрядних речень нових семантичних відтінків. Вважаємо його вдалим і 

використовуємо у своєму дослідженні. 
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7) застереження (— Та я ти, синку, й не відраджую, а тілько вважай, 

щоби-сь усе по правді жив і до недоброго ніколи руки не подав 

[312, с. 58]);  

8) страх (Він боявся, щоб «Спілка визискування» не стала на заваді 

його інтересам, не ввійшла з ним супір і не підорвала його 

багатства [312, с. 113]);  

9) угоду (–Підіть самі до Леона, поговоріть з ним, уладьте, умовтеся, 

щоб ми якнайшвидше заручилися, уладьте моє щастя! [312, с. 231]);  

10)  буттєвість (–Ні, не може бути, щоб ви се самі виссали з пальця 

[315, с. 124]);  

11)  розумову діяльність (Адже тяжко й погадати, щоби богачі зараз 

першого дня та пом'якли і згодилися добровільно давати нам 

більшу плату [312, с. 152]. Я не думаю, щоб так нагло яке 

небезпеченьство грозила монголам [313, с. 160]);  

12)  мовленнєву діяльність (Але, не хотячи всiм уголос виявляти свого 

пiдозрiння, Максим шепнув тiльки деяким iз своїх товаришiв, щоб 

малися на осторозi, а сам почав пильно i уважно переглядати весь 

дiм вiдгори аж додолу, не минаючи нi одної скритки, нi одного 

закамарка [313, с. 99]). 

У деяких підрядних частинах опорним словом виступає займенник, 

ірреальна модальність виражена специфічно: Її нерозвинута голова та довго 

придавлене чуття не могли вказати їй другої дороги для проявлення материнської 

любові; вона ніколи й не подумала о розумнім вихованні дитини, не дбала ні про 

що крім того, щоб сповнити кожде її бажання [312, с. 44]. Вiн зразу противний 

був тому, щоб i женщина йшла разом з мужами в той небезпечний похiд, але 

Мирослава уперлася [313, с. 11].  

У мові творів Івана Франка трапляються також форми прийменникового 

керування з о, які є залишками книжної традиції: Адже ж ані нашим Жидам, ані 

панам не йде о то, щоби робітникові ліпше жилося [312, с. 148]. Про 

функціонування архаїчних форм прийменниково-займенникових словосполучень 
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з о засвідчує М. А. Жовтобрюх [79, с. 126], трактуючи їх як діалектних вияв 

західноукраїнського варіанта літературної мови. За твердженням І. І. Слинька 

[224, с. 184–192], конструкції з о, об були типовими для староукраїнського 

періоду розвитку української мови, закріпилася під впливом польської та 

російської мов. 

Ю. В. Шевельов писав: „Сполучник щоб вносить модальні відтінки: 

бажання, сумнів, найчастіше вживається, коли в головному реченні присудок 

стоїть у наказовому способі або зв’язаний з запереченням” [290, с. 111]. У прозі 

письменника речення з присудками в такій граматичній формі трапляються рідко: 

[…]вона не могла пересилувати себе, щоб прочитати аби одну книжку, хоть 

перед кількома літами тітка навчила була її трохи читати [312, с. 43]. – Та я ти, 

синку, й не відраджую, а тілько вважай, щоби-сь  усе по правді жив і до 

недоброго ніколи руки не подав [312, с. 58]. 

У схожих синтаксичних позиціях поряд зі сполучником щоб засвідчено 

функціонування іншого – аби. Його частотність у творах різних періодів  

незмінно низька: 0, 3% („Захар Беркут”) та 0, 1% („Перехресні стежки”). 

Сполучник аби приєднує залежні частини до опорних слів зі значенням  

1) психічної діяльності (Але Тугар Вовк, а особливо Мирослава й Максим, 

налягали конче, аби кiнчити розпочате дiло [313, с. 18]);  

2) прохання (А ми з паном маршалком не хочемо правуватися, і ми з 

ним погодимося, і просимо вас, аби ви нас не бунтували против 

нашого пана маршалка [315, с. 110]). 

За даними „Словника української мови XIV−XV століття” [229, т. 1, с. 63], 

функціонування аби майже вдвічі переважало частотність сполучника щоб. 

Аналізуючи особливості синтаксичних конструкцій у діловій мові буковинських 

документів ХVI – XVII століть, Б. В. Кобилянський виявив, що „сполучник аби 

відповідає сучасному літературному щоб”[107, с. 130], проте дослідник подає 

приклади складнопідрядних речень з підрядними мети. Іван Франко активно 

використовує цей засіб зв'язку в конструкціях об’єкної семантики. 
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Про синонімічність сполучників щоб (щоби) та аби свідчать заміни, які 

робить Іван Франко у другій редакції повісті „Захар Беркут”, проте вони не 

завжди на користь одиниць, які функціонують у східноукраїнському варіанті 

літературної мови. Сполучник аби характерний для мовлення жителів Західної 

України. Такі трансформації – поодиноке явище в тексті: 

Захар Беркут ще раз обстав за тим, 

щоб впустити монголiв в тухольську 

кiтловину i тут, обскочивши їх, 

вирiзати або виморити всiх до ноги 

[313, с. 122]. 

Захар Беркут ще раз обстав за тим, 

аби впустити монголiв в тухольську 

кiтловину i тут, обскочивши їх, 

вирiзати або виморити всiх до ноги. 

[314, с. 104]. 

Але звiльна нарiд забував про давнiх 

богів, священики надзирали острiше за 

тим, щоби люди не молились по 

давному […] [313, с. 144]. 

Але звiльна нарiд забував про давнiх 

богів. Священики надзирали острiше 

за тим, аби люди не молились по 

давному […] [314, с. 122]. 

Як зазначають науковці, те саме можна спостерігати в підрядних 

синтаксичних одиницях з іншою семантикою. Наприклад, О. М. Труш [254, с. 63] 

простежила послідовну заміну сполучників щоби та щоб на аби у 

складнопідрядних реченнях з підрядними обставинними мети.  

І. З. Петличний [191, с. 348] зазначав, що Іван Франко розширив значення 

сполучника аби під впливом живої розмовної мови в Галичині. І. Матвіяс [151] 

теж вважав, що сполучник аби поширився у літературній мові під впливом 

південно-західних говорів. Проте О. Д. Пономарів переконаний, що твердження 

про штучність чи архаїчність сполучника аби в значенні щоб – безпідставні, адже 

„він має повне право на існування в літературній мові, не кажучи вже про 

загальнонародну” [198, с. 188]. 

Окрему велику групу становлять питально-відносні займенники 

[297, с. 276] та прислівники, які приєднують підрядні частини, які могли б 

функціонувати як просте питальне речення. До цієї групи належать сполучні 

слова що, хто, який, котрий, чий, скільки, куди, де, звідки, доки, поки, коли, 

як, чому (чого), нащо, пощо, а також сполучники чи, як, якби (коби). 
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Займенник що в ролі сполучного засобу – другий за частотністю 

використання. Простежуємо тенденцію до зменшення його вживання, починаючи 

від раннього до зрілого періоду творчості: 20%, 14, 5% та 11%: − Всі почали знов 

тиснутися, гомоніти та допитуватися, що се такого сталося [312, с. 12]. Тугар 

був старий вояк i старий ловець,− вiн не знав, що то тривога [313, с. 14]. 

Залежні частини належать до опорних слів зі значенням  

1) розумової діяльності (А особливо прошу зауважити, − додав «сусід», 

− що за сила в товаристві людей! [312, с. 11]);  

2) мовленнєвої діяльності (Тепер я скажу тобi, що я знаю про того 

ворога [313, с. 56]);  

3) фізичної діяльності (Угри нападуть, заберуть, що можна, i пiдуть; 

боярин як нападе, то вже й осяде i не вдоволиться нiякими добичами, 

а рад би нас усiх навiки поробити рабами [313, с. 62]).  

Сполучне слово що часто вжите в парі зі співвідносним словом-

займенником і розкриває його семантику: Він силкувався сконцентрувати свою 

волю, зібрати докупи свої думки, щоб слідити за тим, що написано в книжці 

[315, с. 65]. Серед тиску і крику товпи не чути було й того, що читав рабин над 

підвалиною [312, с. 9]. 

Займенник що як засіб зв’язку предикативних частин найчастіше 

реалізується у формі називного або знахідного відмінків, рідше – у родовому і 

виступає додатком або підметом, наприклад: – Нi, се ти, ти не любиш мене,− 

сказала вона, заливаючись слiзьми, – i я не знаю, що вiдвернуло твоє серце вiд 

мене? [313, с. 77]. Говоріть, що хочете, все-таки чоловік − пан природи! 

[312, с. 11] Ще й прибрешуть дещо, бо слухали нерадо і відійшли, не 

вирозумівши добре, чого я хочу [315, с. 90]. – Ну, та говоріть-бо вже, чого 

вам треба, а то ми ще на самих церемоніях посваримося, – жартуючи, мовив 

Євгеній [315, с. 94]. 

Дослідження показало, що в ролі засобу зв’язку предикативних частин 

вжито омонімні сполучник та прислівник як. Кількість випадків використання 

прислівника як, починаючи від раннього періоду творчості, дещо спадає: 5, 3%, 
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2% та 3%. Нижчою є частотність сполучника як (1, 1%, 1, 8% та 2%), що значною 

мірою зумовлено змістом творів.  

Не завжди легко чітко і точно визначити частиномовну належність цих 

омонімів, проте існують критерії, за якими варто їх розрізняти. Так, прислівник 

як у ролі сполучного слова часто функціонує в питальному чи окличному 

реченні, на нього падає логічний наголос, його можна замінити іншим 

прислівником (зручним засобом заміни є сполучення слів яким чином), 

наприклад: Ну, добре, ну, кажи, як повинно бути? [312, с. 55] Вiн поучав 

монголiв, як треба нападати i не розсипатися за першим ударом противника, 

але бiгти по трупах дальше [313, с. 104]. Я не знаю, як я ще досі не одурів, 

наповняючись день у день від десятьох літ такою ненавистю і таким 

огірченням! [315, с. 33] 

М. М. Богдан [25] зазначає, що як-прислівник має якісне (яким 

способом?) або кількісне значення (скільки?), у реченні стосується присудка і 

виступає обставиною способу дії або міри і ступеня. 

Підрядна частина часто може виражати ірреальну модальність граматичною 

формою умовного способу: Кара божа — каров божов, а нам треба собі 

братися докупи і радитися, як би ту власним заходом з біди вигарматися 

[312, с. 168]. Півдня ходив він у глибокій задумі, вимірковуючи, як би се зробити 

[315, с. 9]. 

Ще однією ознакою як-прислівника є функціонування його в ролі 

однорідного члена речення до займенника що: За уладжуванням усяких біжучих 

діл в Дрогобичі, особливо за клопотами при закупуванні сирого воску земного від 

різних дрібних властивців, Леон уже більше як тиждень не заглядав до Борислава 

і не знав, що і як там діється [312, с. 176]. — Щоби, — кінчив він по хвилі, — не 

розговорив ніде, що і як робиться в фабриці. [312, с. 182]. 

Як засвідчує фактичний матеріал, прислівник як у складі складнопідрядних 

речень з підрядними з’ясувальними залежить від опорних слів зі значенням  

1) розумової діяльності (Громада з увагою слухала слiв свого бесiдника, i 

молодiж, податлива на все нове та несподiване, готова вже була 
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пристати на ту раду, хоч i не знала, як можна її виконати 

[313, с. 118]); 

2) мовленнєвої діяльності (Пісні і погрози загули по вулицях Борислава, 

увільнених спроваджували від шинку до шинку і поїли, і по тисячу 

разів допитували їх, як то вони провадили надзірця за вуха до каси 

[312, с. 164]); 

3) психічної діяльності (Я вирвалася від вас майже силою, а коли 

покинула вас, то аж тоді почула, як горячо, як невимовно я люблю вас 

[315, с. 117]);  

4) фізичної діяльності (Він зараз же за тим рушив до Борислава, щоб 

поглянути, як стоїть будова фабрики [312, с. 176]. − І ще, прокляті, 

сміялися з мене, — викрикував почервонілий від жару Леон, − коли 

побачили, як я обшарпаний і обпорошений [312, с. 240]), а також 

семантично наповнює кореляти (− А вам що до того, як я гадаю? − 

відрізав він, а сам ще дужче паліє [312, с. 128]). 

Омонімний сполучник як у контекстах логічно ненаголошений, його можна 

замінити іншими сполучниками (що, якщо, ніж): Євгеній зирнув у той бік і 

побачив, як із-за чорного кам’яного щовба виринула велика дараба [315, с. 97]. 

Але, певно, вигляд їдучого пана і його повозу не був в більшій суперечності з 

виглядом заниділого, голодною смертю мручого Підгір'я, як суперечні були думки 

і замисли того пана з думками, пануючими довкола, висячими, немов у воздусі, 

над тими бідними селами [312, с. 110]. 

 Як показує матеріал, сполучник як приєднує залежні предикативні частини 

до опорних слів з такою ж семантикою, що й як-прислівник. Е. В. Олійник 

зазначає, що цим сполучником „приєднується підрядна частина, зміст якої 

мислиться як дійсний у певний відрізок часу” [176, с. 24]. Проте у випадках, коли 

як можна замінити на сполучник якщо, виникає ірреальна модальність, зміст 

головної частини може стати дійсний лише за умови, яка міститься в залежній 

(складнопідрядні речення з підрядними обставинними умови). 
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Сполучник чи – четвертий за частотністю засіб зв’язку в складних реченнях 

з підрядними з’ясувальними частинами. Виявлено тенденцію до спаду його 

використання, починаючи від раннього до пізнього періоду творчості: 6 %, 5, 8% 

та 4, 2%. Він нетиповий для одиниць аналізованого типу, адже первинно 

функціонував як сурядний розділовий [48, с. 261‒267]. Сполучник чи повністю не 

втратив цього значення  – „виділення одного з двох на вибір членів ряду, без 

особливої переваги одного з них”[114, с. 255], проте в аналізованих контекстах 

бачимо нашарування на об’єктні семантико-синтаксичні відношення додаткових 

змістових відтінків.  

Тезу мовознавців [291, с. 111; 130, с. 205] про те, що сполучник чи часто 

приєднує підрядну частину з непрямим питанням, підтверджує матеріал прози 

Івана Франка. Якщо опорні слова позначають 

1) розумову діяльність (– Ну, на наші повстання, пане бурмістр, не 

дуже лакомте ся, бо хто знає, чи вони смакували би вам і ще декому 

[315, с. 25]. – І як гадаєте, чи тілько в вашім селі він був у тій 

справі? [315, с. 148] – А як думаєш, боярине, чи справедливий може 

несправедливо кривдити своїх пiдвладних? [313, с. 60]. Ну, 

скажіть, чи то ґешефт? [315, с. 58])  

2) мовленнєву діяльність (Я тiлько ще раз питаю тебе: чи приймеш 

моє предложення? [313, с. 158]. От, приміром, об’їхати найближчі 

стації і розвідати усно, чи не висіла де там? [315, с. 315]),  

то уся синтаксична одиниця стає питальною. 

Опорні компоненти також можуть позначати фізичну або психічну діяльність 

чи просто конкретизують опорні кореляти: «Га, га, га! – реготалась та сила, – ну, 

що шкодить попробувати, чи буде трепотатися?» [315, с. 293] — А на таке, то 

буду вашим побратимом, буду думати разом в вами над тим, чи нема для нас 

виходу з великої, всенародної кривди! [312, с. 90] Щодо інших – тут багато 

залежати буде від того, чи самі власті незаконними поступками і 

навмисною провокацією не зіпхнуть людей із законної дороги [315, с. 234]. 
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У синтаксичних конструкціях із повторюваними сполучними засобами 

чи…чи існує особливий вид підрядного зв’язку, наближений до сурядного. 

Опорний елемент проектує незаміщену позицію додатка, замість якого вжито 

предикативну частину, що здатна функціонувати як самостійна у системі 

паратаксису: Як пан меценат думають, чи маю їхати сьогодні і підночувати 

у о. Зварича, чи аж завтра досвіта? [315, с.121] Я потребую такої примови, 

котра не питала би, чи рана самовiльна, чи нi, а загоїла б усяку [313, с. 44]. 

Частотність використання займенника хто в складних реченнях з 

підрядними з’ясувальними невелика: 1, 4%, 3, 4% та 2, 1%; цей засіб зв’язку не є 

типовим для синтаксичних одиниць об’єктної семантики. Якщо опорне слово в 

головній частині зі значенням мовленнєвої діяльності, то воно часто має форму 

наказового способу, а підрядна стає питальною, наприклад: Радше сам ти скажи 

нам, хто се такий, той твiй князь? [313, с. 59]. Але спитай, свого власного 

сумління спитай, хто тому був винен? [315, с. 256]  

Серед інших, але менш частотних груп опорних слів можемо виділити 

одиниці зі значенням:  

1) розумової (Але постiйте ви, хамове плем'я, пiзнаєте ви, з ким маєте 

дiло! [313, с. 77]); 

2) фізичної (Побачимо, хто з нас дужчий! [312, с. 195]); 

3) психічної діяльності (– Прошу! – мовив Євгеній, дивуючись, хто се в 

таку пізню пору заходить до нього [315, с. 266]).  

Підрядна частина приєднується або безпосереднього, або за 

посередництвом співвідносного слова: І накладати свою печать на тих, хто 

увірить у вас...[315, с. 123]. Займенник хто у ролі засобу зв’язку найчастіше 

вжитий у формі називного, рідше – у формі інших відмінків, у реченні виконує 

синтаксичну функцію підмета або додатка, наприклад: – Я вже сказав вам, для 

кого я лихвар [315, с. 61]. Скажи нам, проти кого i за ким ти воював? 

[313, с. 67].  

Окрему групу в аналізованому матеріалі становлять складнопідрядні 

з’ясувальні речення зі сполучними словами – прислівниками місця та часу. У цих 
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синтаксичних одиницях на об’єктну семантику накладаються локативні та 

темпоральні відтінки значень, крім того, їх використання також зумовлює появу 

непрямого питального значення. 

До першої підгрупи належать прислівники де, куди відки (звідки). 

Найчастіше вживаний прислівник де (однакова кількість протягом усього 

творчого шляху письменника: 1%, 1% та 0, 9%). Він є типовим для підрядних 

обставинних і приєднує частини зі значенням місця дії. Опорні слова позначають 

1) фізичну діяльність (А тепер прошу вказати менi, де тут Захар 

Беркут [313, с. 120].  

2) мовленнєву діяльність (Я не міг помагати нести тебе додому, а 

тілько просив якихось двох ріпників, розповів їм, де жиєш, а сам 

попровадив Стасюру до єго хати [312, с. 137]). 

Другим за частотністю вживання є прислівник куди, який вказує на напрям, 

додатково ускладнюючи основну семантику залежної частини. Кількість його 

фіксацій у цій синтаксичній ролі у творах пізніших періодів вдвічі більша, ніж у 

романі „Борислав сміється”: 0, 4%,  1% та 0, 9%. Опорні предикати позначають  

1) розумову (Хоч Ван-Гехт і не дуже наклінний був до підозрінь, але його 

зостановило, куди-таки nach Polen міг виїхати Шеффель 

[312, с. 256]. Адже я дуже добре знаю, куди стежка в горох 

[315, с. 110]);  

2) фізичну діяльність та сприйняття органами відчуття (Мирослава не 

смiла перша нападати на медведицю; медведиця знов шукала очима, 

куди би напасти на ворога [313, с. 20]);  

3) мовленнєву діяльність (Адже ти чув сьогодні – ти чув, куди він 

попихає мене! [315, с. 262]).  

Прислівник відки  (діалектний варіант звідки) у складних реченнях з 

підрядними з’ясувальними зафіксований тільки в тексті роману раннього періоду 

творчості (0, 2%). Первинно він позначав вихідний пункт дії [297, с. 279]. 

Узагальнене значення опорних слів: 
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1) розумова діяльність (Ми постановили собі робити з ними так, як вони 

з нами: підмовляти напротив них якнайбільше людей, шкодити їм, де 

можна, і то так зручно, щоби вони й самі не знали, відки на них паде 

лихо [312, с. 272]); 

2) мовленнєва діяльність (Вісті ті дійшли й до жандармів, і вони почали 

бігати по селах, грозячи, та зацитькуючи, та допитуючи, відки 

взялися ті слухи [312, с. 219]).  

Темпоральна підгрупа сполучних засобів, виявлених у складі одиниць 

об’єктної семантики, представлена словами поки, доки, коли.  

Прислівник поки використаний у текстах двох перших періодів з майже 

одноковою частотністю: 0, 4% та 0, 3% відповідно. У всіх одиницях підрядна 

предикативна частина приєднується до опорних слів ждати (+ждучи), дожидати, 

чекати. Семантика опорного слова та сполучного засобу зумовлює двозначність 

підрядної частини: на об’єктну семантику нашаровується часова: І за кождим 

розказаним фактом оповідач зупинявся, ждучи, поки карбовий Деркач не 

закарбує на палиці, щоб «кождому віддано було повною мірою» 

[312, с. 82]. Значиться, одна моя рада була би: сидіти нам спокійно, не туратися 

до них, не панькати коло них, а ждати, поки всі їх запаси вичерпаються 

[312, с. 242]. − Га, то остається нам одно: чекати, поки їх засоби не 

вичерпаються [312, с. 250]. Тухольцi очевидно не хотiли дожидати, аж поки 

вода на стiлько прибуде, щоб спокiйно витопити нужденнi останки монголiв 

[313, с. 175] (засіб зв’язку ускладнений підсилювальною часткою аж). 

Сполучне слово коли [228, с. 234] у складі з’ясувальних частин 

використано в мові лише двох романів (0, 1% та 0, 6%), опорні слова зі 

значенням  

1) психічної діяльності, почуттів (Він жив і досі в традиціях давнього 

патримоніального порядку і дуже любив, коли з села люди приходили 

до нього, просячи розсудити їх справи; такі «вірні піддані» були у 

нього добре записані і мали ласку в дворі: чи зайву купу дров із лісу, чи 
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шматок облога під пасовисько, чи яку-небудь іншу полегшу вони 

діставали перші [315, с. 185]),  

2) розумової діяльності (–Та ми би хотіли знати, коли то буде? 

[315, с. 227]).  

 Також можуть залежати від займенників, семантику яких необхідно 

пояснити (Довго він сидів отак і сам не чув того, коли з його очей полилися 

пекучі сльози [315, с. 107]).  

Семантика слова ждати також зумовлює появу двозначної залежної частини 

й у реченні зі сполучним словом доки, характерним насамперед для підрядних 

обставинних часу: Він ждав нетерпеливо, коли перед ним забіліються вежі 

Стрия; його нудили безконечні ряди беріз та рябин, посаджені по обох боках 

гостинця; він звільна почав успокоюватися, хитатися від одної стінки карети до 

другої, а вкінці, прилягти лицем до подушки, заснув [312, с. 39–40]. «Не піду вже 

нікуди, — гадаю собі, — буду туй ждати, доки світло не погасне, ні, прожду й 

до рана» [312, с. 84]. Сполучні слова обох підгруп у реченні виконують функції 

обставин місця або часу. 

У складних реченнях з підрядними з’ясувальними виявлено синтаксичні 

одиниці зі сполучними засобами атрибутивної семантики – займенниками який, 

котрий, чий. Їх поява зумовлена потребою передати додаткові значеннєві 

відтінки, увиразнити виклад: підрядні частини узагальнено виражають ознаки. 

Найчастотнішим у цій групі є відносний займенник який, кількісно 

однаково представлений у всіх творах:  2, 5%, 2, 4% та 2, 6%. Він приєднує 

залежну частину від предиката зі значенням  

1) розумової діяльності (Впрочім вiн, дитя гiр, не знаючи великого свiту i 

високих боярських замислiв, i не догадувався, яка широка i глибока 

була та пропасть [313, с. 29]),  

2) фізичної діяльності та сприйняття органами відчуттів (Ми бачили вже, 

в якім настрої духу і серед яких обставин застала його тота 

телеграма [312, с. 99]),  
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3) мовленнєвої діяльності (Вже й комісія приїхала, − будуть бідне тіло 

краяти, нібито воно скаже, яким світом до ями дісталося, ще й за 

ребро на паль зачепилося! [312, с. 142–143]),  

а також пов’язує залежну частину зі займенниками (Кому яке діло до того, 

яку службу сповняє вона? [315, с. 44]). 

Займенник котрий як сполучний засіб у з’ясувальних реченнях на ранніх 

етапах творчості трапляється дуже рідко (0, 4% та 0, 3%), а в романі „Перехресні 

стежки” в аналізованих конструкціях його не виявлено взагалі. Підрядні 

предикативні частини стосуються як опорних предикатів зі значенням розумової 

діяльності, так і співвідносних займенників: Коби я хоть знав, у котрім домі вона 

жиє, то би питав сторожа або кого [312, с. 119]. Заходжу до головного шинку, 

— там повно ріпників, — заздрів я межи ними й Мортка, але котрі саме були 

знайомі ріпники, того не тямлю [312, с. 131].  

Використання сполучного слова чий спричинене насамперед контекстом, 

адже цей займенник позначає специфічну семантику – належність особі. Як і 

попередній засіб зв’язку, чий використано тільки у творах „Борислав сміється” та 

„Захар Беркут” дуже нечисленно – 0, 8% та 0, 3%. У текстах ці речення 

функціонують як напівфразеологізовані структури: Побачимо, чия вiзьме! 

[З. Б., 126]. Ануко, побачимо, чия возьме!» [312, с. 236]  

У романі „Борислав сміється” залежні частини зі сполучним словом чий 

стосуються переважно опорних слів зі значенням розумової (І ще не знаю, чия 

вона [312, с. 119]) та мовленнєвої діяльності (Я вже рішився, скоро її другий раз 

побачу, приступити просто до неї і питати її, чия вона, але досі ще не удалось 

мені бачити її другий раз. [312, с. 119]). Свідченням семантичної значущості 

сполучного слова є виділення його в окрему підрядну частину: Вже знаю, чия 

[312, с. 194]. 

Займенники який, котрий та чий – асемантизовані, адже атрибутивна сема 

в їхньому значенні не впливає на залежні об’єктні частини, появу яких головним 

чином зумовлюють опорні слова. Ці засоби зв’язку зберігають усі граматичні 
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ознаки займенника як частини мови, функціонують переважно у непрямих 

відмінках та виконують синтаксичну роль означення, рідше – підмета. 

Прислівники чого, чому в ролі сполучного засобу в складнопідрядних 

реченнях з підрядними з’ясувальними зафіксовані у всіх текстах приблизно в 

однаковій кількості (0, 6%, 0, 3% та 0, 4%). Вони перетворюють залежну частину 

на непрямо-питальну: Він сам не знав, чому ся тиша йому не подобалась [312, 

 с. 30]. Розумієте тепер, чому я називаю його добродієм [315, с. 56]. Опорними 

до залежних предикативних частин виступають слова зі значенням розумової та 

мовленнєвої діяльності: Йому аж тепер стало розумно, чому прочі багачі 

уникають Германа, нерадо бувають в його домі і, крім торгових та грошових, 

не мають з ним ніяких зносин [312, с. 38]. − Чи кажеш ти раз, чого він ту 

прийшов, чи ні? [312, с. 32]  

Про синонімічність цих засобів зв’язку свідчить факт взаємозаміни в тексті 

повісті „Захар Беркут”. О. Д. Пономарів стверджував, що за допомогою заміни 

можна вдосконалити форми вислову [244]. Заміна сполучного слова чого на 

тотожне за значенням чому виконує радше стилістичну функцію, увиразнює 

непряме запитання та семантику причини: 

Максим Беркут слухав тих 

перехвалок i сам не знав, чого йому 

жаль зробилося тухольського 

медведя [313, с. 15].  

Максим Беркут слухав тих 

перехвалок i сам не знав, чому йому 

жаль зробилося тухольського 

медведя [314, с. 17]. 

У текстах двох романів використано сполучник коби [13, с. 174] (діалектна 

форма якби) у нетиповій синтаксичній функції: для приєднання підрядної 

з’ясувальної частини з накладанням на неї додаткового відтінку умови. Первинно 

ці сполучники використовують для передання ірреальної модальності, у романах 

вони також слугують для приєднання предикативних частин – об’єктних  

поширювачів: Але знаєте, коби то ще кількох от хоч би двох-трьох таких, як 

ви!..[312,  с. 183] Значить, коби тілько якнайшвидше доконати реформи! 

[315, с. 190] 
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Сполучне слово скільки (наскільки) вживане лише в тексті повісті та 

роману „Перехресні стежки”, така мала частотність зумовлена його семантичною 

специфікою: 0, 3% та 0, 9%. Іван Франко використовував у своїх текстах 

діалектну форму кілько (колько): Коби то вони знали, кілько чоловік мусить 

від них і через них натерпітися, то би покинули свої гуманні фрази, а 

подумали би радше про способи поборювання жіноцтва, так, як думають про 

способи поборювання чуми [315, с. 31].  

Цей прислівник носить нові об’єктні відтінки значення (міри і степеня), 

дещо модифікуючи об’єктну семантику: На колько мені удалось оддати духа 

тих давніх, замерклих часів, нехай судить критика [313, с. 3]. У другій редакції 

маємо літературний варіант цього засобу: Наскільки мені удалось віддати дух 

тих давніх, замерклих часів, нехай судить критика [314, с. 7]. 

Як демонструє фактичний матеріал, семантика опорного слова не впливає на 

такі видозміни, адже залежні предикативні частини стосуються предикатів зі 

значеннями розумової (Як ви думаєте, кілько було властиво позичено на 

нього? [315, с. 60]) та мовленнєвої діяльності (Поїдьте колись ніби ненароком, 

огляньте й самі, зайдіть до лісничого, спитайте, кілько там тих дубів 

[315, с. 61]). 

У прозі Івана Франка також виявлено сполучники, які зберігають відтінок 

порівняння [47, с. 111–115, 137–141], хоча й асемантизовуються в нових 

контекстах: немов, мовби, буцімто, ніж. Ця підгрупа засобів зв’язку 

представлена лише в тексті роману „Перехресні стежки”: немов – 0, 1%, мовби – 

0, 1%, буцімто – 0, 3%. Крім того, функціонування сполучника немов виявлено 

ще у повісті „Захар Беркут” (0, 3%).  

Про специфіку семантики залежної частини свідчать значення опорних слів: 

у цих синтаксичних одиницях головна частина зазвичай за моделлю є 

безособовим реченням, у якому предикатом виступає дієслово здаватися. 

Таким чином, матеріал Франкової прози підтверджує тезу К. Г. Городенської про 

значно вужчий значеннєвий діапазон опорних слів, які здатні проектувати появу 

залежної об’єктної частини з компаративним відтінком [48, с. 25]: Здавалось йому, 



143 
 

немов нинi їх дорiчне свято "Сторожа", i вся громада зiбрана довкола каменя 

при входi тухольської тiснини: дiвчата з вiнками, молодцi з музикою, всi в 

празничних чистих строях [313, с. 115]. Здавалось, немов розбурхане, 

розполохане місто нараз прикрито чорною плахтою [315, с. 205].  

Сполучник немов підсилює закладену в семантиці предиката невпевненість 

щодо інформації, яку містить залежна частина. Як синонім цього сполучника у 

типових позиціях функціонує засіб зв’язку мовби: Євгеній тільки на хвилю 

заздрів незакрите її лице, і йому здалося, мовби блиснуло сонце і освітило 

його [315, с. 70].  

Письменник використовує сполучник буцімто в діалогах персонажів 

(жителів Галичини) частково зі стилістичною метою, адже він функціонує в 

розмовному мовленні [230, т. 1, с. 268] і позначає недостовірність сказаного: – Ну, 

ну, але се вже вам набрехали ті добрі люди, буцімто я оминаю вас [315, с. 28]. 

Пустить «віца», а сам ані не моргне, ще й удає, буцімто нічого й не знає 

[315, с. 109]. 

Як засіб зв’язку в складних реченнях зі з’ясувальними конструкціями 

трапляється сполучник ніж, його фіксуємо на усіх етапах творчості 

письменника з майже однаковою частотністю: 0,  8% („Борислав 

сміється”), 0, 6% („Захар Беркут”) та 0, 6% („Перехресні стежки”): Як там 

який розумний суддя возьме тоту справу в руки, то, може, ще дечого більше 

дошукався, ніж ти знаєш [312, с. 135]. − Зраджуючи свiй нарiд, ведучи монголiв 

через гори, − нi, краще вмерти, нiж так заробляти на вiльнiсть! [313, с. 134]. 

Специфікою такого виду одиниць є опорне слово – прислівник у простій 

формі вищого ступеня порівняння: Я знаю вас ліпше, ніж ви мене [315, с. 112]. 

Адже ж уважайте: Жиди поробили з ріжними купцями контракти: на той а 

той час достачити тілько воску, тілько нафти, ну, а як на час не постачать, то 

їм втрата буде десять раз більше, ніж тота надвишка в нашій платні 

[312, с. 172]. Слідчий арешт Євгенія протягся довше, ніж він надіявся зразу 

[315, с. 317]. 
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 Опорне слово та сполучний засіб спричиняють появу додаткових 

компаративних смислових відтінків. Наявність цих компонентів складного 

речення є взаємозумовленою. 

У текстах двох романів виявлено використання прислівників пощо (лише у 

романі „Перехресні стежки” – 0, 2%) і нащо („Борислав сміється” – 0, 1%), які 

накладають на об’єктну семантику відтінки мети та зумовлюють виникнення 

частково-питального значення. Залежні частини приєднуються до опорних слів зі 

семантикою  

1) розумової діяльності (– Не знаю, пощо б їм се придалося 

[315, с. 57]. Ну, в такім разі я не розумію, пощо нам задавати собі 

праці з рефератами, – додав о. Семенович [315, с. 222]);  

2) мовленнєвої діяльності (− Вже ти не питай, нащо мені то знати, − 

відказав Андрусь [312, с. 92]).  

Якщо в сучасній літературній мові прислівник нащо функціонує часто, то 

пощо вийшов з активного вжитку [230, т. 7, с. 493]. Іван Франко використовує 

його частіше, ніж функціональний синонім, що, ймовірно, виявляє загальномовні 

тенденції того часу. 

У тексті роману „Борислав сміється” виявлено сполучник аж – 0, 1%: А 

напротив церкви, на нужденнім дрогобицькім бруку, попід муром, сиділи купами 

ріпники в просяклих нафтою сорочках та подертих кахтанах, ждучи, аж 

скінчиться хвала божа, щоб відтак рушити до Борислава [312, с. 59].  

О. Царук  [278] називає сполучник-частку аж, а саме нестандартний 

характер її вживання, характерною особливістю українського синтаксису. 

Незважаючи на те, що первинно цей сполучник або підрядний наслідковий 

[47, с. 28−29], або сурядний зіставно-протиставний [228, с. 27], у таких контекстах 

за значенням він наближений до темпоральних прислівників доки, поки. 

Можливість такої заміни підсилює опорне слово. 

Такі синтаксичні структури є також синкретичними, адже семантика 

предиката проектує подвійну валентність: ждучи чого чи ждучи доки? Сполучний 

засіб характерний для обставинних речень часу. Уважаючи первинною проекцію 
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на об’єктний поширювач, зараховуємо ці одиниці до з’ясувальних частин. 

Підставою для цього є можливість заміни підрядної частини на простіший 

синтаксичний синонім – додаток: А напротив церкви, на нужденнім дрогобицькім 

бруку, попід муром, сиділи купами ріпники в просяклих нафтою сорочках та 

подертих кахтанах, ждучи закінчення хвали божої, щоб відтак рушити до 

Борислава. 

Часто письменник будує конструкції з двома чи більше сполучними слова 

одночасно („Борислав сміється” – 1, 4%, „Перехресні стежки” – 0, 6%). Як показує 

матеріал, це допомагає точніше відобразити необхідну семантику, зосереджену 

саме в елементах зв’язку, які логічно наголошені: І хто його знає, відки й як воно 

почалося! [312, c. 157] Та й навіть постраху не буде на них, бо прецінь будете все 

мусили робити потаємно, то й ніхто не буде знати, хто се і за що зробив 

[312, с. 149]. І то так, щоби кождий частковий касієр міг кождого часу прийти і 

перерахувати, що і відки є в касі, і оповістити о тім своїх людей [312, с. 173–

174]. Євгеній пропонував усім присутнім порозвідувати, кождий у своїм селі, 

хто, де, і на кілько, і на які проценти задовжений [315, с.140]. Надармо 

силкуючись пригадати собі, хто й коли, він пішов за нею назирці 

[315, с. 278]. Від таких синтаксичних одиниць треба відрізняти речення з 

кількома залежними предикативними частинами, де сполучні засоби приєднують 

кожну з них окремо, наприклад: Хто його знає, до чого се все і що таке 

готовиться в пчолячім царстві? [312, с.157] 

Зазвичай сполучний засіб функціонує в складі залежної частини. Проте 

трапляються випадки, коли він знаходиться дистанційно. Це зумовлено наявністю 

іншої частини в інтерпозиції. Наприклад: Або ж то вона знає, що Герман хоть 

буде сам у Львові, а Готліба може й не відшукати, а гроші і без нього своє 

зроблять, коли ще можна що-небудь зробити [312, с. 39]. Додав навіть, що коли 

б того було треба, він винайде для Готліба окрему кватиру поза домом, щоб 

усунути його з-під шкідного впливу матері [312, с. 45]. Нібито чоловік і сам не 

знає, що як пече, то треба прикладати зимного? [312, с. 158] Та хіба ти не 
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знаєш, що якби в касі було що-небудь, то сам маршалок перший загріб би з 

неї все до шеляга! [315, с. 214] 

Асемантизовані сполучні засоби разом з опорними словами головної 

частини накладають нові відтінки на об’єктні семантико-синтаксичні відношення. 

Поява таких модифікацій у художньому тексті зумовлена потребою точніше 

передати всі змістові деталі та увиразнити виклад.  

Семантика опорних слів не є ключовим фактором, що впливає на вибір 

сполучного засобу, адже часто від одних і тих же предикатів залежать частини з 

іншим елементом зв’язку, наприклад: Пiдемо в гостi − i рад я побачити, чи твої 

Беркути посмiють тепер виганяти нас! [313, с. 81] Народ глядить на бояр, мов 

пастухи на вовка, i скоро би тiлько побачив, що бояре тягнуть у сторону 

великого Чiнгiсхана одверто, то побив би їх камiнєм [313, с. 89]. Хiба ж вона 

знала, чи досить сього, чи ні? [313, с. 95]. Але ви не будете знати, що я сам 

бажав i шукав смерти! [З. Б., 96] – Я чув твiй тривожний знак... але не знав, де 

ти... [313, с. 22]. Ключову роль відіграє семантика самих сполучників та 

сполучних слів (або ж її відсутність, як у випадку зі сполучником що), а також 

зміст підрядної предикативної частини, який автор хотів висловити.  

Про синтаксичну синонімію членів речення та предикативних частин 

свідчать випадки в текстах, коли автор не виокремлює комами залежні 

компоненти складного речення. Вони функціонально заміщують позицію додатка 

в межах простого речення, наприклад: І, весь тремтячи з внутрішнього 

зворушення, Баран устав, надяг на себе що мав найтеплішого і вийшов зі 

своєї комірки, загасивши недогарок свічки [315, с.202]. – Т-та, робіть що 

знаєте, але ми одно знаємо [315, с.138]. 

У складних реченнях з підрядними з’ясувальними фіксований порядок 

розташування головної і залежної частин: головна → залежна, постпозиція є 

однією з ключових ознак цих синтаксичних одиниць.  

У прозі письменника фіксуємо перервані об’єктні частини, які містять 

предикативну частину іншої семантики: Одчисливши ся з силами, Максим 

побачив, що при вході, де плай ще вузький, кождому ловцевi прийдеться 
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стояти о п'ять крокiв вiд другого: але дальше вгорi, де плай розширяється в цiлу 

споховасту площину, там прийдеться ловцям ширше роз ступити ся [313, с. 13]. 

Не раз тодi тухольцi з своєї долини бачили, як понад вершки смерек, що 

окружали ясну поляну, вився синявими клубочками дим запахущого ялiвцю, i 

говорили до себе: "Се старий старим богам молиться" [313, с. 145]. А я, 

обіймаючи власть у повіті, присяг собі, що, доки жию, то піддержу 

авторитет власті без ущербу, і отcе, Богу дякувати, двадцять літ стою, як 

той журавель на своїй сторожі [315, с. 20]. 

Інтерпозиція залежних частин складає 9% від усіх синтаксичних одиниць. 

Зазвичай, вони стосуються дієприслівника у складі відокремленої обставини або 

одного з однорідних членів речення (переважно присудків): Почувши, що Рифка 

має зложених трохи грошей на віно, він сквапно оженився з нею, підрятував 

тим віном своє діло і добився великих зисків [312, с. 40]. Одна тільки Фанні, 

донька Гаммершляга, визначувалась з-поміж дам іменно тим, чого їм неставало 

— молодістю і красотою, і виглядала між ними, мов розцвітаюча півонія між 

відцвівшими будяками [312, с.7]. Вартовi дивилися з тривогою на огнища, будили 

своїх начальникiв, але тi, видячи, що Тухольцi держаться спокiйно, велiли їм не 

робити крику, а тiльки матися на осторозі [313, с. 141]. Вiн не тiльки принявся 

радо сам повитичувати, куди має йти дорога, але також через весь час, поки 

вона мала будуватися, взявся надзирати за роботою, а крiм того, виправив 

чотирьох своїх синiв до роботи, а п'ятий його син, коваль, мав iз своєю 

перевiзною кузнею все бути на мiсцi роботи для направи потрiбних орудій 

[313, с. 47]. 

Препозитивне розміщення залежних частин в аналізованих творах становить 

лише 3% (зазвичай це конструкції, в яких опорним словом є займенник у 

непрямому відмінку, проте не завжди): Він буде у нас бурмістром, буде 

печатати всіх людей, а хто не схоче приняти його печать, того на муки, на 

смерть! [315, с. 277] А хто буде кричати та противитись, того зараз велю 

арештувати [315, с. 304]. Яке дійство зробив той лист на Рифку, сього ні 

словом сказати, ні пером списати [312, с. 119]. Що вiн хотiв проти тебе 
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свiдчити, ми не дiзналися i не хочемо знати,- нехай твоя совість тебе судить 

[313, с. 69]. Гм, чую в тім якусь спекуляцію, але яка вона, не можу зміркувати  

[315, с. 188]. 

Отже, у творах Івана Франка на різних хронологічних зрізах спостерігаємо 

динаміку в структурі та семантиці синтаксичних одиниць з підрядними 

з’ясувальними частинами. Опорні слова та сполучні засоби впливають на 

модифікації об’єктних семантико-синтаксичних відношень. Важливими 

складовими художньої прози є конструкції з кількома залежними частинами 

зазначеного типу. 

 

3.2. Складні речення з кількома підрядними з’ясувальними частинами 

Композиційна складність текстів художнього стилю зумовлює 

використання поліпредикативних неелементарних одиниць різних видів 

підпорядкування. За спостереженнями І. Й. Ощипко, „речення з кількома 

підрядними має можливість диференціювати відтінки висловлювання, розвинути 

декілька його частин, всебічно розгорнути пояснення якогось одного моменту 

думки, що виражена у головному реченні, дає змогу розвивати думку з 

послідовним перспективним заглибленням у деталі” [183, с. 87].  

Зафіксовано 268 одиниць, у яких функціонує дві і більше залежних частин 

об’єктної семантики. З них 112 – у романі „Борислав сміється”, 56 – у тексті 

повісті та 100 – у творі „Перехресні стежки”. Оскільки відсоткові дані в 

аналізованих творах суттєво різняться, подаємо статистику кожного окремо.  

Виявлено також велику кількість синтаксичних одиниць, у яких підрядні 

з’ясувальні частини функціонують у складі різних змістових блоків, 

об’єднаних на вищих рівнях членування сполучниковим сурядним та 

безсполучниковим зв’язком (у тексті роману „Борислав сміється” вони 

становлять 23, 5%, у повісті „Захар Беркут” – 17%, у творі „Перехресні 

стежки” – 15%). Така побудова є доказом синтаксичної складності Франкових 

текстів, майстерної побудови речень для якнайточнішої передачі авторського 

задуму. У художній прозі письменник експериментує зі структурою викладу: 
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Вона турбувалась, відки добути для Готліба грошей, радувалась, коли він часом 

в своїм вуглярськім уборі прибігав до неї, розпитувала його, як він жиє і що діє, 

але Готліб такі питання збував усе двома-трьома словами, загрожуючи зато 

матір, щоб мовчала о нім перед вітцем і перед усіми та щоб старалася для 

нього о гроші [312, с. 118]. Я не знаю, чим тобi можемо вiдплатити за се дiло, 

але будь певний, що скоро се коли-будь буде в моїй силi, то боярин Тугар Вовк не 

забуде того, що тобi завдячує [313, с. 24]. Бояться, щоб ви не збунтували 

хлопів, не повикривали їх брудів та погані – дідько знає, чого ще вони 

бояться [315, с. 58]. 

Однорідна супідрядність складнопідрядних речень з підрядними 

з’ясувальними абсолютно переважає на всіх етапах творчості письменника. 

Так, у романі „Борислав сміється” такий спосіб підпорядкування становить 

46, 2% усіх синтаксичних одиниць, тоді як в повісті „Захар Беркут” вони 

становлять більшість – 70%. У творі останнього періоду знову складає майже 

половину – 46%. Такі розбіжності спричинені сюжетною канвою творів, адже 

кожен спосіб підпорядкування слугує стилістичним засобом вираження як 

контекстуальних деталей, так і підтексту, емоційного наповнення, допомагає 

авторові точніше висловити бажане. 

Сполучним засобом у синтаксичних одиницях з однорідним 

підпорядкуванням кількох залежних частин найчастіше виступає сполучник 

що (39%, 70% та 53%): Я знаю напевно, що ваш Готліб живий, що ще будете 

мати з нього потіху [312, с. 35]. Але ми знаємо, що гордiсть його пуста i що 

правдиво свобiдному чоловiковi личить не гордiсть, а супокiйна повага і розум 

[313, с. 57]. Говорите, що не зазнали з нею ані хвилини вдоволення, що від 

самого, так сказати, шлюбу побачили в ній ворога [315, с. 34]. 

Відносний займенник що у ролі засобу зв’язку предикативних об’єктних 

частин також є одним з найуживаніших у прозі письменника (11%, 4,  5% та 

12, 3%): Побратими, товариші милі, радьте, що мені діяти, як мститися! 

[312, с. 63] Тухольцi добре уважали, що належить збiрщиковi, а що князевi, i не 

попускали йому зробити над ними нiякого надужиття [313, с. 46]. 
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До інших засобів зв’язку, засвідчених у всіх трьох текстах, належать 

сполучне слово як (8, 2%, 7, 5% та 6, 2%), сполучники як (2, 8%, 6% та 2, 5%), 

чи (10%, 3%, 6, 2%), локативний прислівник де (7%, 1, 5% та 6, 2%), а також 

займенник хто (2, 8%, 1, 5% та 2, 5%): Ріпники і про те розказували, як хорі їх 

товариші умирали, опущені і розточені червами, як не раз аж по кількох днях 

найдено умершого без людської помочі ріпника в якім-небудь відлюднім 

закамарку [312, с. 63]. Але коли Максим, трохи осмiлившись, стиснув її нiжну, а 

так сильну руку, тодi Мирослава почула, як щось солодко защемiло її коло 

серця, як лице її загорiлось стидливим рум'янцем − i вона спустила очi, а слово 

подяки, котре готове було вилетiти з її уст, так i завмерло на губах i розiллялось 

по лицi дивним чаром розгаряючого сердечного чуття [313, с. 22]. Молода ти ще, 

доню, горяча, палка, i не знаєш, як смакує голод, як смакує нужда [313, с. 81]. − 

Ех, і не питайте, − сказав стиха Герман, − нещастя, мов грім з ясного неба, 

спало на наш дім, і то так несподівано, що я ще й досі не знаю, чи то все мені 

сниться, чи дійсна правда [312, с. 34]. «Висаджу двері, а мушу дізнатися, що з 

нею сталося, де вона» [312, с. 84]. − Та й ще розважте, — говорив далі Бенедьо, 

— на кого ми працюємо, хто з нашої роботи користь має? [312, с. 168] − 

Хлопче! уважай, хто ти i де ти! - скрикнув він [313, с. 136]. Як гадаєте: чи 

будемо стояти тут i боронитися до остатнього духу, заслоненi хоч вчасти 

стiнами, чи волимо всi разом ударити на монголiв, може б нам таки удалося 

проломити їх ряди? [313, с. 108]. Лікарі сперечались про те, як назвати рід 

його хороби і чи не слід би заперти його в домі божевільних [315, с. 217]. 

Загалом репертуар елементів зв’язку в трьох творах суттєво 

відрізняється: якісно та кількісно більшим він є в двох романах, хоча ці тексти 

й представляють різні етапи творчості Івана Франка. Це зумовлено жанром, 

обсягом творів, а також змістовим наповненням, їхньою граматичною 

структурою, обсягом поліпредикативних одиниць з кільками частинами 

об’єктної семантики. 

У романі „Борислав сміється” активно функціонують сполучні зв’язку – 

відносні займенники атрибутивної семантики – який (10%), чий (2, 8%), а 
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також сполучні слова з обставинним значенням: коли (1, 4 %), відки (1, 4%), 

кілько (2, 8%), пощо (1, 4%), чому (1, 4%): Оба мужчини стали хвилю мов 

задеревілі, не знаючи, що сталося Рифці і відки взялась у неї така встекла 

злість на Леона [312, с. 37]. − Ви знаєте, який я круглий сирота на світі, в якій 

біді та нужді зійшли мої літа молоді, поки нещастя не загнало  (мене) мя сюди, 

до сього пекла проклятого [312, с. 83]. Лажу весь день по улиці напротив її дому, 

але не важився ще й питати нікого, чий се дім і чия вона донька [312, с. 193]. Я 

не знав, що зо мною хотять робити, пощо мене тягнуть до Дрогобича, але 

гадаю собі: «Що ж, може, так і треба» [312, с. 135]. Побратиме Матію, пора 

би тобі розказати нам, що у тебе за справа була з Мортком і чому вона тебе 

так обходить? [312, с. 123] 

Окрім зазначених раніше, у творі „Захар Беркут” в складі підрядних 

з’ясувальних частин функціонують також сполучник щоб (3%) та прислівник 

коли (3%): Адже ж кождий iз них не раз у своїх дитячих i молодечих снах бачив 

себе в битвi, в небезпеченстві, в кровавiй боротьбi з ворогом, i бажав, i молився, 

щоб сон стався явою, щоб довелось йому колись ставати грудьми в оборонi 

свого краю [313, с. 101]. Нiхто не затямив, коли її засаджено i коли вона 

розрослася така здорова та конариста [313, с. 40].  

У романі „Перехресні стежки” автор також використовував сполучні 

слова який (1, 3%), пощо (2, 5%), сполучник щоб (7, 4%): Походжаючи по 

веранді, поки там для нього готовили окремий покій і поки Стальський третій 

раз розповідав, якого то незвичайного гостя має реставрація і як близько він з 

ним знайомий, меценас силкувався відсвіжити в своїй пам’яті образ сього свойого 

колишнього вчителя [315, с. 7]. Тепер йому майже не хочеться вірити, щоб се все 

було правда, щоб досить було одного її слова – і він у сій хвилі був би, може, 

лагодився в далеку дорогу, кудись на край світу [315, с. 130]. 

У складних реченнях з однорідною супідрядністю сполучний засіб 

зазвичай  повторюється. І. М. Кочан вважає, що „актуалізація сполучника сприяє 

створенню не лише нових смислів, а й загального стилістичного тону 

вислову”[122, c. 298]. Повторення сполучників тісно пов’язує підрядні частини, 



152 
 

особливо якщо крім цього також функціонує сурядний єднальний сполучник: 

Довго ще опісля уганялися жандарми по селах, ловили по селах, ловили проходячих 

під час вакацій студентів та вандруючих міських робітників, — їм і в голову не 

приходило, що можуть бути «комуністичні емісари» і в зрібних зароплених 

кахтанах і що ті самі емісари не раз супокійно, схилені і згорблені, переходили 

попри них [312, с. 219]. Другі ріпники не раз, бувало, сміються з мене, питають, 

коли буде весілля або, може, хрестини вперед будуть, але я на то байдуже 

[312, с. 127].  

Інколи автор використовує сполучний засіб лише раз на початку першої 

підрядної частини, а інші приєднані за допомогою сурядних сполучників або ж 

безсполучниково. Смисловий зв’язок з опорним словом не втрачається завдяки 

його валентності, спільним другорядним членам, наприклад: Кождий дбає о 

себе тiльки, не розумiючи того, що таким робом роздроблюються їх сили, 

ослаблюєть ся громада [313, с. 5–6]. Через тиждень він знов явився в 

Євгенієвій канцелярії і сказав йому, що знайшов спосіб конверсії і переписка з 

банком крилошанським уже непотрібна [315, с. 141]. І я сам бачу, що пора 

наших любощів минула і ніяка сила не верне її [315, с. 270]. 

За твердженням І. Й. Ощипко [183, с. 89], намагання уникнути повторення 

сполучних слів у складнопідрядних реченнях може призвести до неясності думки. 

Для чіткості висловлення й підсилення сказаного краще повторити засіб 

приєднання. Також у текстах трапляються речення, у яких той самий елемент 

зв’язку функціонує в кількох залежних частинах у різних граматичних формах, 

що також спричинено змістом висловлювання, наприклад: Вони не могли 

порозуміти, що се такого сталося робітникам і чого вони хотять [312, с. 221]. 

Функціонування різних засобів зв’язку в кількох однорідних частинах 

свідчить про те, що семантика опорного слова суттєво не впливає на вибір 

сполучного елемента, радше більший вплив має контекст: Він стояв мов 

остовпілий, забувши, де він і що з ним діється [315, с. 70]. Лікарі 

сперечались про те, як назвати рід його хороби і чи не слід би заперти його в 
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домі божевільних [315, с. 217]. Сполучні слова в підрядних частинах логічно 

наголошені, на них основне смислове навантаження. 

 У текстах письменника виявлено синтаксичні одиниці, у яких одні сполучні 

засоби вжиті у значенні інших: що (сполучник) = чому, за що = чому, по що – 

чому. Наприклад:  − Бачите, дорогий сусідо, − говорив він до Германа, − сам не 

знаю, що таке, що так мені дуже затужилося за своїм спокійним, тихим і 

щасливим пристановком [312, с. 22]. Взяв я його, веду та й питаю, що за 

нещастя, за що так скатували?.. [312, с. 79] – Що ж, се похвально пізнати 

свою похибку, – мовив Євгеній, не знаючи, що йому сказати і по що 

Стальський виволікає перед ним свої домашні справи [315, с. 94]. 

Синтаксичні одиниці з однорідною супідрядністю переважно містять дві 

залежні частини, проте інколи трапляються тричленні та чотиричленні речення: 

Синод відписав йому по якімось часі, що предложений віск випробувано, що він 

сказався нічим не гіршим від пчолячого і що в кожній православній церкві в 

Росії свічки з того воску можуть горіти без ніякої уйми для хвали божої 

[312, с. 96]. Ні з сього ні з того при корбах, при млинках, при магазинах воскових, 

по шинках при горілці — усюди почалися між ріпниками розмови о тім, як то 

всім тяжко жити, яка тяжка робота в Бориславі і як Жиди без суду, без 

права, по своїй волі уривають чимраз більше з платні, кривдять, і туманять, і 

поштуркують, і ще й висміюють обдурених робітників [312, с. 157]. По його 

впалих, помутнілих очах, по його пожовклім, аж зеленім лиці, по його надломаній, 

похиленій поставі, по безсильно обвислих руках видно було, що вся сила його 

жизні підтята, що усміху не буде вже на тих зів'ялих устах, що він жиє вже 

немов чужим, позиченим життям, що робітницьке нещастя вбило, 

роздавило його [312, с. 266]. 

При однорідному підпорядкуванні майже всі предикативні частини стоять 

у постпозиції, лише в трьох реченнях виявлено їх препозитивне, в одній 

синтаксичній одиниці – інтерпозитивне розташування: Що сталося далі зо 

мною, де дівся Іван, де ділися тоті два знакомі ріпники − не тямлю нічого 

[312, с. 132]. Він і досі чує подих того щастя, але як воно прийшло, в чім 
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проявляло себе, він не міг би сказати [315, с. 79]. Пощо властиво вони бігли, 

чого хотіли від Барана, вони й самі не знали [315, с. 206]. Тухольцi добре 

уважали, що належить збiрщиковi, а що князевi, i не попускали йому зробити 

над ними нiякого надужиття [313, с. 46]. Смислові акценти переходять на 

інформацію, яку містять залежні частини об’єктної семантики. 

Засвідчено речення, у яких автор для інтонаційного та змістового 

виділення, підкреслення важливості інформації парцелює залежні частини в 

самостійні синтаксичні одиниці, які не втрачають зв’язку з опорним предикатом: 

— Воно-то правда, — сказали несміливо деякі Жиди, — але хто знає, чи вони 

схотять уступитися? чи то їх ще дужче не роздразнить? [312, с. 244]. Ану, 

Регінко, розповідж но мені раз по щирості, яка то була у тебе історія з тим 

Рафаловичем? Як ви пізналися, як кохалися-милувалися, як розсталися? 

Чому ти не пішла за нього? Чи ти його не хотіла, чи він тебе? [315, с. 257] 

Неоднорідна супідрядність як спосіб підпорядкування залежних частин 

об’єктної семантики трапляється в текстах набагато рідше: 12, 5%, 2% та 11% 

(у тексті повісті автор майже не будує синтаксичних одиниць таким способом, 

що, припускаємо, зумовлено змістом твору й потребою використання певних 

виражальних засобів). Підрядні з’ясувальні частини характеризують різні за 

значенням опорні слова в головній, подають нову інформацію, конкретизують 

сказане: Він хоть і знав, що син його був зіпсутий і напівбезумний,  все-таки 

знав також, що се його єдиний син, наслідник його маєтку [312, с. 35].  

 У романі „Борислав сміється” сполучник що та омонімний відносний 

займенник у цій функції складають 37, 5% та 25% відповідно. У тексті повісті 

виявлено лише стовідсоткове використання сполучника що (там зафіксовано 

лише одне речення з об’єктними частинами неоднорідного підпорядкування). 

У матеріалі з роману „Перехресні стежки” частотність сполучника становить 

55, 6%, тоді як займенника – навпаки – дуже низька (11%). Проте ці два 

елементи приєднання становлять ядро всіх засобів, виявлених у синтаксичних 

одиницях із неоднорідною супідрядністю: − І щоб вільно було кождому думати, 

що хоче, і другим говорити, що думає... [312, с. 90] Я призналася тобi, що люблю 
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Максима, i присягла перед сонцем, що буду його [313, с. 75]. Він почував, що 

вона знає про його любов, і не стидався свойого чуття, а в її погляді читав, 

що й вона почуває до нього щось більше простої цікавості [315, с. 80]. Ви ще 

й не вислухали, що вам хочу сказати, а вже боїтеся, що вас банк зліцитує 

[315, с. 87]. Підрядні з’ясувальні частини залежать від однорідних присудків. 

Також виявлено динаміку в частотності вживання інших сполучних 

засобів. Удвічі зменшується використання сполучника щоб (12, 5% і 5, 6%), 

сполучника чи – зростає (6, 25% і 11, 6%): Він починав навіть боятися, чи не 

підозріває дещо Бенедьо про його нечисту справку з церезином, і для того 

наказав Шеффелеві, щоб і супротив тих вибраних робітників був якомога 

осторожний [312, с. 189]. – Дарують пан маршалок, але якось... – з деяким 

заклопотанєм відповів Євгеній, чуючи, як у його голові снує ся якось назва 

Брикальського, але не можучи пригадати собі, чи і де він бачився з ним 

[315, с. 26]. Євгеній пригадав собі, що справді має поробити деякі виписки в 

реґістратурі, і вийшов, наказавши Марусякови, щоб пильнував черги і не 

відходив нікуди [315, с. 158]. 

 Прислівник як (6, 25% та 5, 6%) та займенник хто (6, 25% та 5, 6%) 

вжито приблизно з однаковою кількістю: І коли вперед Фанні не могла вияснити 

собі причини того безумного поступка якогось брудного вуглярчука, то тепер, 

побачивши, що він ждав на неї аж за містом, на спеці і в поросі, побачивши, як 

він запаленівся, увидівши її, як чемно і тривожно поклонився їй, мов 

перепрошував за своє колишнє безумство, — побачивши все те, вона погадала 

собі: «А що, може, сей півголовок закохався в мені?» [312, с. 202]. − Що мене се 

обходить, хто вони i якi вони? [313, с. 80] 

У романах використано два синкретичні засоби зв’язку – прислівники 

локативної семантики відки (6, 25% − „Борислав сміється”) та куди 

(5, 6% − „Перехресні стежки”): Семен не пригадує собі, відки чув, але здає му ся, 

що від Мортка-наставника [312, с. 134]. Тільки часом, стрітивши якого 

знайомого селянина, запитували його, куди йде, а почувши, що на віче, не говорили 

нічого більше і йшли далі [315, с. 301]. 
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При неоднорідному підпорядкуванні не виявлено синтаксичних одиниць 

тричленної структури. У всіх реченнях одна залежна частина стоїть в 

інтерпозиції, інша – у постпозиції. 

Послідовний спосіб підпорядкування залежних з’ясувальних частин дає 

змогу чітко і логічно подати нову інформацію в тексті, семантично заповнити 

вільну позицію об’єктного поширювача: Д-р Рафалович швидко мав нагоду 

переконатися, що Стальський не пересолив, говорячи, що місто збудоване 

дуже акустично [315, с. 19]. Він боявся чогось, стидався чогось; йому 

здавалося, що коли б панночка в жалобі запримітила, що він слідить за 

нею, то він від одного її погляду впав би, згорів би на місці  [315, с. 70]. 

Репертуар сполучних засобів, які використовує автор, знову ж таки якісно і 

кількісно різниться. Найчастотнішим на усіх етапах є сполучник що, 

простежується тенденція до спаду його вживання (дані з двох романів): 70% та 

50, 2%: О, я знаю, що тебе то мало обходить, що твого сина десь там у воді 

риби їдять! [312, с. 34] Але я знаю, що вам там різні пани натуркали вуха, що 

я лихвар, п’явка, небезпечний чоловік [315, с. 54]. 

У творі „Захар Беркут” виявлено тільки одне речення з кількома 

з’ясувальними частинами, побудоване за моделлю послідовної підрядності: 

Максим одразу побачив, що напасники намагають до того, щоб вперти їх до 

середини хати, вiдки б вони не так густо могли стрiляти, а потiм легка мусила 

б бути над ними побiда [313, с. 106]. 

У романі „Борислав сміється” всі інші сполучні засоби функціонують з 

однаковою частотністю – по 5%: як (прислівник), щоб, коли, який, відки, що 

(сполучне слово): − О, так, тобі лиш повір, то ти готов присягатися, що й не 

знаєш, як виглядає горілка [312, с. 53]. І не знаю, відки він то чув, що я когось 

кривджу та збиткую?.. [312, с. 75]. Питає щось п'яте через десяте, − видко, що 

не знає, з якого кінця до того взятися, а втім, хто його там знає, може, й умів, 

та не хоче!.. [312, с. 135]. − Досі, чень, усі ми переконалися, що сила наша 

лежить в громаді, лежить в тім, коли всі будемо держатися купи 
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[312, с. 225]. Досить того, що приходяща громада стояла, сама не знаючи, що 

діяти і що почати [312, с. 239]. 

Під час послідовного розташування з’ясувальних частин у романі 

„Перехресні стежки” автор використав такі сполучні засоби: що 

(займенник) − 18, 8%; як (сполучник) – 9, 4%; щоб – 9, 3%; якби – 4, 2%; хто – 

4, 2%; ніж – 4, 2%; куди – 4, 2%: Ти думаєш, що я не знаю, про що ти 

розмовляєш із тими хлопами, з тими попами і Жидами, замкнувшися там, у 

своїм покою! [315, с. 199] Тільки по кількох мінутах він догадався, що варто б 

оглянутися, куди вона пішла [315, с. 67]. А тим часом ліпше би зробив, якби 

сам стерігся, щоб кості цілі були [315, с. 255]. У всіх реченнях виявлено по дві 

з’ясувальні частини. Постпозиція – типовий спосіб їхнього розташування.  

Комбіноване підпорядкування залежних частин численно представлене на 

різних етапах творчості Івана Франка, майже не змінне у динаміці: 7%, 8% 

(суттєво переважає порівняно з іншими видами у тексті повісті) та 6%. Автор 

поєднує різні способи поєднання: однорідну та неоднорідну супідрядності 

( − Захаре, – сказали вони,– колись, у хвилi найгрiзнiшого небезпеченьства, коли 

життя наверне супротивну филю на громаду i загрозить єї порядок,− тодi ти 

вiдкриєш громадi, що значить се знамено, а заразом вiдкриєш, що на нiм 

спочиває наше i нашого Духа-опiкуна благословенство, що вiдступлення вiд 

тої дороги, яку вказує те знамено, буде найбiльшим нещастям для громади, 

буде початком її цiлковитого упадку! [313, с. 55]), однорідну та послідовну 

(така комбінація абсолютно переважає у тексті двох романів) (Ви ж знаєте, що 

я вам признав, що ваша правда, що процес мусите виграти [315, с. 84]. Треба 

сказати в честь бориславським робітникам, що вони зразу добре порозуміли 

свою справу і бодай по той час нікотрий з них не зрадив жидам, яка була ціль 

їх сходин і що ураджено на їх раді [312, с. 186]. Рафалович ще раз здригнувся, 

пригадавши собі, як він усі ті ночі, чуючи далеко той м’явкіт, не міг заснути і 

як одного вечора зо сльозами цілував руки Стальського, просячи, щоби дарував 

житє котові [315, с. 9]), неоднорідна та послідовна (Тому-то він розповів 

ріпникам, де і на якім плацу казано йому ставати на роботу, і просив їх, щоби 
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йому показали, де є той плац [312, с. 67]). Виявлено речення з усіма видами – 

однорідна, неоднорідна супідрядності та послідовна підрядність (Дійшло до 

того, що деякі селяни почали лазити по судах, допитуючися, що зробив «пан 

адукат Шнадельський» з їх справами, і тут довідувалися, що ніякого 

адуката Шнадельського в суді не знають і що, коли вони пану Шнадельському 

подавали які гроші за веденє своїх справ, то се пропащі гроші і треба їм 

домагатися від него їх звороту або позивати його до суду [315, с. 182–183]).   

У прозі письменника трапляються нетипові випадки підпорядкування. До 

таких належить синтаксична одиниця, у якій залежну частину об’єктної 

семантики перериває вставлена конструкція, також побудована за схемою 

складнопідрядного з’ясувального речення. Така комбінація дає змогу висловити 

емоції та враження героя, точніше передати ставлення до інформації, 

висловленої в основному тексті: Але скажіть, зробіть ласку, що властиво за 

ціль має той ваш дотепний – мушу се признати, що дуже дотепний, – 

жарт з тими хлопами? [315,  с. 109]  

Про складність Франкових текстів свідчить також речення, у яких 

з’ясувальні частини переривають частини іншої семантики, наприклад: Я вже не 

кажу нічо о тім, що я болю витерпів, ані не жадаю нічо за той час, хоть певно, 

що якби мені добрі люди не були допомогли, то був би-м враз із матір'ю загиб з 

голоду, ну, але тепер чень же мені належиться тутка робота! [312, с. 54]. 

 

3.3. Особливості ускладнення з’ясувальних частин 

Ускладнення залежних з’ясувальних частин є типовою рисою Франкового 

стилю (див. Додатки И, К). Як стверджує Н. Сологуб, синтаксична організація 

мови творів письменників є ознакою індивідуального стилю, бо саме синтаксис 

допомагає втілити „ідейно-художній задум, виділити смислові відрізки тексту” 

[235, с. 164]. Насичення тексту рядами однорідних членів, а також різноманітні 

комбінації засобів ускладнення дослідниця називає ознакою художнього тексту, 

матеріал Франкової прози підтверджує цю тези. 
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Зазвичай автор використовує однорідні члени, деталізуючи виклад: Не буду 

од вас скривати, та й, впрочiм, ви й самi то добре знаєте, якi важкi i великi дiла 

чекають сьогоднi нашого громадського розсуду [313, с. 54]. А може, вам се 

незвісно, так знайте, що військовий мундур має на жіночі серця дивний, 

маґнетичний вплив [315, с. 35–36]. Такі синтаксичні явища характерні й для 

речень з кількома з’ясувальними частинами, наприклад: Хоч i як донедавна вiн 

ворогував на Максима, то все-таки йому подобалася його рицарська твердiсть i 

незломність, тож тепер, коли почув такi Максимовi слова, єму здавалося, що в 

його серцi рветься щось глубоке i святе, рветься остатнє пасмо вiри в 

чеснiсть i постiйнiсть людей [313, с. 158]. 

До складу залежної частини можуть входити різні види відокремлених членів 

речення, виконуючи функцію додаткового джерела інформації в художньому 

мовленні: Я думав, що, виговорившись, вона вспокоїться [315, с. 42]. Захар 

понімав добре, що засуд, чи прихильний, чи неприхильний для боярина, грозить 

громадi великим небезпеченьством [313, с. 53].  

Вставні слова та словосполучення – це вдалий засіб для автора висловити 

власні міркування або ж думки персонажів, вони емоційно посилюють виклад, 

характерні для складних одиниць як з однією, так і з кількома частинами 

об’єктної семантики: Я й сам знаю, що син такого батька, певно, й хвилі не 

просидить дармо! [312, с. 23]. Він дізнався, що Шеффель знає докладно секрет 

фабрикації церезину, зумів би уладити відповідні кітли і прилади, одним 

словом, зумів би вести фабрику [312, с. 100]. Я хтів лишень сказати, що ви 

задарма на мене вергли підержіння (підозріння) і що я в тій справі, Бог свідок, 

нічо не винен! [312, с. 91–92] Він почував, що його зваблено в лапку і що 

йому мабуть не втекти з неї [315, с. 193](розділові знаки пропущено). 

Вставлені конструкції містять додаткове повідомлення: Я отямився аж нині 

з полудня, і коли спитав за Варкою, мені сказали, що її (на мій крик!) витягли з 

ями і вже й поховали [312, с. 85]. Коли я побачила, як цьоця змірила вас своїм 

згірдним поглядом – ні, не згірдним, а було в тім погляді щось таке погане і 

ненависне – тямите, я вся похолола і мало не впала [315, с. 116–117]. На думку 
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У. Гринишин, „найвища  цінність  таких  вкраплень у структуру художнього 

тексту полягає у їх необмежених можливостях експреси візувати оповідь: 

вставлені  конструкції  інтенсифікують авторську  присутність,  полегшують  

розуміння та  сприйняття  особливостей  світоглядних позицій  письменника…” 

[52, с. 171]. За допомогою цих засобів ускладнення автор допомагає читачам 

наблизитися до подій, які він описує. 

Якщо виникає потреба повідомити більше інформації, письменник будує 

синтаксичні одиниці з різними комбінаціями ускладнень: однорідними членами у 

поєднанні з відокремленими (Він озирнув ся і побачив, як півперек вулиці, 

кланяючись капелюхом і весело балакаючи, наближав ся до нього середнього 

росту підстаркуватий панок з коротко остриженим ріденьким волосєм, 

рудими, сивавими вусами, одягнений у чорний витертий сурдут [315, с. 4]), зі 

вставними словами (Тiльки глуха тривога ходила по народi, мов гаряча вiтрова 

филя, i нiхто не знав, чи хвиля уляжеться, чи, може, нажене з собою грiзну, 

градову тучу [313, с. 50]). 

Як демонструє матеріал, ускладненими можуть бути як одна, так і дві 

частини одночасно: Він розповів, що хлопець розпещений мамою і зіпсутий, і 

просив держати його остро, не щадити грозьба, навіть кари і не зважати на те, 

що може говорити і робити його жінка [312, с. 45]. Відтак задумала була 

упертися на тім, щоб відібрати Готліба від Василіанів і дати до якої іншої 

школи, але швидко роздумала, що іншої школи в Дрогобичі не було, а давати 

Готліба до якого другого міста, між чужих людей, — о тім вона й помислити 

не могла без страху [312, с. 46]. Він знав, що, крім одної старої Жидівки-

служниці і Іцка самого, не було нікого в тім домі і що жидівка, певно, вже 

спить в кухні [312, с. 209]. 

Трапляються випадки, коли в одній з двох частин можуть бути поєднані 

різні види ускладнень, наприклад: Він і сам перед собою не був би одверто 

признався до того, що перекидав на Германа свою думку, що в серці його 

закипає якась дика неприязнь до Германа за образу, дізнану в його домі, за 

обалення його блискучих планів [312, с. 38]. 
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Звертання, які функціонують у складі підрядних з’ясувальних речень, 

органічно вплетені в канву діалогів, проте є досить рідкісним явищем, суттєво не 

впливають на структуру синтаксичних одиниць: І так ми здається, що ти, 

синку, йдеш до того Борислава, як у яку западню, і що ліпше би було, якби-сь 

відніс Жидові той завдаток і остався тут [312, с. 59]. Га, не знав би ти, що нині 

за день, нелюде якийсь [312, с. 32]. – А таки надіюся, що тебе, коханий 

графе, наверну на сю, спеціально на сю революцію [315, с. 194]. 

Нетиповим є випадок такої побудови речення: Лиш одного ми надiємось, i 

се може ще спасти нас: що Монголи не пiдуть на ваш шлях i що в такiм разi 

ви, забезпечивши свiй шлях вартою, будете могли рушити нам на помiч  

[313, с. 71]. Між головною і залежними частинами об’єктної семантики розміщена 

ще одна, з’єднана з головною сурядним зв’язком. Крім того, перед підрядними 

частинами стоїть двокрапка, що посилює змістовий розрив, наближує структуру 

до безсполучникового речення.  

Діалогічно зумовлена побудова речення, у якому головну і залежну частини 

розділяє не лише двокрапка (за моделлю складного безсполучникового речення –

пояснювальні відношення), а й відокремлена обставина, виражена 

дієприслівниковим зворотом: Скажи менi: осiдаючи на тухольськiй землi, чи 

хотiв ти бути членом громади, чи нi? [313, с. 66]. Двокрапка перед підрядними 

частинами, з’єднаними сурядно-підрядним повторюваним сполучником чи, 

трапляється і в інших контекстах: Як гадаєте: чи будемо стояти тут i 

боронитися до остатнього духу, заслоненi хоч вчасти стiнами, чи волимо всi 

разом ударити на монголiв, може б нам таки удалося проломити їх ряди? 

[313, с. 108]. 

Діалоги між персонажами також зумовлюють появу неповних або обірваних 

підрядних об’єктних частин: − Гм, не знаю, як би то... — сказав нерішучо Герман 

[312, с. 25]. Чув я, що гадра послідня... [312, с. 31] Міркував тільки, що якісь 

страшні прокляття, наруга і обвини градом летять на Германову голову, але 

за що, про що, того не знав [312, с. 31]. Я просив би дуже і дуже, щоб мені не 

теє... [315, с. 20]  
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На відміну від речень зі залежними атрибутивної семантики, складні речення з 

підрядними з’ясувальними частинами частіше слугують інструментом побудови 

мовлення персонажів, рідше – авторського, причиною чого є і специфіка цих 

синтаксичних одиниць (інформаційно наповнювати потенційний правобічний 

поширювач), і сюжетна канва художнього тексту: Усі сиділи з понуреними додолу 

головами, всі чули, що наближається щось страшне, якесь велике знищення, 

але чули заразом, що вони не в силі його відвернути [315, с. 269]. Мирослава 

здивувалась, не знаючи, що значить тота змiна в успособленню її батька, не 

знаючи, що вiра єї батька в щасливу удачу монгольського походу, а тим бiльше 

в додержанє монгольських обiцянок, дуже вже похиталася i що боярин у 

такiм разi з конечности мусив чiпатися громади, i поступок доньки був йому в 

тiм пожаданою опорою [313, с. 142]. Ще того самого вечора я говорив з цьоцею, 

виявив їй, що бажав би старатися о руку панночки [315, с. 39]. Ти дуже добре 

розумієш, про що я говорю» [315, с. 41].  

Про ретельну творчу працю Івана Франка свідчать виправлення у 

прижиттєвих перевиданнях, зокрема повісті „Захар Беркут”. 

 

3.4. Характеристика трансформацій у складних реченнях з підрядними 

з’ясувальними частинами 

Яскраві літературні особистості у своїх творах найпослідовніше виявляють 

мовні особливості певного часу та місцевості. Письменник може насичувати текст 

нелітературними елементами: діалектизмами, просторічними одиницями і т. д., 

адже говорить і пише так, як підказує йому мовна традиція. Проте ще цікавіше 

спостерігати працю автора над власним текстом.  

Про те, що Іван Франко ретельно працював над синтаксичною будовою свої 

творів, свідчать виправлення в другій редакції повісті „Захар Беркут”. Бачимо 

мовну еволюцію письменника. На думку Т. І. Панько, „вимога, яку ставив 

І. Франко до західноукраїнських письменників, – брати за взірець мову відомих 

майстрів слова Східної України і одночасно вимога – міцно стояти на ґрунті 
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живої мови Галичини – не суперечать одна одній, а перебувають в одночасній 

єдності” [186, с. 9].  

У реченнях з підрядними з’ясувальними частинами засвідчено небагато 

змін, вони спорадичні, не мають системного характеру:  

Таблиця 3.1 

Трансформації у складних реченнях з підрядними з’ясувальними 

Вид трансформації Кількість 

одиниць 

1. Заміна опорного предиката  

2. Заміна сполучного засобу 

3. Відсутність речення або частини в 

одній з редакцій 

4. Структурна перебудова синтаксичних 

одиниці з підрядною з’ясувальною частиною 

 

3 

3 

4 

 

2 

Заміна опорного предиката межує зі змінами на лексичному рівні. У трьох 

синтаксичних одиницях другої редакції повісті письменник використовує

літературно нормативні лексеми замість застарілих (понімати→розуміти, 

видіти→бачити), хоча семантично предикати тотожні, наприклад: 

Захар понімав добре, що засуд, чи 

прихильний, чи неприхильний для 

боярина, грозить громадi великим 

небезпеченьством [313, с. 53]. 

Захар розумів добре, що засуд, чи 

прихильний, чи неприхильний для 

боярина, грозить громадi великою 

небезпекою [314, с. 48]. 

Мимоволi стрепенулася тухольська 

громада, побачивши наближення тої 

вовчої дружини; всi поняли, що се 

именно й є той ворог, який напосiвся 

на їх свободу й незалежнiсть 

[313, с. 57]. 

Мимоволi стрепенулася тухольська 

громада, побачивши наближення тої 

вовчої дружини; всi зрозуміли, що се 

именно й є той ворог, який напосiвся 

на їх свободу й незалежнiсть 

[314, с. 51]. 
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Видиш, прецінь, що вода чиста 

[313, с. 166]. 

Адже бачиш, що вода чиста 

[314, с. 140]. 

Фіксуємо заміну засобів зв’язку: щоб→аби, чого→чому (див. параграф 

3.1. Складні речення з однією підрядною з’ясувальною частиною). 

 Інколи Іван Франко коректував зміст твору, відкидаючи або додаючи 

синтаксичні одиниці взагалі. Наприклад, у другій редакції не зафіксовано двох 

речень, які наявні у першій: А тепер послухай, що сталося пізніше! [313, с. 64]. 

Тепер тiлько о то йде, щоб позганяти їх iз менших становищ [313, с. 106]. 

До кардинальних правок також можна зарахувати цілковиту трансформацію 

предикативних частин або додавання нових. Автор замінює предикат і додає до 

нього прийменниково-займенникову конструкцію, якої стосується підрядна 

частина: 

Слiпо полягаючи на його словах i 

розказах, кождий рішився пильнувати 

свого мiсця до крайньої можностi, 

знаючи добре, що й сусiднє мiсце буде 

так само пильноване [313, с. 102]. 

Слiпо полягаючи на його словах i 

розказах, кождий дбав лише про те, 

щоб пильнувати свого мiсця до 

крайньої можностi, знаючи добре, 

що й сусiднє мiсце буде так само 

пильноване [314, с. 88]. 

Випадки, коли до предиката приєднано різні за змістом об’єктні частини за 

допомогою різних сполучних засобів, свідчать про можливу варіантність 

інформаційного наповнення, яку проектує валентність та семантика опорного 

слова, наприклад: 

Але медведиця, побачивши наглу втечу 

свого ворога, раптом кинула ся вбік в 

густі ломи і поки Мирослава могла 

дослiдити, де вона ділась, а вже 

медведиця стояла близько неї на 

каменi, ревучи грiзно i рознявши 

закровавлену пащеку [313, с. 21]. 

Та ледве Мирослава могла дослiдити, 

що робить медведиця, а вже звiрюка 

стояла близько неї на каменi, ревучи 

грiзно i рознявши закровавлену пащеку 

[314, с. 22]. 
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Виявлено речення, де автор модифікує застарілу граматичну форму 

сполучного засобу та додає в новій редакції ще одну підрядну частину, 

акцентуючи на інформації, яку вона містить. Крім того, письменник замінює 

означальну частину з’ясувальною, пропонуючи читачам по-іншому поглянути на 

зображене: 

Не знати, о чім думав вiн, але його очi 

глядiли не змигаючи в полум'я огнища, 

слiдили уважно за загаранєм 

червоних, мов розжарене залiзо, 

полiн, що трiскали в огнi, злизуванi 

полум'ям [313, с. 84]. 

Не знати, про що він думав, але 

його очi глядiли не змигаючи в полум'я 

огнища, слiдили уважно за тим, як 

догоряли червоні, мов розжарене 

залiзо, полiна, як трiскали в огнi, 

злизуванi полум'ям [314, с. 73]. 

Ще одним різновидом трансформації є структурне виокремлення 

синтаксичної одиниці з підрядним з’ясувальним в окреме речення. Такі приклади 

характерні для діалогічного мовлення: 

− Але ж се не княжi, а громадськi 

землі,– князь не мiг дарувати того, що 

до нього не належить[313, с. 52]. 

− Але ж се не княжi, а громадськi 

землі!  Князь не мiг дарувати того, що 

до нього не належить[314, с. 47]. 

− Держiмся, товаришi! - говорив він, 

− швидко в Тухлi почують крики або 

хто-небудь побачить, що тут 

дiється, i нам прибуде помiч! 

[313, с. 106]. 

− Держiмся, товаришi! − говорив він. 

Швидко в Тухлi почують крики або 

хто-небудь побачить, що тут 

дiється, i нам прибуде помiч! 

[314, с. 91]. 

Численними є контекстуальні зміни, які не впливають на структуру чи 

семантику складнопідрядних речень з підрядними з’ясувальними. Автор вносить 

лексичні або граматичні (способи зв’язку в словосполученнях) корективи, до 

прикладу, зміни в контексті залежних частин: 

Вiн, щоправда, голосить, що береже 

нас вiд нападiв угорських [313, с. 62]. 

Вiн, щоправда, голосить, що 

береже нас вiд нападiв угорських 

вояків [314, с. 55]. 
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Розбивайте плиту! −скрикнув вiн до 

монголiв,- нехай побачить великий 

бегадир, що я не обманював його! 

[313, с. 163]. 

Розбивайте плиту! − скрикнув вiн до 

монголiв,- нехай побачить великий 

бегадир, що я не обдурював його! 

[314, с. 163]. 

Серед інших видів авторського редагування засвідчено заміну архаїчної 

форми керування зі співвідносним словом те: 

Правда, боярине, до тебе вчора прибiг 

княжий пiсланець, котрий оповiстив 

тебе о новім нападі страшних 

монголiв на нашу країну, о тім, що 

вони по довгiм опорi заняли Київ i 

зруйнували його дотла i тепер 

величезною хмарою тягнуть на нашi 

червоноруськi землi [313, с. 63]. 

Правда, боярине, до тебе вчора прибiг 

княжий пiсланець, котрий оповiстив 

тебе о новім нападі страшних 

монголiв на нашу країну, про те, що 

вони по довгiм опорi заняли Київ i 

зруйнували його дотла i тепер 

величезною хмарою тягнуть на нашi 

червоноруськi землi [314, с. 56]. 

Вiн оповiдав про дiла Дажбога, про 

побiди Свiтовида, о тім, як три святi 

голуби, Дажбог, Свiтовид i Перун, 

сотворили землю з пiскового зерна, 

як Дажбог три днi шукав на днi 

безоднi, поки знайшов три зеренця: 

одно зерно пшеницi, друге жита, а 

третє ячменю, i дарував їх першому 

чоловiковi, Дiдовi, та його жiнцi Ладi; 

як Перун дарував їм iскру огню, а 

Свiтовид волосинку, з котрої за його 

благословенством зробилася корова й 

пастух, що його назвали Волосом 

[313, с. 146]. 

Вiн оповiдав про дiла Дажбога, про 

побiди Свiтовида, про те, як три 

святi голуби, Дажбог, Свiтовид i 

Перун, сотворили землю з пiскового 

зерна, як Дажбог три днi шукав на 

днi безоднi, поки знайшов три зеренця: 

одно зерно пшеницi, друге жита, а 

третє ячменю, i дарував їх першому 

чоловiковi, Дiдовi, та його жiнцi Ладi; 

як Перун дарував їм iскру огню, а 

Свiтовид волосинку, з котрої за його 

благословенством зробилася корова й 

пастух, що його назвали Волосом 

[314, с. 123]. 

Отже, зміни у другій редакції повісті „Захар Беркут” свідчать про ретельну 

редакторську працю Івана Франка на синтаксичному рівні. Ці трансформації 
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стосуються як формальних засобів зв’язку, так і всієї структурно-семантичної 

організації всього речення.  

 

Висновки до розділу 3 

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними численно 

представлені в прозі Івана Франка на всіх етапах його творчості. Для цих 

синтаксичних одиниць характерна чітка структурна організація. Проте текстове 

полотно художнього твору є особливим середовищем, у якому часто 

спостерігаємо модифікації форм, спричинені змістовими явищами. На 

синтаксичні одиниці об’єктної семантики накладаються інші відтінки значень, які 

кардинально не змінюють основні, а лише дещо увиразнюють їх.  

Лексичне значення опорних слів не є головною причиною появи в залежній 

частині певного сполучного засобу, адже часто одні й ті ж предикати проектують 

появу різних одиниць зв’язку, що насамперед зумовлене потребою передати 

конкретний зміст. Проте семантика слова зумовлює необхідність правобічного 

об’єктного поширювача, функцію якого й виконує підрядна частина. 

Основними причинами нечіткості семантико-синтаксичних відношень у 

складних реченнях з підрядними об’єктної семантики також є опорні слова і 

сполучні засоби, але провідну роль у реченнях з підрядними з’ясувальними, на 

противагу одиницям попереднього типу, відіграє перший чинник. Елементи 

зв’язку можуть частково нейтралізувати двозначність, якщо вони характерні для 

цих одиниць, або ж навпаки – підсилити, якщо асемантизувалися в новому 

контексті.  

Фактичний матеріал показує, що опорними найчастіше виступають 

дієслова таких семантичних груп: розумова (інтелектуальна) діяльність (знати 

(найчастотніше в цій групі), судити, переконатися, здогадуватися, дослідити, 

думати, гадати, здивуватися, понімати, вагатися, зміркувати, викрити, 

пізнати, переконатися, уявляти, пильнувати, запам’ятати); види мовленнєвої 

діяльності (рецептивні та репродуктивні) (говорити, казати, чути, оповісти, 

хвалитися, послухати, голосити, шепотіти, запевняти, чути, допитуватися, 
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писати, заявити, завідомляти, грозити, повідомляти, прочитати); фізична 

діяльність і сприйняття органами чуття (побачити, показувати, зауважити 

(= побачити), зробити, забрати, поглянути, заглядати, видіти, шукати тощо); 

буття, подієвість (виходити, розумітися, лучатися (траплятися), статися, 

здаватися, означати); психічна діяльність, емоційний стан (почувати, вірити, 

чути (= відчувати), терпіти, вдавати, боятися, надіятися, жалуватися та інші); 

волевиявлення, бажання, спонукання, потреби, заклик, обіцянка (хотіти, 

налягати, просити, дозволити, зважати, благати, дякувати, присягти, просити, 

жадати тощо). Виявлено речення, у яких ті самі предикати функціонують у своїх 

різних значеннях. Семантика опорного часто стає головною причиною 

неоднозначності в трактуванні типу підрядної частини, наприклад: дякувати, 

боятися, жалкувати, ждати та інші. 

 Значно рідше підрядна частина стосується дієприкметників (переконаний), 

дієприслівників (знаючи, кажучи), прислівників (треба, певно, очевидно, добре, 

жаль тощо), прикметників (ліпший, більший), які виконують функцію 

синтаксичних дієслів. Дві останні частини мови часто вживаються у формі 

ступенів порівняння, що зумовлює появу в підрядній частині сполучника ніж і є 

причиною виникнення формо-змістового синкретизму (об’єктно-компаративний 

різновид). Опорними словами можуть виступати займенники, які є логічно 

наголошеними і обов’язковими компонентами, зміст корелятів конкретизує 

залежна частина.  

Кількісний та якісний склад використаних засобів зв’язку суттєво різниться. 

Загалом виявлено 27 одиниць. Типовим найчастотнішим, характерним для цього 

виду підрядних речень, є асемантичний сполучник що. Сполучники щоб й аби 

функціонують паралельно, проте кількісно суттєво переважає перший. Вони 

служать для надання залежній предикативній частині відтінків бажаності, творять 

ірреальну модальність.  

Сполучні засоби питальної мови (питально-відносні займенники що, хто, 

який, котрий, чий, скільки; прислівники куди, де, звідки, доки, поки, коли, як, 

чому (чого), нащо, пощо; сполучники чи, якби (коби), як, аж) ужиті в текстах з 
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неоднаковою частотністю і часто нашаровують нові відтінки значень (див. 

Додаток З).  

Займенники що, хто, який, котрий, чий первинно є елементами зв’язку в 

складнопідрядних реченнях із підрядними означальними, тому їхнє використання 

в з’ясувальних синтаксичних одиницях накладає на підрядні частини атрибутивну 

семантику. Прислівники куди, де, звідки, доки, поки, коли разом з опорними 

словами зумовлюють накладання об’єктних та обставинних семантико-

синтаксичних відношень. Виявлено функціонування залежних предикативних 

частин з нашаруванням ад’єктивних значень способу дії, причини, мети, умови, 

порівняння (як, чому (чого), нащо, пощо, якби (коби), немов, мовби, буцімто, 

ніж). Формо-змістовий синкретизм зумовлений не лише сполучними засобами, а 

й змістом висловлювання. Аналізуючи речення, беремо до уваги всі чинники: від 

чого залежить підрядна частина; елементи зв’язку; семантико-синтаксичні 

відношення, які виникають. 

Доказом синтаксичного ізоморфізму членів простого речення та підрядних 

предикативних частин є складні речення, у яких письменник не виділяє останні, 

ідентифікуючи їх як повноцінну заміну частин простих синтаксичних одиниць. 

Залежна частина може складатися лише з одного слова – засобу зв’язку, 

виокремленого комою. Постпозитивне розміщення залежних частин – одна з 

ключових структурних ознак складних речень із підрядними з’ясувальними, хоча 

трапляються випадки інтерпозиції та постпозиції. 

У складних реченнях із кількома підрядними частинами об’єктної 

семантики абсолютно переважає однорідний спосіб підпорядкування, який також 

виконує важливу стилістичну функцію: допомагає передати більше нової 

інформації, деталізує вже сказане, всебічно доповнити зміст. Побудова складних 

синтаксичних одиниць з однорідною та неоднорідною супідрядністю, 

послідовним та комбінованим підпорядкуванням залежних частин є свідченням 

складності, високої синтаксичної організації Франкових творів. У реченнях із 

кількома залежними об’єктними частинами виявлено загальну тенденцію у 
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використанні засобів зв’язку: переважають сполучник та відносний займенник 

що, частотними є сполучники щоб, чи, прислівники часопросторової групи. 

Серед засобів ускладнень, виявлених у з’ясувальних частинах, фіксуємо 

ряди однорідних та відокремлених членів, які містять додаткові повідомлення, 

розгортають основну інформацію; вставні слова та вставлені конструкції, за 

допомогою яких автор висловлює ставлення до сказаного (своє або персонажів), 

вказує супровідні обставини описаного; звертання, а також комбінації цих 

одиниць в одній або кількох частинах об’єктної семантики одночасно (див. 

Додатки И, К). 

Синтаксичні одиниці з підрядними з’ясувальними також зазнають 

трансформацій в авторській редакції повісті „Захар Беркут”. Вони не є 

систематичними: заміна сполучних засобів, опорних слів (застарілих на 

загальновживані, це лексико-синтаксична трансформація), відсутність речень або 

предикативних частин в одній з редакцій, структурна перебудова, змістове 

доповнення синтаксичних одиниць.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Для аналізу складних елементарних та неелементарних речень із 

підрядними нерозчленованої структури як компонентів художньої прози Івана 

Франка на різних етапах творчості використано комплексний структурно-

семантичний підхід, який дав змогу врахувати багатоаспектність речень, 

системність їхнього функціонування, значення одиниць і значення відношень, 

синхронну перехідність, синкретизм у синтаксичній системі мови. 

До складу синтаксичних одиниць нерозчленованої структури входять 

складнопідрядні речення атрибутивної (присубстантивно-означальні та 

займенниково-означальні) і з’ясувально-об’єктної семантики (семантичний 

варіант структурно-семантичної класифікації). У реченнях з опорними 

віддієслівними іменниками (девербативами) виникає атрибутивно-об’єктний 

синкретизм. Підставами для їхнього розгляду в системі атрибутивних конструкцій 

уважаємо часиномовний критерій ‒ категорійне значення предметності, проте 

зазначаємо можливість синхронної перехідності таких одиниць. 

2. Засобами зв’язку в складних реченнях з підрядними нерозчленованої  

структури є семантичні, асемантичні та асемантизовані сполучники, сполучні 

слова (відносно-питальні займенники і прислівники). Аналіз формальних 

елементів творення означальної та об’єктної семантики – сполучників і 

сполучних слів – на різних етапах творчості Івана Франка засвідчив кількісні та 

якісні зміни у їхньому реєстрі (Додатки А, З).  

Підрядні частини атрибутивної семантики найчастіше приєднані 

сполучними словами котрий, що, який. Фактичний матеріал засвідчує 

зменшення частотності вживання займенника котрий: від 39, 2% і 58% до 3, 6% 

(дані з творів у хронологічній послідовності: „Борислав сміється”, „Захар Беркут”, 

„Перехресні стежки”). Водночас частіше починають функціонувати що (від 

26, 7% до 49, 2%) та який (6, 8% до 24%). Сполучні засоби, нетипові для 

підрядних частин атрибутивної семантики, накладають додаткові значеннєві 

відтінки: ознаки за місцем і часом (де, відки (звідки), куди, коли (відколи), 



172 
 

поки, доки), атрибутивно-компаративна характеристика (як, мов, немов, 

немовби, мовби).  

Для гіпотактичних конструкцій зі залежними частинами об’єктної 

семантики характерним є використання великого реєстру сполучних засобів, які 

не лише слугують формальними інструментами творення підрядного зв’язку, а й 

активно впливають на семантико-синтаксичні відношення в реченні. 

Асемантичний сполучник що абсолютно переважає на всіх етапах творчості Івана 

Франка (48%, 59%, 60, 7%). Письменник одночасно, але з неоднаковою 

частотністю використовує асемантизовані сполучники щоб (8, 6%, 5, 8% та 8, 6%) 

та аби (0, 1%, 0, 3%, 0, 1%) (у перевиданні повісті „Захар Беркут” засвідчено 

речення, у яких Іван Франко робить заміну першого елемента на другий). 

Підрядні з’ясувальні частини також приєднуються питально-відносними 

займенниками що, хто, який, котрий, чий, скільки, прислівниками куди, де, 

звідки, доки, поки, коли, як, чому (чого), нащо, пощо, сполучниками чи, якби 

(коби), немов, мовби, буцімто, ніж. У текстах двох романів одночасно 

функціонують два і більше елементи зв’язку в одній частині. Також виявлено 

підрядні частини, які складаються лише зі сполучного засобу, що є доказом 

їхнього виражального, смислового потенціалу та контекстуальної важливості.  

3. Для присубстантивно-означальних одиниць характерні два види 

змістових відношень: атрибутивно-приєднувальні та атрибутивно-видільні 

(обов’язковим структурним елементом є вказівні займенники з видільною 

функцією, у Франкових текстах найчастотнішим є такий). Темпоральні сполучні 

засоби (коли (відколи), поки, доки) потребують наявності в головній частині 

спеціального субстантива – іменника на позначення певного проміжку часу (день, 

ніч, хвиля, час). Локативні (де, відки (звідки), куди), як правило, залежать від 

обставини місця, яка може бути виражена субстантивами різних тематичних груп.  

Залежні частини атрибутивної семантики поширюють, уточнюють слово як 

лексичну та морфологічну одиницю і зазнають ускладнень різними мовними 

засобами: однорідними членами, звертаннями, вставними словами та 

конструкціями, відокремленими членами, поєднаннями цих елементів (однорідні 
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члени речення+відокремлені члени, відокремлені члени речення+вставне 

слово, однорідні члени речення+вставлена конструкція, однорідні члени речення+ 

вставне слово, вставне слово+однорідні члени речення+відокремлені члени 

речення) (Додатки Б, В). Постпозиція – типовий спосіб розташування, переважає 

однорідне (30 %) та неоднорідне (31 %) підпорядкування залежних атрибутивних 

частин у багатокомпонентних реченнях. 

У складних реченнях із підрядними займенниково-означальними 

найчастіше функціонують такі корелятивні пари (кількісні дані та якісний склад 

на різних етапах творчості подано в Додатку Г): весь – що, весь – хто, той – хто, 

той – який, той – котрий, той (те) – що (сполучник), такий – який, такий – 

котрий, такий – що (сполучне слово), такий – немовби, такий – як, свій – що 

(сполучник), деякий – котрий, хто – що (сполучне слово), інший – що (сполучне 

слово), сей – хто,  усякий – хто, ніхто – хто, хтось – що (сполучне слово), дещо – 

що (сполучне слово). Для прози Івана Франка характерним є часте виокремлення 

опорного займенника. Головна частина може формально складатися лише з 

одного слова, хоча за змістом тісно пов’язана з початком речення (наприклад, за 

схемою: …, той, що…). Виділення корелята підкреслює змістову важливість 

субстантива, з яким він логічно пов’язаний і позицію якого заміщує. Для 

займенниково-означальних частин частіше, ніж для присубстантивно-

означальних, характерне інтерпозитивне розташування (15%, 25%, 12%). У 

реченнях із кількома підрядними займенниково-означальними переважає 

неоднорідна супідрядність (47, 8%), однорідна супідрядність та послідовна 

підрядність становлять 39% та 8, 7%, трапляються також випадки комбінованого 

поєднання різних способів підпорядкування залежних частин. 

4. У складних реченнях з підрядними об’єктної семантики, виявлених у 

художній прозі Івана Франка, функціонують опорні слова різної частиномовної 

належності. Залежні частини стосуються дієслів зі значенням розумової та 

мовленнєвої діяльності (знати, дослідити, думати, гадати, пізнати та ін.; 

говорити, казати, оповісти, чути, писати, повідомляти та ін.); фізичної 

діяльності та сприйняття органами чуття (побачити, показувати, зробити, 
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видіти); буття, подієвості (виходити, статися, означати); психічної діяльності та 

емоційних станів (вірити, чути, терпіти, боятися, надіятися); дієслів на 

позначення волевиявлення, бажання, спонукання (хотіти, дозволити, благати, 

просити, жадати). Рідше опорними стають дієприслівники (знаючи, кажучи), 

дієприкметники (переконаний), прислівники (семантично вони теж дуже 

різноманітні: певно, сумнівно, очевидно, добре, жаль, цікаво, треба, досить, 

ліпше), прикметники (переважно в простій формі вищого або найвищого ступеня 

порівняння: ліпший, більший). Опорними також можуть бути займенники той (та, 

те, ті); сей (ся, се, сі); ніхто, ніщо; щось; все; кождий (кожний). Специфікою 

Франкових текстів є використання адвербіалізованого іменника диво зі 

заперечною часткою не, описової конструкції мати рацію, прислівникових сполук 

тим більше, тим ліпше. Майстерність художнього викладу письменника 

зумовлює появу об’єктно-часового, об’єктно-локативного, об’єктно-причинового, 

об’єктно-компаративного та об’єктно-цільового синкретизму (мети) у складних 

реченнях. Опорними, як правило, є дієслова дякувати, боятися, дивуватися, 

жалуватися, ждати та інші, валентність яких проектує різні варіанти змістового 

поширення. 

Підрядні об’єктні частини ускладнені однорідними та відокремленими 

членами, вставними словами та вставленими конструкціями, звертаннями, а також 

поєднанням цих одиниць (однорідні члени речення+відокремлені члени, 

відокремлені члени речення+вставне слово, однорідні члени речення+вставлена 

конструкція, однорідні члени речення+вставне слово) (Додатки И, К). Фіксуємо 

різну частотність їх використання та неоднаковий кількісний вияв на різних 

хронологічних зрізах. Типовим місцем залежної частини є постпозиція, 

інтерпозиція складає 9%, препозиція – 3% (найчастіше це речення з корелятом у 

головній частині). У реченнях із кількома частинами об’єктної семантики 

переважає однорідна супідрядність (46, 2%, 70%, 46%).  

5. Мова повісті „Захар Беркут” структурно дещо складніша: неелементарні 

синтаксичні одиниці з підрядними присубстантивно-означальними та 

з’ясувальними частинами кількісно переважають (займенниково-означальні 
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частіше функціонують як компоненти елементарних речень). Натомість у двох 

романах виявлено більше елементарних структур, у складі яких функціонують 

залежні частини атрибутивної та об’єктної семантики. Динамічна форма викладу 

переважає над описовою. 

Порівняльний  aналіз двох авторських редакцій повісті „Захар Беркут” 

засвідчив ретельну працю Івана Франка над текстом. Послідовним та 

систематичним є використання замість сполучного слова котрий елементів який, 

що. На сучасному етапі розвитку мови літературна норма допускає його вживання 

лише у розподільно-числовому значенні. Контекстуально зумовленим є вживання 

сполучних слів кудою (діалектний варіант слова куди) та хто. Засвідчено 

трансформації відокремлених означень, виражених дієприкметниковими 

зворотами, та активних дієприкметників теперішнього часу, невластивих 

українській мові, на складніші за структурою синтаксичні синоніми – підрядні 

частини атрибутивної семантики. Виявлено заміни способу зв’язку між частинами 

складних речень (зі складнопідрядного на безсполучниковий та сполучниковий 

сурядний; із безсполучникового на сполучниковий підрядний). Іноді письменник 

трансформує підрядну означальну одиницю у відокремлену обставину або додає 

нову залежну частину атрибутивної семантики. У складних реченнях з 

підрядними з’ясувальними з двох редакцій повісті „Захар Беркут” виявлено 

поодинокі заміни опорних предикатів та сполучних засобів щоб (щоби) на аби. 

Також засвідчено лексичні чи граматичні контекстуальні зміни, додавання нових 

залежних частин (Додатки Д, Е, Ж). 

Перспективу подальших розвідок з обраної теми вбачаємо в дослідженні 

складних одиниць розчленованої та нерозчленованої структури як прикметних 

рис ідіостилю письменника на матеріалі інших його творів. Такий аналіз дасть 

змогу виявити синтаксичне багатство і майстерність прози Івана Франка, мозаїку 

синтаксичних засобів увиразнення художнього викладу. Актуальною залишається 

потреба визначити роль письменника в процесі кодифікації синтаксичних норм 

української мови, дослідити його активну діяльність, спрямовану на 

вдосконалення західноукраїнського варіанта української мови. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Реєстр сполучних засобів  

у складних реченнях з однією підрядною означальною частиною 

 „Борислав 

сміється” 

„Захар 

Беркут” 

(І ред.) 

„Перехресні 

стежки” 

Котрий 39, 2 % 58 % 3, 6 % 

Який 6, 8 % 5 % 24 % 

Що (сполучне слово) 26, 7 % 28, 2 % 49, 2 % 

Що (сполучник) 15 % 4, 3 % 10, 2 % 

Де 3 % 1, 8 % 6, 2 % 

(З)відки  0, 3 % 0, 3 % 0, 4 % 

 Куди 0, 3 % - 0, 2 % 

Коли (відколи) 2, 3 % 1, 8 % 2, 2 % 

Поки 0, 3 % 0, 3 % - 

Доки 0, 3 % - - 

Мов (немов, немовби, мовби) 1 % - 1, 4 % 

Як (прислівник) 1, 3 % - 1 % 

Чи   0, 5 % - 0, 2% 

Хто  0, 3 % - - 

Щоб(и) 3, 2 % - 1, 4 % 
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Додаток Б 

 

Ускладнення в реченнях з однією присубстантивно-означальною частиною  

 

Різновиди ускладнень „Борислав 

сміється” 

„Захар 

Беркут” 

„Перехресні 

стежки” 

Однорідні члени речення 71, 5 % 66, 2 % 55 % 

Відокремлені члени речення 12, 6 % 21, 2 % 28 % 

Вставні слова 6, 3 % 2, 8 % 4, 7 % 

Звертання - 0, 9% - 

Однорідні члени речення + відокремлені 

члени речення 

6, 3 % 5, 5 % 10 % 

Відокремлені члени речення + вставне 

слово 

- 0, 9 % - 

Однорідні члени речення + вставне слово - 1, 7 % 1, 6 % 

Однорідні члени  + вставлена конструкція 1 % - 0, 8 % 

Вставлені конструкції 2, 1 % - - 

Вставне слово + однорідні члени речення 

+ відокремлені члени речення 

- 0, 9 % - 
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Додаток В 

 

Ускладнення в реченнях із кількома підрядними означальними частинами 

 

Різновиди ускладнень „Борислав 

сміється” 

„Захар 

Беркут” 

„Перехресн

і стежки” 

Однорідні члени речення 62, 5 % 67, 7 % 59, 3 % 

Відокремлені члени речення 25 % 6, 5 % 21, 8 % 

Вставні слова 14, 2 % 3, 2 % 3, 1 % 

Вставлена конструкція - - 6, 25 % 

Вставлена конструкція + однорідні 

члени речення 

- 3, 2 % 3, 1 % 

Однорідні члени речення + 

відокремлені члени речення 

8, 4 % 9, 7 % 6, 25 % 

Відокремлені члени речення + вставне 

слово 

- 3, 2 % - 

Однорідні члени речення + вставне 

слово 

- 3, 2 % - 

Вставне слово + однорідні члени 

речення + відокремлені члени речення 

- 3, 2 % - 
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Додаток Г 

Реєстр корелятивних пар у складних реченнях із підрядними займенниково-

означальними частинами 

Корелятивні пари „Борислав 

сміється” 

„Захар 

Беркут” 

„Перехресні 

стежки” 

Той ‒ що (сполучне слово) 34, 8 % 22, 9 % 32 % 

Той ‒ що (сполучник) 32 % 3, 95 % 8 % 

такий ‒ що (сполучне 

слово) 

1, 4 % 2, 5 % 12, 6 % 

Свій – що (сполучник) 1, 4 % - - 

Се – що (сполучник) 1, 4 % - 4, 5 % 

Деякий – котрий  1, 4 % - - 

Такий ‒ як (сполучне слово) 4, 3 % - 2, 3 % 

Хто – що (сполучне слово) 1, 4 % - - 

Той – хто  3 % 9, 8 % 9, 2 % 

Весь – що (сполучне слово) 8, 6 % 14, 6 % 10, 3 % 

Той – котрий  1, 4 % 8, 3 % 2, 3 % 

Такий – котрий  3 % 5, 9 % - 

Сей – хто  1, 4 % - - 

Кождий – хто  3 % 4, 9 % - 

Один з тих – хто  1, 4 % - - 

Такий – що (сполучник) - 3, 5 % 4, 5 % 

Дещо – що (сполучне слово) - - 1 % 

Інший – що (сполучне 

слово) 

- - 1 % 

Той - який  - 3, 95 % 2, 3% 

Усякий – хто - - 1 % 

Такий – який - 8, 3 % 4, 5 % 

Весь – хто - 4, 9 % 1 % 

Сей – відки - - 1 % 

Один з них – що (сполучне 

слово) 

- 3, 95 % - 

Один – що (сполучне 

слово) 

- 3, 95 % - 

Хтось – що (сполучне 

слово) 

- 3, 95 % - 
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Додаток Д 
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Додаток Е 
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Додаток Ж 
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Додаток З 
Сполучні засоби у складних реченнях із підрядними з’ясувальними 

Н/П Засіб зв’язку „Борислав сміється” „Захар Беркут” „Перехресні 

стежки” 

1. Що (сполучне слово) 20% 14, 5% 11% 

2. Що (сполучник) 48% 59% 60, 7% 

3. Щоб 8, 6% 5, 8% 8, 6% 

4. Аби (абись) - 0, 3% 0, 1% 

5. Як (сполучне слово) 5, 3% 2% 3% 

6. Як (сполучник) 1, 1% 1, 8% 2% 

7. Чи 6% 5, 8% 4, 2% 

8. Хто 1, 4% 3, 4% 2, 1% 

9. Куди 0, 4% 1% 0, 9% 

10. Де 1% 1% 0, 9% 

11. Звідки 0, 2% - - 

12. Доки 0, 1% -  

13 Коли 0, 1% - 0, 6% 

14. Поки 0, 4% 0, 3% - 

15. Якби (коби) 0, 1% - 0, 1% 

16. Скільки - 0, 3% 0, 9% 

17. Ніж 0, 8% 0, 6% 0, 6% 

18. Який 2, 5% 2, 4% 2, 6% 

19. Котрий 0, 4% 0, 3% - 

20. Чий 0, 8% 0, 3% - 

21. Чому (чого) 0, 6% 0, 3% 0, 4% 

22. Немов - 0, 3% 0, 1 % 

23. буцімто - - 0, 3 % 

24. мовби - - 0, 1 % 

25. пощо - - 0, 2 % 

26. нащо 0, 1 % - - 

27. аж 0, 1 % - - 

28. Подвійне вживання 1, 4 % - 0, 6 % 
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Додаток И 

Ускладнення в реченнях з однією підрядною з’ясувальною частиною 

 

Різновиди ускладнень „Борислав 

сміється” 

„Захар 

Беркут” 

„Перехресні 

стежки” 

Однорідні члени речення 64, 4% 59% 78, 6% 

Відокремлені члени речення 23, 7% 22, 3% 17% 

Вставні слова 3, 4% 1, 9% - 

Вставлені конструкції 1, 7% 6, 6% - 

Вставне слово + однорідні члени 

речення 

- 1, 9% - 

Однорідні члени речення + 

відокремлені члени речення 

13, 3% 14, 3% 2, 7% 

Відокремлені члени речення + вставне 

слово 

1, 7% - - 

Однорідні члени речення + вставлена 

конструкція 

1, 7% - - 

Звертання 1, 7% - 1, 7% 
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Додаток К 

Ускладнення в реченнях із кількома підрядними з’ясувальними частинами 

 

Різновиди ускладнень „Борислав 

сміється” 

„Захар 

Беркут” 

„Перехресні 

стежки” 

Однорідні члени речення 73, 3% 60% 70, 3% 

Відокремлені члени речення 10% 26% 14, 8% 

Вставні слова - - 7, 4% 

Вставлені конструкції - 6, 6% - 

Вставні слова + однорідні члени 

речення 

3,3% - - 

Однорідні члени речення + 

відокремлені члени речення 

13, 3% 6, 6% 7, 4% 

 

 

 

 

 


