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Безсполучникові складні речення поширені в усіх стилях української мови, але не в усіх 
функціональних стилях засвідчується повний перелік семантико-структурних різновидів цих 
синтаксичних конструкцій. Стилі мови з цього погляду можна поділити на дві групи: ті, в 
яких представлена вся різноманітність безсполучникових складних утворень, і ті, в яких 
функціонують лише окремі з них. Першу групу складають розмовний, художній і 
публіцистичний стилі, другу — науковий і офіційно-діловий. Які ж ознаки тих речень 
безсполучникового типу, що не стали загальностильовими одиницями? 

Важливою прикметою таких структур є своєрідна будова предикативних частин, 
зумовлена специфічним використанням дієслівних форм у ролі головного члена. 

Не відзначаються поширеністю у стилях мови речення такого зразка, як: 
[«Повернувся я з обідньої перерви]. Дивлюсь — на робочому столі лежить конверт» 
(Перець); [«Ця тиша лукава і зрадлива.] Прислухайся: в ній безліч шелестінь» (Л. Дмитерко). 
Звертає на себе увагу те, що стрижневу основу структури всього речення визначає слово 
препозитивної частини — предикат своєрідного лексичного наповнення. Значеннєва ознака 
цієї лексеми — вираження дії, що підводить до сприймання інформації, висловленої у 
постпозитивному компоненті. Цю функцію виконують переважно дієслова або дієслівно-
іменні словосполучення із значеннями, що вказують на слухове або зорове сприйняття чи 
звернення уваги — слова дивитися, зиркати, оглядатися, прислухатися, перевести погляд 
та ін. До сприймання можуть підводити й лексеми іншої семантики, зокрема дієслова руху: 
«А на луги вийдеш: від Лоші і до Десни — все наше» (О. Десняк); дієслова відчуття: «Вона 
полапала рукою тім’я — високий очіпок поламався й увігнувся» (І. Нечуй-Левицький); 
дієслова з іншим значеннєвим наповненням: «Я встав, я свічу: на книжках сидить цикада, [а 
під ліжком їжак»] (П. Тичина). 

Звертає на себе увагу те, що в передаваному цими утвореннями синтаксичному 
відношенні — дія, що підводить до сприйняття і називання того, що сприймається, — 
відсутня семантична ланка, яка повинна позначати відповідною дією сам акт сприймання. 
Таку дію можуть виражати дієслова типу побачити, почути, відчути, переконатися тощо. 
Вони здатні заповнити логічну послідовність виразу думки: підведення до процесу 
сприймання — вказівка на сам процес сприймання — називання того, що сприймається. 
Пояснимо це на прикладі. У реченні «Дивлюся — з поля щось біжить» (Л. Глібов) присудок 
першої частини вказує на таку дію, яка веде до акту сприймання. Дієслово ж, яке виражає 
сам цей акт, не названо. У розглядуваній фразі ним може бути слово бачити. Його введення 
надало б реченню такого вигляду: «Дивлюся і бачу: з поля щось біжить». Однак у реченні 
оригіналу слова, що передає результат спрямовуючої дії, тобто формулює акт сприйняття, 
немає. Проте від цього безсполучникове речення не втрачає складної синтаксичної одиниці, 
не губить цілком зрозумілого і достатньо виразного змісту, хоч воно передусім 
усвідомлюється як специфічне структурно-семантичне складне утворення 
безсполучникового типу. 

Як бачимо, в аналізованих реченнях виразно проступає їх уснорозмовний характер. В 
усному мовленні, як відомо, порозуміння співбесідників спирається значною мірою на 
ритміко-інтонаційні засоби, які почасти можуть впливати на добір лексичних одиниць. А 
поєднання ритміко-інтонаційного оформлення фрази з лексичною неповнотою, як правило, 
надає реченню рис динамічності. 

Перенесення таких конструкцій у твори художньої літератури і в деякі газетні жанри 
збагатило художній і публіцистичний стилі новим стилістичним прийомом, а писемну 
форму мови — своєрідною структурою. В усіх випадках названий різновид 
безсполучникових речень сприймається як елемент експресивного синтаксису, як один із 
стилістичних засобів динамічного відтворення подій. Елементи експресивного синтаксису 
виконують певні стилістичні завдання: відтворюють усне мовлення дійових осіб, з більшою 



силою наочності малюють зображуване. Офіційно-діловому й науковому стилям такі 
конструкції не властиві. 

Обмеженим поширенням у стилях мови відзначаються також деякі конструкції 
умовно-наслідкової семантики. Серед них, зокрема, речення, головний член зумовлюючої 
частини яких виражений формою наказового способу, а зумовленої — дієсловом дійсного 
способу. Таке співвідношення створює специфічні структури реальної умови, тобто такої, 
що існувала, існує чи здійсниться у майбутньому, напр.: «Послухай Корнія — він тобі 
наплачеться» (А. Головко); «Дай йому будь-яке доручення — не виконує» (Соціалістична 
Харківщина). Поєднання імперативності з ознаками умовності надає синтаксичній будові 
експресії. З таким стилістичним забарвленням речення умовно-наслідкової семантики 
засвідчуються в розмовному мовленні, в художній літературі і в жанрах публіцистичного 
стилю, у яких поширені розмовні структури. 

Не засвідчуються як загальностильові також і безсполучникові утворення умовно-
наслідкової семантики з інфінітивом: «Силою колодязь копати — води не пити» (приказка). 
Речення з таким вираженням головного члена зумовлюючої частини трапляються рідко. 
Фіксуються вони головним чином в розмовному мовленні: «На чужу роботу дивитися — 
ситому не бути» (приказка); у творах художньої літератури: «Косить — живіт болить, жать 
— спека, бач, яка» (П. Гулак-Артемовський). Вони можливі у газетних жанрах, що 
дозволяють введення розмовних структур, зокрема: [«І тут він подумав:] сидіти без діла — 
справі не допоможеш» (Соціалістична Харківщина). 

Незначною поширеністю в стилях мови характеризуються й окремі структури 
умовно-наслідкової семантики, що передають ірреальну умовність, тобто нездійснену умову 
в минулому або нереальну умову для теперішнього чи майбутнього часів: «Побіжи Семен 
Дудченко на мить пізніше, стеля впала б на Юрка Салая» (В. Собко). Як і в реченнях 
реальної умовності, у цих конструкціях наказовий спосіб вживається у функції умовного: 
контекст сприяє граматичній переносності. 

Вживання форм наказового способу й інфінітива не у прямому значенні стає на 
перешкоді можливості функціонування конструкцій розглядуваного зразка у стилях, що 
обмежують введення до свого складу слів або форм з морфологічною чи синтаксичною 
переносністю, тобто в науковому і офіційно-діловому стилях. 

Не функціонують як загальностильові синтаксичні одиниці і безсполучникові складні 
речення, специфічною структурною прикметою яких є наявність заперечення у 
постпозитивному компоненті. Такими є конструкції протиставного різновиду. У них 
поєднання частин базується на невідповідності їх змісту: «Спробував відчинити дверцята — 
не відчиняються [:замело!]» (О. Гончар). Такі речення фіксуються переважно в усному 
розмовному мовленні. До творів художньої літератури, а також у тканину окремих газетних 
жанрів вони входять як структури, що несуть в собі ознаки розмовності. Це й перешкоджає 
поширенню аналізованих конструкцій в інших стилях. Повною мірою слід віднести їх до 
безсполучникових складних утворень, препозитивний компонент яких передає допустовість. 
Зразком конструкцій цього семантико-структурного різновиду можуть бути фрази: «А 
прийде смерть, — я буду жити, жити, [бо на землі ніщо не пропадає» (В. Сосюра). 

Розглянуті приклади дозволяють твердити, що не стають загальностильовими ті 
речення безсполучникового типу, у яких структурна своєрідність, можлива в 
уснорозмовному спілкуванні, зумовлює експресивність, не властиву таким стилям мови, що 
не припускають синтаксичних конструкцій з ознаками розмовності. 
 


