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ВСТУП 

Однією з актуальних проблем сучасної лінгвостилістики є вивчення 

особливостей синтаксичної організації текстів художньої літератури, що дає 

змогу простежити закономірності функціонування синтаксичних одиниць у 

мовленні, визначити експресивний і текстотвірний потенціал аналізованих 

засобів, осмислити глибинні взаємозв’язки між актуалізованими структурно-

семантичними моделями та авторською прагматикою. У цьому аспекті значний 

науковий інтерес становить мова творів Євгена Гуцала, мистецьке бачення 

світу якого заявлене в ідіолектній специфіці вживання різнорівневих елементів 

мови, зокрема й синтаксичних. На жаль, парадигма односкладних особових 

речень в ідіостилі цього письменника, попри показовість, досі не була об’єктом 

спеціального дослідження, хоч теоретичні аспекти таких конструкцій ґрунтовно 

розглянуті в працях В. Брицина, І. Вихованця, В. Горяного, Н. Гуйванюк, 

П. Дудика, А. Загнітка, М. Кобилянської, Л. Коваль, Л. Прокопчук, І. Слинька, 

К. Шульжука, Н. Ясинської та інших лінгвістів. 

Тож актуальність теми наукової роботи зумовлена відсутністю праць, 

присвячених функціонуванню односкладних особових речень у творах 

Є. Гуцала, 80-ліття від дня народження якого 2017 року відзначила культурна 

громадськість України, а також потребою подальшого вивчення функційних 

властивостей односкладних особових структур у різних комунікативних 

умовах, зокрема в лірико-романтичній прозі шістдесятництва.  

Мета наукової роботи – проаналізувати структурно-семантичні й 

комунікативно-прагматичні особливості односкладних особових речень у 

контексті стильових домінант художнього мовлення Є. Гуцала.  

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 1) опрацювати 

теоретичну базу з теми дослідження; 2) зібрати й систематизувати фактичний 

матеріал, зафіксований у малій прозі Є. Гуцала; 3) виділити й проаналізувати 

моделі односкладних особових речень з урахуванням їх семантико-

синтаксичних ознак; 4) з’ясувати функційно-стилістичну роль односкладних 
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особових речень у реалізації комунікативної мети; 5) виявити тенденції у 

використанні односкладних особових речень у малій прозі Є. Гуцала. 

Об’єктом дослідження стали односкладні особові (означено-, неозначено- 

й узагальнено-особові) речення та співвідносні з ними предикативні частини 

складних речень, актуалізовані в художньому мовленні Є. Гуцала, а предметом 

аналізу – їх семантико-синтаксичні та функційно-стилістичні характеристики. 

Джерелом фактичного матеріалу послугували оповідання й новели, 

уміщені в першому томі п’ятитомного видання творів Є. Гуцала [3]. 

Досягненню мети сприяло залучення таких методів дослідження: 

спостереження (для визначення частотності актуалізації односкладних особових 

речень і кореляції змісту й форми конструкції та контексту), збір фактичного 

матеріалу (для формування бази дослідження), класифікаційний і статистичний 

(для систематизації синтаксичних структур та фіксації їх продуктивності), 

моделювання (для побудови структурних моделей), зіставно-стилістичний, 

описовий та інтерпретаційний (для характеристики моделей і визначення 

їхнього текстотвірного навантаження у зв’язку зі стильовою домінантою). 

Теоретичне значення наукової роботи полягає в подальшому розвитку 

теоретичних питань стилістичного синтаксису через залучення нового 

фактичного матеріалу, що дає змогу збагнути комунікативний потенціал 

односкладних особових речень у художньому мовленні; в осмисленні зв’язку 

між особливостями роботи свідомості та можливостями мови. 

Практичне значення дослідження виявляється в тому, що фактичний 

матеріал, висновки й узагальнення можуть бути використані в шкільному курсі 

української мови під час вивчення односкладних речень та на уроках 

літератури під час опрацювання особливостей мови творів Є. Гуцала, а також у 

вищій школі в курсі синтаксису сучасної української літературної мови, на 

заняттях зі стилістики та лінгвоаналізу. Зібрана картотека може посприяти в 

укладанні збірника вправ із синтаксису, у розробці тестових завдань тощо. 

Структурно наукова робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків і списку використаної літератури.  
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РОЗДІЛ 1 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ ОДНОСКЛАДНИХ  

ОСОБОВИХ РЕЧЕНЬУ МАЛІЙ ПРОЗІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА 

1.1. Теоретичні засади вивчення односкладних особових речень  

У парадигмі простого речення української мови окремий структурний тип 

становлять односкладні речення, структурно-предикативна основа яких 

ґрунтується на функціонуванні єдиного поширеного або не поширеного 

залежними компонентами (другорядними членами) головного члена, що 

виступає засобом вираження предикативності [19, с. 428].  

Питання про природу й сутність, види й значення односкладних речень 

привертають увагу багатьох українських лінгвістів (Г. Арполенка, Л. Близнюк, 

В. Брицина, І. Вихованця, К. Городенської, В. Горяного, Н. Гуйванюк, П. Дудика, 

А. Загнітка, Н. Іваницької, М. Кобилянської, Л. Коваль, В. Коломийцевої, 

Л. Прокопчук, Л. Рабанюк, І. Слинька, Г. Чирви, К. Шульжука, Н. Ясакової 

та ін.), але й досі не вирішені остаточно. Уточненню поняття односкладності 

сприяє розвиток різних аспектів вивчення цього явища: власне семантичного, 

формально-граматичного, семантико-синтаксичного, комунікативного [21, с. 112]. 

У сучасному синтаксисі з урахуванням морфологічних характеристик 

головного члена односкладні речення традиційно поділяють на дієслівні 

(безособові, інфінітивні, означено-, неозначено- й узагальнено-особові) та іменні 

(номінативні, вокативні, генітивні) [5, с. 131–132; 9, с. 188–190; 15, с. 321–330; 

21, с. 114]. На основі структурно-семантичного принципу, зважаючи на семан-

тику суб’єктів як носіїв предикативної ознаки – «за наявністю/відсутністю в них 

«граматичної особи», В. Горяний виділяє серед дієслівних структур особові й 

безособові [2, с. 20], у перших із яких особа-суб’єкт представлена флексіями 

дієслівного головного члена, а в других такої особи немає і бути не може. 

Проте такий поділ визнають не всі синтаксисти, що пов’язане з 

методологічними підходами. Найбільш дискусійна кваліфікація саме особових 
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речень – означено-, неозначено- й узагальнено-особових, логічний суб’єкт яких 

семантично зрозумілий. Так, ряд дослідників зараховує означено-особові 

структури до двоскладних неповних, зважаючи на повну визначеність суб’єкта 

дії чи стану, про який сигналізує дієслівний головний член. У зв’язку з 

відсутністю семантичної відмінності між двоскладними й односкладними 

означено-особовими реченнями О. Синявський, В. Сімович, Ю. Шерех не 

вважали їх окремим різновидом односкладних дієслівних речень, «вбачаючи в 

них тільки неповну реалізацію структурно-синтаксичної схеми двоскладних 

речень» [5, с. 134]. Сучасні дослідники І. Вихованець, К. Городенська, 

Н. Гуйванюк, М. Кобилянська, В. Коломийцева, І. Слинько на підставі 

персональної визначеності цих одиниць також розглядають речення з 

пропущеним займенниковим підметом у формі 1-ї та 2-ї особи як неповні. 

Виділення цього виду односкладних речень можливе лише на основі 

семантико-граматичного критерію, адже їхня граматична природа ґрунтується 

на можливості дієслівної форми викликати уявлення про дію-стан і про суб’єкт 

комунікації – автора мовлення, його адресата, групу осіб, об’єднаних автором 

мовлення. Уперше звернув увагу на ці риси означено-особових речень і виділив 

їх в окремий вид російський мовознавець О. Шахматов [9, с. 189; 14 с. 184].  

Неозначено-особові та узагальнено-особові речення як окремі види 

односкладних українські лінгвісти почали виділяти раніше, ніж означено-

особові. Скажімо, у О. Синявського розглянуті неозначено- та узагальнено-

особові конструкції; у Л. Булаховського йдеться про неозначено-особові 

речення [14, с. 183; 21, с. 113]. І. Вихованець уважає означено-, неозначено- та 

узагальнено-особові речення двоскладними на підставі наявності «суб’єктної 

синтаксеми, зумовленої валентністю відповідного предиката, а також 

потенційної можливості функціонування суб’єктної синтаксеми тільки у формі 

називного відмінка іменника (займенникового іменника) чи кличного відмінка, 

що є виразною формальною ознакою підмета» [1, с. 75–76]. Одностайна з цим 

поглядом В. Коломийцева, яка вбачає в попередньому аргументі підстави 

тлумачити «так звані означено-, неозначено- та узагальнено-особові речення» 
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«як види контекстуально, а в окремих випадках стаціонарно неповних 

двоскладних речень» [16, с. 240]. 

А. Загнітко слушно вважає ключем для визначення статусу цих 

конструкцій аспект аналізу: на рівні семантико-синтаксичної структури 

означено-, неозначено- й узагальнено-особові речення двоскладні, а у 

формально-граматичному вимірі – односкладні, парадигматично співвіднесені з 

двоскладними. У зв’язку з наявністю яскраво вираженої особової семантики в 

означено-особових реченнях він розглядає їх як периферійну ланку дієслівних 

односкладних речень, що наближається до двоскладних [9, с. 190].  

У науковій роботі ми беремо за основу традиційну класифікацію 

односкладних особових речень, описану В. Горяним, П. Дудиком, А. Загнітком, 

Б. Куликом, О. Пономаревим, Л. Прокопчук, А. Грищенком, К. Шульжуком, 

Н. Ясаковою та ін. Формальними показниками їх ідентифікації вважаємо 

кількісний маркер – наявність одного головного члена – предиката, що типовим 

особовим закінченням указує на особу – суб’єкта дії чи стану. Для 

диференціації омонімічних форм беремо до уваги семантичні показники, 

пов’язані зі ступенем особової транспозиції та узагальнення. Різні способи 

представлення семантичної особи стилістично марковані й здатні виражати 

інтенції мовця, моделювати комунікативну ситуацію.  

Отже, традиційне розуміння статусу односкладних особових (означено-, 

неозначено- й узагальнено-особових) речень представляє їх як семантико-

стилістичні варіанти двоскладних речень, що виникають унаслідок структурно-

смислових трансформацій контекстуального вживання семантичної особи.  

1.2. Означено-особові речення 

Односкладні означено-особові речення – це структури, головний член 

яких виражений дієсловом дійсного способу 1-ї чи 2-ї особи однини або 

множини дійсного способу теперішнього чи майбутнього часу, а також 

наказового способу і вказує особовим закінченням на означену особу [21, 
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с. 114]. Семантично такі речення означають дію або стан безпосередніх 

учасників мовного процесу – мовця чи його співрозмовника [2, с. 21]. Суб’єкт 

дії чи стану в них не називається, але він відомий і представлений як учасник 

комунікативної ситуації або заявлений у контексті.  

На думку синтаксистів (В. Горяного, П. Дудика, А. Загнітка, Б. Кулика, 

О. Пономарева, Л. Прокопчук, К. Шульжука), односкладні означено-особові 

речення повні за структурою, хоч позиція підмета в них матеріально не 

заповнена, тому що він їм не потрібен, а граматичне значення особи 

передається флексією дієслова [2, с. 21; 5, с. 135; 15, с. 321; 21, с. 115].  

У проаналізованих творах Є. Гуцала означено-особові речення досить 

продуктивні, частка їх уживання становить 51,3% від зафіксованих особових. 

Персональна визначеність морфологічно заявлена в них кількома типовими 

модально-часовими значеннями, описаними в науковій літературі [2, с. 21–22; 

5, с. 134; 9, с. 189; 21, с. 114–116]. Фактичний матеріал ілюструє всі можливі 

форми граматичного вираження дієслівного предиката, представлених в 

одинадцяти структурно-семантичних моделях означено-особових речень. 

Модель 1. Означено-особові речення з предикатом у формі 1-ї особи 

однини дійсного способу теперішнього часу: Тепер, коли згадую матір, уявляю 

її здебільшого на городі (3, с. 91). Фіксуємо випадки функціонування складеного 

дієслівного предиката, представленого особовою формою модального дієслова 

із семантизованим інфінітивом: Пробую зосередитись, пробую забути, але не 

в силі, бо навіть шкірою відчуваю чиюсь присутність (3, с. 143). 

Модель 2. Означено-особові речення з головним членом – дієсловом у 

формі 1-ї особи множини дійсного способу теперішнього часу: – Й це можемо! 

(3, с. 194). Формальні варіанти цієї моделі також іноді представлені складеними 

формами: … мусимо забути одне одного, маємо забути, забудемо (3, с. 187). 

Модель 3. Означено-особові речення з предикатом у формі 1-ї особи 

однини дійсного способу майбутнього часу, напр.: – Переночую в сусідньому 

селі (3, с. 314). Серед варіантів цієї моделі – конструкції зі складеними 

головними членами, смислова частина яких представлена як дієслівним, так і 
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іменним компонентом: Я сподіваюсь, що зможу нагребти сухого, палкого 

листя… (3, с. 71); – Не я буду, коли не справлю весілля в селі… (3, с. 432). 

Модель 4. Означено-особові речення з головним членом у формі 1-ї 

особи множини дійсного способу майбутнього часу, як-от: – Може, втечемо з 

острова, далі від цього нещастя? (3, с. 360).  

Модель 5. Означено-особові речення з дієслівним предикатом у формі 2-ї 

особи однини дійсного способу теперішнього часу, напр.: – Ходи до мене, я 

тобі дірку залатаю на сорочці, а то світиш голим тілом (3, с. 163). Розширює 

формальні способи вираження предиката складена форма, напр.: – Хочеш 

подивитися? (3, с. 381); Він і тебе, Найдо, захистить та оборонить, будеш у 

догляді, не здихатимеш при дорозі… (3, с. 397). 

Модель 6. Означено-особові речення з головним членом у формі 2-ї 

особи множини дійсного способу теперішнього часу, напр.: – Жаби, молока 

хочете? Скачіть угору, я вас усіх напою! Що, не хочете? (3, с. 109). Ця модель 

у текстах Є. Гуцала частіше пов’язана з питальною модальністю та означеним у 

звертанні суб’єктом. У складених формах предиката граматична вказівка на 

діяча міститься в дієвідмінюваному компоненті, а семантичне наповнення – в 

інфінітиві: … а хочете довідатись – купуйте хрін… (3, с. 276). 

Модель 7. Означено-особові речення з предикатом у формі 2-ї особи 

однини дійсного способу майбутнього часу, як-от: – То не кидай, бо геть город 

мені повибиваєш (3, с. 106). Як і в попередніх моделях, формальним маркером 

персональності в складених формах предиката постає модальне особове 

дієслово: – Значить, не думаєте назад повертатись? На дідизну? (3, с. 194). 

Модель 8. Означено-особові речення з головним членом – дієсловом у 

формі 2-ї особи множини дійсного способу майбутнього часу: – Таке й 

скажете, Кузьмо Кузьмовичу… (3, с. 378). В поодиноких випадках граматична 

й семантична ознаки представлені аналітично, напр.: – Будете розумні, то 

матимете й собі м’яса, не скривджу (3, с. 247). 

Модель 9. Означено-особові речення з головним членом у формі 1-ї 

особи множини наказового способу, як-от: – Й ходімо подивимось твого пса (3, 
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с. 382). Ця структурно-семантичних модель найменш продуктивна в 

досліджуваному мовленнєвому масиві, що зумовлено відсутністю 

комунікативної потреби в подібних конструкціях. 

Модель 10. Означено-особові речення з предикатом, представленим 

формою 2-ї особи однини наказового способу, напр.: – Обходь мене десятою 

дорогою, бійся на мене глянути, бо непереливки буде (3, с. 61). Аналізована 

структурно-граматична модель виявляє високий ступінь продуктивності й 

функціонує майже виключно в діалогах. Імперативна семантика предиката 

зрідка представлена складеною іменною формою, як-от: Гришко! Ну! Не будь 

сплюхом (3, с. 197). Зазвичай особа конкретизована в структурі звертання. 

Модель 11. Означено-особові речення з головним членом у формі 2-ї 

особи множини наказового способу: – Ось лишень постійте, не лякайтесь… 

(3, с. 118). Показово, що в переважній більшості зафіксованих випадків 

простежуємо особову конверсію: граматичне значення множини вжите в 

значенні однини для стилізації розмовного мовлення, у якому поширені форми 

пошанної множини, напр.: – Я вам. Арсене Даниловичу, скажу; бережіть себе, 

а якось воно буде… Їжте сметанку, яєчка сирі пийте, медок – якось воно 

буде. І калину з окропом уживайте завжди, від неї в грудях легше. Й роботою 

не перетруждайте себе, нащо ото воно (3, с. 183). У складених формах 

предикатів показником особи є форма зв’язки: – Будьте, папашо, чим-небудь, 

тільки не маринованою тюлькою... (3, с. 196). 

Фіксуємо й випадки неповних еліптичних односкладних означено-

особових структур, скажімо: Ану в машину, Антоне Косарівський! (3, с. 399). 

Тут пропущений головний член у формі 2-ї особи однини (множини в значенні 

однини) наказового способу із семантикою руху всередину. Якщо повні 

означено-особові структури, порівняно з двоскладними, виглядають більш 

енергійними, динамічними [15, с. 322], то неповні конструкції ще більше 

наділені такою здатністю, адже пропуск предиката завжди динамізує виклад. 

Отже, для художнього мовлення Є. Гуцала характерне продуктивне 

використання односкладних означено-особових речень 11-ти моделей, 
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відмінних за морфологічним способом вираження предиката. У кожній із них 

формальна редукція підмета зміщує комунікативний і смисловий акцент на дії 

та стани людини. Тому такі речення демонструють принцип мовної економії та 

потенційно здатні передавати авторські смислові й емоційно-оцінні настанови.  

1.3. Неозначено-особові речення 

Односкладні неозначено-особові речення традиційно розглядають як 

структури з головним членом у формі 3-ї особи множини теперішнього чи 

майбутнього часу або ж множини минулого часу, що називає дію неозначених 

осіб [2, с. 23; 21, с. 117; 19, с. 428]. Перелік морфологічних форм вираження 

предиката в неозначено-особових реченнях П. Дудик, Л. Прокопчук, 

Ю. Лисенко доповнюють умовним способом дієслова [5, с. 138; 15, с. 323]. Такі 

конструкції становлять собою граматичну модель зі структурно можливим, але 

семантично усуненим суб’єктом, оскільки він мислиться неозначено, а вся увага 

мовця зосереджується на дії, яка стосується неозначеної кількості осіб, що 

підсилює комунікативну значущість головного члена речення [2, с. 23; 5, с. 138]. 

Продуктивність уживання односкладних неозначено-особових речень 

(співвідносних із ними предикативних частин) у художньому мовленні малої 

прози Є. Гуцала значно нижча, ніж означено-особових структур, і становить 

25,1% від зафіксованих односкладних особових конструкцій. 

У досліджуваному текстовому масиві неозначеність особи вербалізована 

чотирма формами, що вписуються в традиційні загальномовні моделі. 

Модель 1. Неозначено-особові речення з головним членом у формі 3-ї 

особи множини теперішнього часу, напр.: … вода смачна, з усього кутка 

ходять (3, с. 305). Дію неактуального суб’єкта передають і складені головні 

члени, напр.: – Як на видноті лежатиме, то й украсти можуть (3, с. 424). 

Модель 2. Неозначено-особові речення з головним членом у формі 3-ї 

особи множини майбутнього часу, як-от: … треба ж чимось виправдатись, 

коли тебе лаятимуть…(3, с. 222). В усіх конструкціях цієї моделі, включаючи 
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речення з аналітичними формами предиката (… Маньку обдуло, там її вже 

прирізати хочуть… (3, с. 65)), відчужено-особова семантика 3-ї особи сприяє 

представленню суб’єкта як неозначеного. Акцент на самій дії унеможливлює 

встановлення точного характеру співвіднесеності дії з діячем.  

Модель 3. Неозначено-особові речення з головним членом у формі 

множини минулого часу, напр.: Корівник зводили за ставом (3, с. 59). 

Типовими для художнього мовлення оповідань і новел Є. Гуцала є складені 

дієслівні форми головного члена: Хотіли його втримати, та де там! (3, с. 198).  

В аналізованих текстах ця модель часто представлена стилістично 

обробленими конструкціями-періодами, розгорнутими ампліфікаційними 

рядами, скажімо: Килина завжди стежила, щоб їли спокійно, не поспішали, 

щоб під ложку підставляли кусень хліба, щоб із миски не вигрібали гущу, не 

виловлювали м’яса, щоб за столом не теревенили, не крутились, не 

штовхалися, а їли вдумливо розумно й гідно (3, с. 87).  

Описувана модель найбільш продуктивна серед неозначено-особових 

конструкцій, адже дає можливість на синтаксичному рівні змоделювати ритм 

необхідного типу інформативності повідомлення, переважно розповіді. 

Модель 4. Неозначено-особові речення з головним членом – дієсловом у 

формі множини умовного способу у фактичному матеріалі представлені дуже 

скупо й більше показові для висловлювань, пов’язаних із роздумами, напр.: … у 

вечірніх сутінках однаково не змогли б їх наздогнати (3, с. 37).    

Слід зауважити, що в усіх розглянутих структурно-семантичних моделях 

невизначеність виконавця дії детермінована прагматикою висловленої думки, 

для якої більш важливий репрезентований у ній предикат, а суб’єкт 

сприймається на рівні уявлення про невизначених осіб (іноді – особу). З огляду 

на семантико-синтаксичний та комунікативний критерії, у зафіксованих у 

Є. Гуцала неозначено-особових реченнях дієслова експлікують таку семантику 

відстороненого суб’єкта:   

1) виконавців дуже багато, це свого роду свідоме підкреслення широкого 

кола виконавців дії, напр.: На вулицях, на подвір’ях, по садках, на городах – 
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скрізь ізгрібали сміття, бур’ян, листя, згортали все те докупи й підпалювали 

(3, с. 120). Через відсутність діяча інформація в реченнях сприймається як 

безстороння констатація фактів, перелік звичайних, буденних дій; 

2) виконавці відомі мовцеві та адресатові або тільки одному з них, але 

важливіше зробити акцент на дії, процесі, результаті, як-от: Проте рік довгий, 

як вік, і не без того, щоб Вільготу де-небудь не пригощали (3, с. 11). Редукція 

суб’єктів веде до появи колориту епічно-оповідного мовлення, за якого 

підкреслюються дії, стани, їх результати;   

3) виконавці не відомі ні адресатові, ні мовцеві, для комунікації це не 

важливо, адже більш важливий результат: На полянах поміж дубами викосили 

траву: свіжіша ще лежить у покосах, а давнішу згорнули в копички (3, с. 142);  

4) виконавці (виконавець) відомі, але їх не бажано або страшно називати: 

Знав, що по нього прийдуть, і йому хотілось, щоб по нього прийшли, та 

гіркота всередині ятрила (3, с. 193). Таке зміщення уваги реципієнта на дії та 

стани формує в повідомленні конотацію приреченості, невблаганного року;  

5) виконавець – сам мовець, тому немає потреби його називати, напр.: Не 

торгуйся зі мною, Сонько, давай те, що просять (3, с. 311). Подібні 

конструкції в цілому показові для розмовних діалогів, а отже, й художнього 

мовлення, але в досліджуваних текстах Є. Гуцала зовсім мало таких уживань. 

Деактуалізація суб’єкта, виведення на перший план дії, джерелом якої є 

невизначений виконавець, експресивізує текст, сприяє формуванню образу 

мовця, який приховує себе за іншими. 

Таким чином, в односкладних неозначено-особових структурах завдяки 

формальному нівелюванню суб’єкта його комунікативне значення 

зменшується, хоча він і залишається діяльним, тоді як роль предиката 

увиразнюється. Висока частотність уживання різних моделей неозначено-

особових речень пов’язана з прагматичною потребою створити епічну розмовну 

тональність, зосередити увагу адресата на ключових станах, діях, їх результатах 

без зміщення акценту на персональність. 
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1.4. Узагальнено-особові речення 

Узагальнено-особовими прийнято називати односкладні речення, у яких дія-

стан сприймається узагальнено, як така, що характерна за певних умов для будь-

кого, а головний член виражається формою 1-ї особи множини, 2-ї особи однини 

чи множини теперішнього або майбутнього часу, рідше – 3-ї особи множини та 

наказового способу [2, с. 25; 5, с. 141; 9, с. 202; 21, с. 120].  

Специфіка цих конструкцій виявляється в тому, що вони не описують 

конкретної позамовної ситуації, адже їх головний член фактично означає 

позачасову, узуальну предикативну ознаку, приписувану узагальненому носієві 

[19 , с 428]. Названі в подібних реченнях дії та стани типові, часто повторювані й 

зазвичай утілюють сконденсовану мудрість, життєві закономірності, повчання. 

Синтаксисти вказують на різний ступінь узагальнення формально не 

вираженої особи й зазначають, що найвищий він у народній творчості 

(прислів’ях, приказках, загадках) [5, с. 141; 21, с. 118]. Нижчий ступінь 

узагальнення показовий для речень, що називають дію або стан самого мовця і 

в узагальненій формі виражають його когнітивну й емотивну сферу. 

Граматична транспозиція, заявлена в уживанні 2-ї особи замість 1-ї, дає 

можливість наголосити на типовості дії, стану й потенційній причетності до 

них багатьох осіб. У такий спосіб формується ліризм, що характерно для 

мовомислення Є. Гуцала, скажімо: Наодинці з природою прислухаєшся до 

биття свого серця і в його битті вловлюєш, як уперто, як вагомо й значущо 

б’ється серце вічності, серце самої природи (3, с. 141). 

Художнє мовлення митця демонструє активне вживання узагальнено-

особових конструкцій, головний член яких означає дію, що сприймається 

узагальнено, як характерна для будь-якої особи, та кількісно ці речення 

поступаються двом попереднім групам (23,6% від фіксацій усіх особових). 

Основне їхнє призначення в мові – образне вираження загальних суджень, 

узагальнень, виведення закономірностей, але стильові домінанти мовотворчості 

досліджуваного письменника розширюють функційне коло подібних структур. 
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Уважаємо, що так у письменника, крім ліризму й психологізму, формується 

ритм роздуму та семантика філософського світобачення й світовідчуття, 

морально-етичних оцінок і законів. 

З урахуванням морфологічних способів вираження головного члена 

фактичний матеріал укладається в чотири структурно-семантичні моделі. 

Модель 1. Узагальнено-особові речення з дієслівним предикатом у формі 

2-ї особи однини дійсного способу теперішнього часу. У власне узагальнено-

особових реченнях позначувані таким головним членом дії та стани стосуються 

широкого, невизначеного загалу без певних часових і просторових обмежень [9, 

с. 202]. Однак у досліджуваному масиві текстів Є. Гуцала таких конструкцій ми 

не зафіксували. Натомість широко представлені частково узагальнено-особові 

структури – ліризовані вислови, у яких учуваються нотки інтимізації та 

вітаїзму, напр.: Потім ідеш чи їдеш – і скрізь помічаєш лише розквітлі дерева 

(3, с. 146). Дії та стани, про які говорить мовець, настільки звичайні, 

повторювані, типові для нього, що він припускає можливість про переживання 

їх всіма або багатьма особами. Транспонована особова форма означає дію або 

стан самого мовця, пов’язаний зі спогадами, міркуваннями, переживаннями. 

Модель 2. Узагальнено-особові речення з дієсловом у формі 2-ї особи 

однини дійсного способу майбутнього часу, серед яких зрідка фіксуємо 

вислови-паремії, на зразок: Однією латкою голого тіла не прикриєш (3, с. 181), 

а також семантично більш індивідуалізовані побудови, напр.: Хіба за кожну 

бездомну собаку напереживаєшся? (3, с. 388). Речення цієї підгрупи мають 

вищий ступінь узагальнення, ніж попередня модель. 

Відзначимо, що узагальнено-особового значення можуть набувати дії 

самого мовця, повторювані в минулому, і таких структур дуже багато, напр.: 

Отак ідучи, спинишся раптом, шукати почнеш оті стовпи (3, с. 131).  

Загалом у реченнях цих двох моделей часові й особові форми втрачають 

конкретно-ситуативне значення й співвідносяться тільки з планом минулого в 

особистому досвіді мовця, тому такі семантичні можливості забезпечують 

втілення гуцалівських стильових домінант. 
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Модель 3. Узагальнено-особове речення з головним членом у формі 2-ї 

особи однини наказового способу, напр.: – Еге, не хвали жінку тілом, а хвали 

її ділом… (3, с. 409). Ці речення – авторська інтерпретація сентенцій, життєвих 

канонів, повчань – мають високий ступінь узагальнення, виступають маркерами 

афористичного, образного мовлення. Але такі структури трапляються в текстах 

Є. Гуцала дуже рідко. Дещо продуктивніші лірико-філософські та оцінні 

конструкції, як-от: …спробуй розлучи її з нею, спробуй одніми в неї небо! (3, 

с. 121). Подібні речення переважно виражають оцінки, вносять відтінок 

неможливості дій, пом’якшений конотацією некатегоричності, репрезентують 

філософські роздуми щодо сенсу життя. 

Модель 4. Узагальнено-особові речення з головним членом у формі 3-ї 

особи множини теперішнього часу, що називають узвичаєну, типову 

узагальнено-нормативну для певних ситуацій дію: Живуть із людиною, а не з 

крячкою (3, с. 185). Такі речення викликають асоціації з традиціями, життєвими 

істинами, закономірностями, підказують, як прийнято поводитися в суспільстві.  

За нашими спостереженнями, Є. Гуцало не вживає типових для мови 

узагальнено-особових речень із предикатами у формі 1-ї особи множини 

теперішнього або майбутнього часу, 2-ї особи множини наказового способу. Як 

і інші особові структури, розглянуті моделі узагальнено-особових речень 

використовуються переважно в монологічному мовленні для передачі тонкощів 

внутрішніх станів ліричного героя, вербалізації його роздумів та переживань. 

Отже, головні члени односкладних узагальнено-особових речень 

виражаються тими самими морфологічними формами, що і в означено-

особових та неозначено-особових реченнях, але семантична їх структура 

пов’язана з високим ступенем узагальнення дії, що стосується всіх і кожного. 

Узагальнено-особове речення представлене в ідіолекті Є. Гуцала дуже виразно 

у зв’язку з ліризацією, психологізацією та філософічністю мовлення. У цілому 

односкладні особові конструкції виявляють високий ступінь продуктивності в 

досліджуваному мовленнєвому масиві, особливо означено-особові речення, і 

спрямовані на реалізацію художньо-комунікативних потреб письменника. 
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РОЗДІЛ 2 

ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ  

ОДНОСКЛАДНИХ ОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ  

У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА 

2.1. Односкладні особові речення в контексті стильових домінант 

мовомислення Євгена Гуцала 

Дослідження креативної діяльності мовної особистості, вербалізації 

авторської естетики широко представлене в українській лінгвостилістиці в 

працях С. Бибик, Т. Должикової, В. Жайворонка, С. Єрмоленко, Т. Єщенко, 

В. Калашника, М. Крупи, А. Мойсієнка, Л. Пустовіт, Н. Слухай, Н. Сологуб, 

Л. Ставицької, Г. Сюти, О. Черевченка, С. Шуляк та ін. Науковці одностайні в 

тому, що будь-яка актуалізована в тексті мовна одиниця є формою експлікації 

художнього смислу, спрямована на реалізацію авторських інтенцій і 

характеризує ідіостиль письменника [7, с. 114; 20, с. 10; 22, с. 4]. 

Як відомо, мовне наповнення тексту зумовлене ідейно-естетичним і 

жанрово-композиційним рівнями, водночас саме мовна форма постає 

актуалізатором глибинної структури [13, с. 42]. Спосіб викладу думок не просто 

підпорядкований розкриттю змісту, а корелює з ціннісними орієнтирами мовця. 

Іншими словами, мовне полотно детермінують художні, тематичні, жанрові 

рамки, закони креативного моделювання дійсності, а ще – індивідуальні 

світоглядні принципи, естетичні уподобання, мистецький талант, досвід автора. 

Тому, розпочинаючи лінгвостилістичне дослідження односкладних 

особових речень у малій прозі Є. Гуцала, убачаємо за доцільне коротко 

окреслити основні стильові та художні домінанти його творчого почерку. Ми 

переконані, що саме тип авторового мовомислення, ідейно-естетичне 

спрямування й вимоги жанру зумовили продуктивну актуалізацію моделей 

означено-, неозначено- й узагальнено-особових речень. 

У літературознавчих працях Т. Грачової, І. Дзюби, В. Дончика, 

М. Жулинського, Н. Зборовської, М. Ільницького, М. Лучицької, М. Навроцької 
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(Мрищук), Н. Полохової, Г. Сивоконя, Л. Тарнашинської та інших здійснений 

різноаспектний аналіз багатогранного феномена Є. Гуцала. Фахівці вказують на 

динаміку його художньо-естетичної концепції, зокрема, на міцну реалістичну 

основу ранньої творчості, що не виходить за межі соцреалістичної естетики, на 

«різкий відхід від переконливого й апробованого реалістичного стилю з доміну-

ванням лірико-рефлексивного струменя й несподіване занурення в поетику 

химерної … прози, укоріненої в стихію народного мовлення» [17, с. 18].  

В. Дончик, М. Жулинський і Л. Тарнашинська слушно акцентують на 

лірико-рефлексивному (лірико-поетичному, лірико-романтичному) осягненні 

дійсності митцем [4, с. 38; 8, с. 33; 17, с. 18], на активізації «авторського 

аналітичного начала» [4, с. 148], поглибленні психологізму та філософічності 

[12, с. 14–15; 17 с. 19]. Факт тяжіння до психологізму з розгорнутим 

рефлексуванням героїв, медитативність, ліричну сповідальність, домінування 

психологічного аналізу в системі зображувальних засобів творення характеру 

констатують М. Жулинський і Л. Тарнашинська [8, с. 33; 17, с. 22].  

Важливою для визначення стильової домінанти, на наш погляд, є думка 

Л. Тарнашинської про мовомислення Є. Гуцала як «свідомість вголос», що 

демонструє тяжіння митця до чіткого окреслення власної життєвої позиції [18, 

с. 67]. Цю особливість художньої індивідуальності письменника підкреслює й 

М. Лучицька, указуючи, що авторська свідомість, тонкий психологізм, 

сповнений авторської присутності, есплікується в різних наративних моделях 

[11, с. 109], а це, відповідно, вимагає продуманого синтаксичного моделювання 

думки, здатного тонко передати настроєву гаму мовця. Заявлена в мовних 

засобах лірико-психологічна стилістика малої прози Є. Гуцала, за влучним 

висловленням Н. Навроцької, «з елемента форми перетворюється на самостійну 

формальну структуру, особливу ритмічну хвилю» [12, с. 14]. Цей принцип 

Гуцалового світовідчуття реалізувався й у площині синтаксису, на рівні 

односкладних особових структур. 

Як відомо, формально-синтаксичні й структурно-семантичні особливості 

речення дають змогу по-різному репрезентувати й інтерпретувати одну й ту 
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саму позамовну ситуацію. Обрані мовцем синтаксичні моделі не випадкові, а 

продиктовані комунікативною потребою, авторською настановою, вписуються 

в естетику його мовомислення. Так, під час спостереження за художнім 

мовленням Є. Гуцала ми помітили, що медитативно-лірична тональність 

багатьох його творів пов’язана з вираженням індивідуальних спостережень, 

інтимних міркувань та оцінок, експлікаторами яких часто постають означено-

особові речення. Порівняно з двоскладними, вони створюють вищий ступінь 

інтимізації, ліризму, психологізму, формують конотації довірливості, напр.: 

Згадую село, в якому тоді ми жили, і в моїй уяві постають літні вечори… (3, 

с. 98) (Пор.: Я згадую село, в якому тоді ми жили). Свобода у виборі варіанта 

синтаксичної моделі для передачі думки обмежена тут не мовною економією, а 

суб’єктивно-модальною потребою інтимно, м’яко заявити про свою присутність, 

акцентувавши на медитативному стані, створивши колорит ліризму. 

У динамічних діалогах означено- й неозначено-особові речення сприяють 

психологізації та драматизації повідомлюваного, корелюють із типовими 

формами розмовного мовлення. Діалогічність та дидактизм, характерні для 

творів Є. Гуцала [11, с. 111; 18, с. 68], реалізуються через оприявнення 

авторських світоглядних позицій у мовленні оповідача або героїв. На мовному 

рівні одним із засобів вираження цих стильових домінант є односкладні 

речення, частіше означено- й узагальнено-особові. 

Із семантикою та ритмікою односкладних особових речень пов’язана 

стильова домінанта психологізму, зумовлена тяжінням письменника до 

осмислення взаємозв’язку людини й навколишньої дійсності. Різні моделі 

односкладних речень дають можливість передати такий лірико-психологічний 

характер особистості з її неповторним внутрішнім світом, рефлексіями, 

переживаннями, тонко описати логічно невловимі, невимовні почуття й стани. 

Ще одним чинником актуалізації односкладних особових структур у 

художньому мовленні Є. Гуцала є жанрові особливості текстів, їх інноваційне 

осмислення з підсиленням конструктивної ролі авторських монологів, 

всеохопного голосу автора [12, с. 17]. Відповідно, це потребує оновлення 
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ритму, інтонацій, що, вважаємо, не могло не порушити традиційного 

співвіднесення в актуалізації двоскладних та односкладних речень, 

продуктивного залучення таких семантико-синтаксичних структур до 

конструювання монологів і діалогів на догоду авторським потребам. 

Отже, функційна вагомість односкладних особових речень як засобу 

експлікації авторських інтенцій детермінована системою стильових домінант 

творів Є. Гуцала: ліризмом, медитативністю, психологізмом, філософічністю, 

авторським аналітичним началом, емоційною напругою, діалогічністю, розмов-

ністю, а також ідейно-естетичним спрямуванням творів і вимогами жанру.  

2.2. Виражальні можливості означено-особових речень  

Виражальний потенціал односкладних означено-особових речень 

базується на їхніх формально-граматичних особливостях, що полягають у 

зміщенні логічного наголосу на дієслівний головний член через формальне 

уникнення виконавця дії чи носія стану [6, с. 239; 5, с. 135]. Таке опускання 

назви суб’єкта модифікує їхню стилістичну сутність.  

У цілому лінгвостилісти, аналізуючи комунікативне навантаження 

означено-особових речень у художньому стилі, розглядають багатство їх 

функцій у зв’язку з монологічним та діалогічним мовленням [6, с. 183–185]. 

Подібні тенденції простежуємо і в досліджуваному масиві текстів, де Є. Гуцало 

продуктивно використовує усунення підметів у формі 1-ї чи 2-ї особи однини 

або множини для вербалізації емоційно-рефлексивного тла. Підставою для 

цього є лірична стилістика творів, у яких мовна особистість перебуває 

всередині зображуваної дійсності, переживає її, осягає мить буття одночасно з 

його плином [12, с. 14]. У прагненні передати індивідуальні сприйняття, 

почуття й переживання автор удається до тих моделей означено-особових 

речень, які здатні привертати увагу до особи мовця. Це переважно конструкції з 

предикатом у формі 1-ї особи однини, що дають змогу ніби поговорити із 

самим собою. Попри те що суб’єкт дії або стану лексично не заявлений, 
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персоналізована ознака очевидна й більше інтимізована, ніж у двоскладному 

реченні, пор.: Ходжу й ходжу в той день, до всього приглядаюсь (3, с. 148) і Я 

ходжу й ходжу в той день, до всього приглядаюсь. 

У контексті потужної лірично-психологічної тональності оповідань і 

новел Є. Гуцала простежуємо реалізацію настроєтворчої функції, що зумовлене 

насамперед прагненням письменника не розповідати про життя, а 

«відтворювати його так, як воно виникає, кожну мить наново і обов’язково в 

індивідуальному сприйнятті» [12, с. 14], напр.: Пробую зосередитись, пробую 

забути, але не в силі, бо навіть шкірою відчуваю чиюсь присутність (3, с. 143). 

Такі конструкції вводяться в спосіб автокомунікації й переважно виражають 

опис або розповідь з елементами роздуму, роздум-спогад, звернений до самого 

себе, передають інформацію для з’ясування власного внутрішнього стану.  

Гіпертрофований образ автора, схильного до психоаналізу, у багатьох 

творах охоплює майже весь простір і може бути репрезентований формами 2-ї 

особи однини наказового способу: Встань, підійди, заговори, наче наказував 

собі (3, с. 207). Конструкції невласне прямої мови, на зразок останньої, 

пов’язані з високим ступенем інтимізації повідомлення: розмова із самим 

собою ніби оголює внутрішні стани, почуття, оцінки героя.  

Підсилюють лірико-психологічний спосіб сприйняття й відображення 

дійсності стилістичні фігури, зокрема ампліфікація головних членів у межах 

однієї чи кількох предикативних частин, як-от: Отак іду кудись чи розмовляю, 

читаю чи пишу, як раптово вдарить мене щось у груди, сколихнеться в мені 

хвиля – і вже ні про що не можу думати, вже стоїть переді мною перший 

сніг… (3, с. 148). Естетично виразним є анафоричне чотирикратне вживання 

предикативної частини «Пригадую, як…» у складних реченнях на початку 

новели «Запах кропу». Згущення семантики авторського Я, акцентування дій і 

станів мовця сприяє втіленню когнітивної та емотивної сфер ліричного героя.  

Форми 1-ї особи множини, співвідносні з групами осіб, до яких належить 

і автор мовлення, частіше пов’язані з розповідним типом інформативності, 

відтворюють природний, стилістично нейтральний лад мови й реалізують 
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принцип мовної економії, напр.: З хроном вона воює завжди: і тоді, коли 

копаємо город, то нема йому ніякої пощади, і восени, коли збираємо врожай 

(3, с. 91). Звісно, авторська присутність тут незаперечна, однак спостереження й 

відчуття довкілля вже не такі індивідуалізовані. Означено-особові структури 

дають змогу відтворити спогади, етапність подій, зосередивши увагу читача на 

процесах і станах, важливих для повідомлення з погляду мовця.  

У діалогічному мовленні Є. Гуцала усунення суб’єкта зумовлюється 

потребою в мовній економії, уведенням звертань, що називають потенційного 

адресата або виконавця дії-стану, самою ситуацією спілкування, із якої 

зрозуміло, про кого йдеться. Детермінована лірико-романтичним, реалістично-

народним і психологічним спрямуванням, мала проза письменника на 

синтаксичному рівні відображає голоси персонажів, матеріалізовані в 

експресивних діалогах, які відтворюють особливості розмовного стилю.  

Діалогічне мовлення з неакцентованим суб’єктом найчастіше оперує 

предикатами у формах 1-ї та 2-ї особи однини, стилістично виважене уведення 

яких відтворює природний лад спілкування двох осіб, підсилює відчуття 

реальної, безпосередньої присутності під час такої комунікації, напр.: – Бачиш, 

Олянко, якого чоловіка я тобі привів до хати? Казна-що не приведу! Йому 

ніхто й у підметки не годиться. Хочеш, тобі подарую? – Хіба ж можна... – 

вдавано соромилась мати. – А чому не можна? Поки дарую – бери, бо 

передумаю (3, с. 390). Фамільярний колорит, розмовна манера мовлення 

суголосі з принципом реалістичності, натуралістичності подання ситуацій. 

Речення з формами головного члена 1-ї та 2-ї особи множини не такі 

експресивні, як попередньо описані. Вони включені в діалогічне мовлення як 

необхідні для природної комунікації структури, напр.: – Може, втечемо з 

острова, далі від цього нещастя? (3, с. 360); – Не подумайте, що я п’яний (3, 

с. 195). Стилістичне маркування розмовності з’являється в них у випадку 

транспозиції особового або числового значення. Скажімо, у текстах Є. Гуцала 

фіксуємо випадки функціонування пошанної множини, напр.: – Хе, таке 

скажете! – відповідає Михалко, прикладаючи гладущик до грудей (3, с. 107). 
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Отже, односкладні означено-особові речення включені у вербалізацію 

стильової домінанти ліризму, інтимності, філософічності, медитативності. У 

монологах вони допомагають розкрити індивідуалізований внутрішній світ 

ліричного героя, виводять його, відповідно до гуцалівського естетичного 

принципу антропоцентризму, у центр зображення; у діалогах динамізують і 

драматизують мовлення персонажів, передають емоційно-експресивну й 

інтонаційну природу чужого висловлювання, забезпечують економію 

виражальних засобів, сприяють стилізації колориту розмовності.  

2.3. Стилістичний потенціал неозначено-особових структур  

Стилістичні можливості неозначено-особових речень базуються на 

здатності їх суб’єкта бути прихованим, комунікативно не визначеним для 

мовця й слухача. Тому до подібних структур удаються, коли необхідно 

звернути увагу адресата на лексичне вираження дієслівного головного члена. 

Формальна відсутність суб’єкта і його семантична нечіткість уможливлюють 

уживання таких речень у різних комунікативних ситуаціях: коли виконавець 

відомий чи невідомий, множинний чи одиничний, про що ми згадували в п. 1.3. 

Виражальний потенціал актуалізованих у малій прозі Є. Гуцала 

неозначено-особових речень корелює з конкретними комунікативними 

(жанровими, сюжетно-тематичними, індивідуальними художньо-естетичними, 

стилістичними) потребами автора. Такі синтаксичні структури допомагають 

розставляти смислові акценти, формувати ритм, стильовий колорит та 

емотивно-рефлексивне тло тексту. 

Зазвичай неозначено-особові моделі використовуються в розповідних 

фрагментах, де передають інформацію про якісь факти, події, явища. В 

авторських відступах, спрямованих на поглиблення інформації про персонажа, 

подібні структури змінюють ритмічно-інтонаційні характеристики тексту. Іноді 

така неозначеність пронизує великі епізоди й слугує композиційним каркасом, 

синтаксичним засобом зв’язності елементів тексту, як-от у новелі «Хустина 
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шовку зеленого»: Люблять його в селі ˂…˃ Вважають, що після цього він і 

перемінився ˂…˃ Вважають, що для всіх життя – це будні… (3, с. 65). 

Семантично суб’єкт станів залишився невідомим, а увага максимально 

змістилася на самі стани та їх незаперечну констатацію. 

Неозначено-особові речення продуктивно використовуються як засіб 

утілення стильової домінанти розмовності, адже їх ритміка й семантичні 

акценти пов’язані з плином і колоритом усної розповіді, як-от: …хіба не 

перестрівали Грицька посеред ставу зимою, хотіли в ополонці втопити? (3, 

с. 264). Розмовність конструкцій реалізується в монологічному й діалогічному 

мовленні, комунікативною метою таких речень є повідомлення про дії та 

вчинки, поставлені в центр уваги. 

Специфікація односкладних речень із неозначено-особовою семантикою 

достатньо широка. Вони доречні за потреби вказати на дію чи стан, викликані 

браком інформації про виконавця, сплутаним, нечітким сприйняттям дійсності 

внаслідок дуже швидкого, раптового перебігу подій, поганого самопочуття, 

зовнішніх перепон тощо [23, с. 62]. Фактичний матеріал нашого дослідження 

добре ілюструє такий виражальний потенціал названих конструкцій, напр.: 

«Мабуть, зрізали чи зрубали, – подумав я. – Бо де ж вона могла подітись?» (3, 

с. 103); Там убили Довбуша… (3, с. 79) тощо. 

Неозначено-особові речення широко використані для передачі інформації 

про колективні ритуальні, обрядові дії, пов’язані зі святами й обрядами, без 

називання їх конкретних виконавців, напр.: Славно так на Великдень 

правилось, коли збиралися святити паски та крашанки (3, с. 262); Поховали 

тут-таки, на сільському цвинтарі… (3, с. 426). Фіксуємо реалізацію моделей з 

позбавленим індивідуальних рис виразником багатьох осіб для позначення дій 

представників влади: Повідомити в трибунал так і не встигли (3, с. 56). 

Серед аналізованих структур чимало таких, які мають високий ступінь 

неозначеності, адже називають традиційні, повторювані, тривалі дії, 

повідомляють про узагальнення, висновки щодо зв’язку між предметами і 

явищами дійсності [23, с. 62]. Деякі з них семантично наближаються до 
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узагальнено-особових, напр.: І хоч криницю накривають дерев’яною 

накривкою, а проте у витягнутому відрі води плавають змарнілі, зводянілі 

пелюстинки, бо ж вишня стоїть перед самою криницею (3, с. 145). 

Індивідуально-стильове акцентування лірико-психологічного струменя 

сприяло тому, що в оповіданнях і новелах Є. Гуцала гармонійно поєднуються 

різні типи мовлення: розповідь, опис і роздум. Тому увага до станів душі також 

знайшла втілення в неозначено-особових реченнях, у яких метафоризовані 

предикати включаються в передання описів чи міркувань із виразною 

психологізацією та ліризацією, напр.: У грудях нило, ніби звідти вийняли 

серце…(3, с. 48). Ця граматична модель уможливлює розгортання філософських 

роздумів, реалізацію авторської світоглядної позиції, маркує образ автора, як-от: 

… бідною здалася комусь ця квітка, викинули... (3, с. 153). 

Є. Гуцало-реаліст природно залучає аналізований вид конструкцій до 

побудови художніх діалогів, де, як відомо, виразно проявляється загальна 

тенденція до використання найбільш усталених у щоденному спілкуванні 

речень [6, с. 111], зокрема й односкладних неозначено-особових, якщо їх 

семантико-граматичні властивості можуть забезпечити функційно-змістову 

спрямованість та емоційний тон модельованих ситуацій. У досліджуваному 

фактичному матеріалі включення таких речень викликане потребою в 

синтаксичній формі невимушеної оповіді з акцентуванням найбільш важливого, 

намаганням не розкривати джерела інформації або не зважати на нього: – Ну, 

так говорять... (3, с. 322); – Мені правду сказали про Марійку?(3, с. 448). 

Фіксуємо випадки функціонування неозначено-особових речень у ролі 

вставних компонентів, що називають джерело інформації, причому 

невизначеність суб’єкта дії в них зміщується в бік узагальнення, пор.: – З мого 

лиця, як кажуть, воду не пити (3, с. 389). Подібна актуалізація допомагає 

розгорнути семантику типового в житті. 

Отже, стилістична мотивація неозначено-особових речень у малій прозі 

Є. Гуцала в основному зумовлена комунікативними потребами художньої 

розповіді, роздуму й опису. Різні семантико-синтаксичні моделі цих структур 
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експлікують стильові домінанти психологізму й розмовності з властивими їй 

діалогізмом і динамічним та лаконічним викладом інформації, забезпечують 

експресивне зосередження уваги адресата на ключових діях і станах.  

2.4. Роль узагальнено-особових речень у розгортанні авторських 

інтенцій  

Науковці вважають, що джерелом виражальних можливостей 

односкладних узагальнено-особових речень є здатність їх до фразеологізації, 

умовність семантичної диференціації лексично не представленого суб’єкта, що 

комунікативно наближає названу реченням ситуацію до кожного, хто сприймає 

інформацію [16, с. 240]. Аналізований фактичний матеріал ілюструє реалізацію 

такого потенціалу узагальнено-особових речень, що простежуємо в їх здатності 

переважно в структурі розповідей та роздумів лаконічно й по-філософськи 

влучно відтворювати життєві закономірності й проектувати їх на фрагменти 

спостереженої дійсності, висловлювати оцінки й міркування. 

Серед власне узагальнено-особових речень, що означають загальні 

судження, правила, поради, закономірності й позначені максимальним 

ступенем абстрагування, зафіксована незначна кількість приказок, доречно й 

природно вплетених у мовлення автора та героїв, напр.: Й той не той, і з тим 

каші не звариш (3, с. 387). За допомогою таких синтаксичних моделей мовець 

апелює до життєвого досвіду співрозмовника або стверджує життєву 

закономірність. Речення з предикатом у наказовому способі формують 

особливу ритмічну хвилю, створюють ритміко-інтонаційні збої, чим і 

привертають до себе увагу, напр.: … двоє дітей зосталося б сиротами, так? А 

хто б їх доглядав? Колгосп, держава? Співчувай, але холодний глузд май! (3, 

с. 415). При цьому на перший план виходить узагальнена констатація 

необхідності й доцільності виконання дії, акцентується індивідуальне 

осмислення моральних, соціально-етичних проблем. 
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Функційно місткі з погляду вираження комунікативного смислу речення, 

що описують типовий перебіг процесу чи дії. Їх актуалізація пов’язана зі 

здатністю виражати правила й поради, застерігати від певних дій та вчинків, як-

от: – А сухим вином хіба промивають рани? (3, с. 361). Подібні структури 

сприймаються як розважлива рекомендація, пересторога, характеристика, крізь 

яку проступає життєвий досвід, роздуми, спостереження. Репрезентувати 

результати колективного досвіду допомагає саме транспозиція особового 

значення. Семантично близькі до них конструкції, що означають можливість 

або неможливість виконання дії, на зразок: Ось у рівчаку ген скільки набралось 

талої, трохи далі вона витікає з рівчака на вулицю, й тут так просто вже не 

пройдеш, мусиш обминати через чужий город... (3, с. 222). 

Однак у мовленні письменника відзначаємо набагато вищий ступінь 

продуктивності речень із частковою узагальненістю. Саме вони включені в 

процес синтаксичного конструювання суб’єктивізованих розповідей, спогадів, 

інтимних описів душевного стану, переживань, оцінок, міркувань щодо 

вчинків. Особливо виразні в плані семантико-синтаксичної транспозиції форми 

2-ї особи однини. Речення цієї моделі автор використовує за потреби виразити 

узагальнення щодо повторюваних, типових дій або станів одного мовця, напр.: 

Буває, станеш і, ледь дихаючи, стоїш і наслухаєш, як живе ніч, як живе 

темрява (3, с. 226). Як слушно зауважує Н. Ясакова, «фокус емпатії в таких 

висловлюваннях не має чіткої локалізації: узагальнюючи власні дії, мовець 

дистанціюється від них» [23, с. 89]. У результаті адресат повідомлення 

включається до кола суб’єктів, мислиться як потенційний учасник подій, хоч 

реальним діячем є саме мовець. 

Форма 2-ї особи дає змогу оформити висловлювання як загальні 

судження, поєднати особисте із типовим, суб’єктивне з об’єктивним, напр.: Там 

не встигаєш і там не поспіваєш – хоч роздерись (3, с. 60), де узагальнено 

змодельована ситуація не тільки характеризує персональний стан, а й 

переносить особистісне переживання на всіх. 
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В експресивному монологічному мовленні узагальнено-особові речення з 

предикатами у формі 2-ї особи множини називають стан широкого, 

невизначеного загалу без часових і просторових обмежень. Така 

контекстуальна семантико-синтаксична модифікація дає змогу мовцеві-лірикові 

тісніше переплести власну когнітивну та емотивну сфери з враженнями й 

думками інших осіб, передусім читачів, залучити їх в однодумці, напр.: 

Оглядаєтеся по боках, намагаєтеся запримітити щось, але ніде нічого, 

тільки похмурі кущі, невеселе гілля низько понахилялося, тьмяні якісь закутки... 

(3, с. 142). Як і в попередній моделі, тут виразно проглядається авторська 

присутність, настрій-рефлексія, мінливі відчуття, прагнення пізнати світ у всій 

повноті, що передається читачеві, об’єднує твір на емоційно-естетичному рівні.  

Діалогічне мовлення також включає багато реплік із будовою частково 

узагальнено-особових речень. Форми 2-ї особи (однини й множини, дійсного й 

наказового способів) здатні передати особисте, тому сприяють діалогізації, 

інтимізації, спонукають до роздумів, самоаналізу: – Живеш для кого? Для 

дитини ... Нічого в світі й не бачиш за дитиною … забуваєш за дитиною про 

себе, а хіба так гоже?(3, с. 378). За допомогою переносного вживання особи 

мовець досягає подвійного сприйняття: довірлива діалогічність залучає 

адресата до переживань мовця й водночас окреслює життєву закономірність, 

спонукає до філософських роздумів.  

Отже, функціонування односкладних узагальнено-особових речень у 

малій прозі Є. Гуцала зумовлене конкретними комунікативними потребами 

автора констатувати закономірності, оцінити життєві ситуації, передати 

узагальнені емотивно-когнітивні стани мовця, змоделювати думки оповідача 

або персонажів як філософськи осмислені, але індивідуалізовані. 

У цілому в художньому мовленні письменника односкладні особові 

речення включені у формування ритму, емоційно-оцінної тональності 

висловлення, у моделювання інформативних типів і форм мовлення, втілення 

провідних філософсько-естетичних засад. 
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ВИСНОВКИ 

Отже, односкладні особові (означено-, неозначено- й узагальнено-

особові) структури становлять в українській мові окремі види простого 

односкладного речення з одним незалежним головним членом, особове 

закінчення якого вказує на суб’єкта дії або стану. Такі семантико-стилістичні 

варіанти двоскладних конструкцій постали в результаті структурно-смислової 

транспозиції семантичної особи. Неоднозначне тлумачення мовного статусу 

цих речень пов’язане з різними методологічними підходами до їх аналізу.  

Мала проза Є. Гуцала демонструє високу активність функціонування всіх 

структурно-семантичних видів односкладних особових речень із їхніми моделями, 

однак найбільш продуктивно представлені односкладні означено-особові 

конструкції (51,3%), особливо з предикатами у формі 1-ї та 2-ї особи однини. 

Приблизно однакові за частотністю вживання неозначено-особові (25,1%), у яких 

переважає головний член у формі множини минулого часу або 3-ї особи множини 

теперішнього часу, та узагальнено-особові речення (23,6%) з домінуванням форм 

предикатів 2-ї особи однини й невисоким ступенем узагальнення.  

Кількісні та якісні параметри зафіксованих односкладних особових 

речень (співвідносних із ними предикативних частин складного речення) 

загалом відбивають загальномовні тенденції функціонування цих конструкцій, 

однак простежуємо й індивідуально-авторську специфіку в стилістичному 

використанні їх семантико-синтаксичних видів та моделей, пов’язану з 

вирішенням ряду художньо-комунікативних настанов та з ідіолектною нормою. 

Прагматичний потенціал односкладних особових речень у художньому 

мовленні Є. Гуцала спрямований на ритміко-інтонаційне та емоційно-оцінне 

увиразнення висловлення, на моделювання інформативних типів і форм 

мовлення, утілення домінантних філософсько-естетичних засад митця, 

передусім реалізму, ліризму, психологізму, авторського аналітичного начала, за 

якого мовна особистість зосереджена на власному внутрішньому світі, своїх 

відчуттях, переживаннях, оцінках, філософських роздумах. 
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