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В українській мові є чимало засобів, які дозволяють стисло й чітко викласти думку, 
уникнувши стилістично невмотивованих повторень. До засобів конденсації висловлювання 
належать неповні речення, займенники, речення з однорідними членами тощо. Важко уявити 
собі повноцінний текст, де б тотожні слова без потреби повторювалися. Тому на фоні 
повного речення (як певної норми реченнєвих побудов у їх ізольованому вживанні) широко 
використовуються в текстах неповні речення. Насамперед це стосується розмовного 
мовлення та художнього стилю. Проте досить звичними є неповні речення і в інших стилях, 
пор.: «Вона [Леся Українка] мала феноменальні здібності до мов. Знала майже всі 
європейські мови» (Історія української літератури); «У кінці 18 — на початку 19 століття 
почалися дослідження давньогрецьких міст і курганів у Криму, а на початку 19 століття — 
слов’янських пам’яток і давньоруських міст» (Українська Радянська Енциклопедія). Це 
найпростіший спосіб ущільнення вислову й уникнення повторень. Типовий вияв цього 
явища можна простежити у таких двох реченнях: «А як досліджується історія фонетичного 
складу і граматичної будови? Теж за текстами, але старими» (3 наукової монографії), в 
останньому з яких для стислості викладу не повторюються слова попереднього речення. Але 
найпоширеніший спосіб уникнення повторень, стиснення вислову й надання текстові 
більшої зв’язності — це вживання займенників, напр.: «У великих бібліотеках і в архівах 
України зберігаються десятки тисяч старих рукописів і стародруків. На їх основі і описують 
лінгвісти особливості давньосхіднослов’янської (давньоруської) мови, створюють словники 
староукраїнської мови, вивчають, як змінювався її фонетичний склад і граматична будова» (3 
наукової монографії). 

До складніших явищ конденсації висловлення належать речення з однорідними 
членами, які утворюються від двох (або більше) речень зі спільними компонентами: «А 
скільки веселого птаства жило, пурхало, перекликалося в гущавині!» (О. Гончар); «Ранок 
швидко світлішав, переповнювався блиском сонця, води» (О. Гончар); «Думки його 
кружляли і коло ставу, і коло всього села, і коло єдиної хатини» (М. Стельмах); «В піснях і 
труд, і даль походу, І жаль, і усміх, і любов» (М. Рильський); «І чути дзвони угорі Беріз, 
вітрів, небес» (М. Бажан). 

Розглянемо механізм творення конструкцій з однорідними членами на прикладі 
речення «А скільки веселого птаства жило, пурхало, перекликалося в гущавині!». Воно 
витворилося з ряду речень, у яких повторювалася група слів («А скільки веселого птаства» і 
словоформа «в гущавині»): «А скільки веселого птаства в гущавині!», «А скільки веселого 
птаства пурхало в гущавині!», «А скільки веселого птаства перекликалося в гущавині!». 
Вживши один раз (замість трьох!) групу слів, у якій ідеться про предмет повідомлення, та 
словоформу в гущавині і поставивши присудки в однорідний ряд, утворимо просте речення з 
однорідними членами. 

Ці три способи ущільнення вислову часто вживають мовці і легко відтворюють три їх 
вихідні конструкції: а) повні речення; б) речення з вихідними іменниками, які замінюються в 
тексті займенниками; в) ряд речень із повторюваним (спільним) компонентом, що 
використовується тільки один раз при перетворенні цих речень у просте ускладнене речення 
з однорідними членами. 

Дещо складнішим слід вважати явище конденсації висловлення, при якому два (або 
більше) речення об’єднуються в одне і відбуваються помітні перетворення членів речення. 
Уявімо собі текст, у якому розповідається про прогулянку в лісі: «Ми зайшли в ліс. Усе 
дихало свіжістю, невловимою задумою і світлою журою. Співали пташки. Листя шелестіло 
про сонце і щастя. Спів пташок і шелест листя розбурхував думи про дитинство, про красу 
людського життя». Можемо далі розгортати оповідь про картини лісової краси. Але 
зупинімося на цьому короткому тексті і поміркуймо про граматичні особливості окремих 
конструкцій, про великі виражальні можливості граматики. 



У цьому тексті два речення «Співали пташки» і «Листя шелестіло про сонце і щастя» 
перейшли (щоправда, у видозміненому вигляді) в ускладнене речення «Спів пташок і шелест 
листя розбурхував думи про дитинство, про красу людського життя». Яка потреба у 
видозміні вихідних речень? Річ у тім, що в тексті повідомлення про спів пташок і шелест 
листя у простих вихідних реченнях і в утвореному на їх основі ускладненому мають різне 
смислове навантаження. У реченнях «Співали пташки» і «Листя шелестіло про сонце і 
щастя» розповідь розгортається від відомого до невідомого. І навпаки, в утвореному на 
основі цих двох вихідних речень висловленні його початок «Спів пташок і шелест листя» 
вже згадувався в тексті. Але згадка про це потрібна для того, щоб пов’язати вже відоме з 
новим плином думки, щоб логічно побудувати ускладнене висловлення. Замість повторення 
попередніх речень використано похідні від них словосполучення — віддієслівний іменник із 
залежним родовим відмінком («Співали пташки → спів пташок», «Листя шелестіло про 
сонце і щастя → шелест листя»), які у сконденсованій формі передають висловлені думки. У 
ролі супровідного засобу конденсації речення у словосполучення використовується родовий 
відмінок іменників. Цей родовий відмінок ґрунтується на називному відмінкові вихідного 
речення. Ще більшу конденсацію висловлювання спостерігаємо у випадках, коли замість 
попередніх речень вживається вказівний займенник це. Згаданий вище текст можна 
побудувати з використанням цього займенника, пор.: «Ми зайшли в ліс. Усе дихало 
свіжістю, невловимою задумою і світлою журою. Співали пташки. Листя шелестіло про 
сонце і щастя. Це розбурхувало думи про дитинство, про красу людського життя». 

Значно більший ступінь конденсації висловлювання трапляється в конструкціях з 
родовим відмінком, в яких ідеться про належність предмета комусь. Вихідне речення 
включає до свого складу особу, якій належить предмет, сам предмет і дієслово мати 
(належати): «Учень має книжку. Книжка учня лежить на столі». Похідне словосполучення 
«книжка учня» передає той самий зміст, що й речення «Учень має книжку». У 
словосполученні родовий відмінок вказує на особу, якій належить предмет, і на ознаку 
належності. У такого типу словосполученнях родовий відмінок виконує роль засобу 
конденсації висловлювання. Словосполучення з родовим відмінком стають частиною 
ускладненого речення, яке об’єднує в собі речення із значенням належності та інше речення. 
Об’єднані в одне речення конструкції обов’язково мають у своєму складі спільне слово на 
позначення предмета, що виступає в різних функціях у вихідних реченнях, пор.: «Учень має 
книжку + Книжка лежить на столі → Книжка учня лежить на столі». 

Родовий відмінок нерідко замінює речення, у яких акцентується значення місця. Часто 
ми чуємо і самі будуємо фрази типу «Трудящі Києва гідно завершують рік». У родовому 
відмінку із просторовим значенням стисло виражається зміст речення «Трудящі працюють 
(живуть) у Києві». Наведемо ще декілька речень, де родовий місця сконденсованою формою 
передає зміст цілого речення: «Молодь нашого села зібрала цього року щедрий урожай»; 
«Учні сьомого класу працювали влітку на колгоспних ланах». Родовий відмінок у ролі 
засобу конденсації висловлювання залежить від іменника. Послідовні зміни речення в 
напрямку ущільнення вислову можна передати так: «Молодь зібрала цього року високий 
урожай + Молодь працює в нашому селі → Молодь зібрала цього року високий урожай + 
Вона працює в нашому селі → Молодь, яка працює в нашому селі, зібрала цього року 
високий урожай → Молодь нашого села зібрала цього року високий урожай». 

Подібні такти згортання речень в одне висловлювання бувають у випадках, коли одне з 
вихідних речень включає член речення з однаковим для іншого вихідного речення 
лексичним значенням і член речення з часовим значенням: «Люди усвідомлюють 
необхідність боротьби за мир + Люди живуть у двадцятому сторіччі» → «Люди 
усвідомлюють необхідність боротьби за мир + Вони живуть у двадцятому сторіччі» → 
«Люди, які живуть у двадцятому сторіччі, усвідомлюють необхідність боротьби за мир» → 
«Люди двадцятого сторіччя усвідомлюють необхідність боротьби за мир». Родовий відмінок, 
супроводжуючи згортання речення в компонент часового значення, залежить (як і інші 
зазначені різновиди родового) від іменника. 



Великі виражальні можливості приіменникового родового відмінка як зручного засобу 
конденсації висловлення широко використовуються в поезії. У поетичних творах часто 
родовий відмінок завуальовано передає найрізноманітніші смислові відтінки. Звернімо увагу 
на такі іменникові сполуки з родовим, як симфонії року, знамено доброти й любові 
(А. Малишко), ножі зеніток (М. Бажан) тощо, у яких зосереджується метафоричний зміст. 
Можливі перетворення родового відмінка приіменникового у вихідні конструкції показують 
механізм породження метафори, виявляють у родовому об’єднання різних смислових 
відтінків, зокрема порівняння, зіставлення тощо. 

Прагнення до конденсації висловлення за допомогою родового приіменникового 
відмінка споріднює такі стильово різні тексти, як тексти наукового стилю і поетичні твори. 
Широко використовується родовий приіменниковий у ролі засобу конденсації висловлення і 
в інших функціональних стилях. Тому можна говорити про своєрідне «засилля» родового 
приіменникового відмінка в сучасному літературному мовленні. 

 
 


