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Конструкції зігрівати сонцем, наповнюватися людьми, заливатись водою та брати рукою, 
насипати лопатою, різати ножем мають однакову синтаксичну форму. Та чи всі вони 
мають однакове граматичне значення? Якщо порівняти кожну з них з відповідною їй 
синонімічною, то різниця в значенні одразу стане відчутною. Близькими за значенням 
виступають конструкції зігрівати сонцем і сонце зігріває, наповнюватися людьми і люди 
наповнюють, заливатись водою і вода заливає. Орудний відмінок тут означає діяча, або 
суб’єкта. В синонімічній конструкції орудний діяча перетворюється на називний відмінок, 
для якого природними є роль і місце підмета. Коли зіставити вислови брати рукою і рука 
бере, насипати лопатою і лопата насипає, різати ножем і ніж ріже, то відчуваємо 
штучність уживання називного відмінка. Адже бере не сама рука, а людина, яка має руку, 
насипає не сама лопата, а теж людина, користуючись при цьому лопатою, та ін. Річ у тому, 
що одні іменники звичайно займають позицію діяча, а для інших ця позиція неприродна. 

Орудний відмінок у конструкціях типу різати ножем, рубати сокирою та ін. 
кваліфікується в лінгвістичній літературі як орудний знаряддя, або орудний 
інструментальний. При цьому іменник називає предмет або засіб, за допомогою якого 
суб’єкт виконує дію. У даному випадку сам предмет, без стороннього втручання не може 
виконати дію. В цьому виявляється різниця в граматичному значенні однакових за формою 
конструкцій — зігрівати сонцем і різати ножем. Найприродніше діячем може бути людина 
або істота. Напр.: «Ідея не нова, однак вона не розроблена нашими вченими-демографами»; 
«Аналогічні дані одержані нами у другій серії дослідів»; «Будинок зводиться мулярами»; 
«Багато лікарських рослин зібрано школярами»; «Частина урожаю знищена комахами». А от 
частини тіла і органи людини завжди виконують роль знаряддя, інструмента дії, напр.: 
«Македон Іванович розвів вуса рукою»; «Зайченко взяв суху грудку, спробував розкришити 
пальцями»; «Зубами горіхи трощать для малят»; «Він насмілився закрити їй долонями очі»; 
«Потім розмахнувся і вгатив кулаком по віконцю»; «До Зайченка, горнучи ногами воду, 
наближався чоловік»; «Вершник затискав тулуб коня коліньми». 

Досить часто в ролі діяча виступають стихійні сили: занесло снігом, забризкало дощем, 
зірвало вітром, побило градом, вбило громом, підпалило блискавкою, унесло штормом, змило 
зливою та ін. Але використання таких конструкцій обмежено семантичними рамками. 
Найбільш суттєвим елементом у семантиці названих словосполучень є стихійний характер 
дії, названої дієсловом. Розумна мета у дії відсутня, дія часто має руйнівний характер. Об’єкт 
потрапляє в сферу цих дій випадково, незалежно від його волі. Орудний відмінок при цьому 
в більшості випадків називає стихійні, часто руйнівні явища природи, — вітер, вода, течія, 
сонце, мороз, пил, грім, блискавка, буря, лід, дощ, град, сніг, хмари, імла, повітря та ін., 
напр.: «Не будіть же, атомні світи, маминого спокою громами» (Д. Луценко); «Все не зникає 
за бортами — Рибальське вогнище в гаю Та довгожданими дощами Умите поле за ярами — 
Все заплива в судьбу мою» (М. Нагнибіда); «Шпарка блискавка блакитним світлом осяяла 
виднокіл, ударив грім, пішли виляски по небу, і тоді густо й тепло полило дощем» 
(Ю. Бедзик); «За шкуру снігом мов сипнуло, і волос шапку підсував» (Укр. нар. прислів’я та 
приказки); «І журився Ілліч Над судьбою вдовиною. Над лучинами снігом завіяних хат» 
(М. Нагнибіда); «В лісі уся дорога біліла, неначе дійсно була вкрита снігом та градом» 
(І. Нечуй-Левицький). З нових слів до цього кола включаються назви знарядь, частин споруд, 
що рухаються, деталей машин, що можуть руйнувати або вбивати, напр.: «Коли його 
вдарило балкою, він очунявся». У мові художньої літератури спостерігається перевага 
конструкцій з називним відмінком. У стійких сполученнях мороз пішов поза шкірою, сніг 
сипонув по спині теж перевага на боці конструкцій з називним відмінком. 

У ролі орудного діяча виступають, крім названих, ще такі іменники: а) назви конкретних 
предметів (поранило кулею, засипало землею); б) іменники з непредметним значенням 
(залило водою, поточило іржею, обпалило сонцем); в) іменники з абстрактним значенням 



(обпекло жахом). В ролі орудного знаряддя виступають переважно назви конкретних 
предметів, напр.: «Він підпалив пух сірником»; «Новачок витер обличчя рукавом спецівки»; 
«Мечами рубали скрижанілий напій»; «Жали звичайними серпами». Окремі дії обов’язково 
відбуваються за допомогою того чи іншого знаряддя, напр.: голити (бритвою), боронувати 
(бороною), косити (косою косаркою), жати (серпом, жаткою), клювати (клювом), кусати, 
гризти (зубами), гребти (веслом). Проте орудний знаряддя при дієсловах, що називають такі 
дії, зовсім необов’язковий. Назва знаряддя в подібних випадках опускається, а в лексичне 
значення дієслова включається назва як самої дії, так і знаряддя, напр.: «Мати жне пирій на 
межі, в’яже перевесла». В наш час деякі «давні» дії часто виконуються за допомогою більш 
досконалих знарядь: так, косити можна косою і косаркою, жати серпом і жаткою. Назва 
знаряддя не опускається в тих випадках, коли треба підкреслити, який саме інструмент, яке 
знаряддя виконує дію, напр.: «Один косить квіти мотоциклом, до боків якого приладнані 
дротяні гребінці, інший махає якимось чесалом, і за кожним помахом у білому куповинні 
залишаються смуги обезглавлених стебел». У художньому стилі і в розмовній мові 
трапляються випадки, коли назва засобу, знаряддя в орудному відмінку може вживатися і без 
дієслова, але дія, яка при цьому відбувається, усім зрозуміла, напр.: «Вона вже назустріч — у 
білій сорочці, довгокоса, і босими ногами по холодній росі» (І. Григурко). 

А яке ж значення має орудний відмінок у таких конструкціях: вбити звісткою, підганяти 
криком? У сучасній мові орудний знаряддя розширює свій лексичний склад головним чином 
за рахунок іменників нематеріального та абстрактного значення, які теж мають значення 
знаряддя. Отже, у ролі орудного знаряддя виступають а) іменники з предметним значенням 
(писати ручкою, підкреслювати олівцем); б) іменники на означення частини тіла або органу 
чуття людини чи тварини (стискати пальцями, розбивати копитом); в) іменники з 
абстрактним значенням (підганяти криком, вбити звісткою). 

У значення знаряддя включаються конструкції з вказівкою на посередника та 
посередництво типу передати листоношею, двірником, знайомим; визначити 
експериментальними методами та ін. Але для сучасної мови більш характерними є 
синонімічні прийменникові конструкції: передати через листоношу. Переважно вони 
властиві науковому і публіцистичному стилям, напр.: «Сніг затримують за допомогою 
великих щитів»; «Управління народним господарством удосконалюється шляхом 
впровадження нової системи планування»; «Домогтися цього можна лише шляхом 
цілеспрямованої боротьби за здійснення комплексу важливих соціально-економічних 
заходів». 

Таким чином, орудний діяча і орудний знаряддя — два різні значення одного 
багатозначного орудного відмінка. Вони протиставляються у зв’язку з тим, що діяч — це 
звичайно людина або істота, які в сучасній мові здебільшого не виступають у ролі знаряддя. 
Ніколи не бувають знаряддям і стихійні сили, оскільки вони здатні діяти самі, без сторонньої 
допомоги. Знаряддям у першу чергу виступають конкретні предмети, за допомогою яких 
людина змінює або повністю, або частково об’єкт своєї діяльності, а також частини тіла. 
Орудний знаряддя опускається, якщо в лексичне значення дієслова включається як назва 
самої дії, так і інструмента дії. Орудний діяча таких пропусків не допускає. 
 


