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ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМАНТИЧНО-НЕПОДІЛЬНИХ 

СКЛАДЕНИХ ПІДМЕТІВ, ВИРАЖЕНИХ СКЛАДНОЮ ВЛАСНОЮ 

НАЗВОЮ У РОМАНІ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА «ЧОТИРИ БРОДИ» 

 

З-поміж проблем, які ставлять перед собою дослідники історії 
української літературної мови, актуальним залишається вивчення 

синтаксису та функціонування синтаксичних одиниць у текстах різних 

стилів. Речення в цілому і його члени зокрема посідають центральне місце 

в синтаксичній системі української мови. Через те опрацювання критеріїв 

розмежування членів речення стало актуальним завданням сучасного 

мовознавства, розв’язанню якого сприяв передусім розгляд речення як 

багатоаспектної синтаксичної одиниці. 
У сучасній україністиці підмет вважають одним із головних членів. 

Значне місце у випрацюванні теорії підмета посідають праці українських 

мовознавців І. Р. Вихованця, Н. Л. Іваницької, К. Г. Городенської та ін. 

І. Р. Вихованець розглядає підмет як головний член двоскладних 

конструкцій, що посідає одну з центральних позицій у реченні, утворює 
разом із присудком його граматичну основу і визначається на основі 
формально-синтаксичних і формально-морфологічних ознак, закріплених у 

структурі слова [3, с. 56]. 

Серед структурних характеристик членів речення головну увагу 

приділяють способам їхнього вираження, що безпосередньо пов’язано з 
вивченням питань синтетизму та аналітизму. На цій підставі 
розмежовуються прості і складені підмети [1, с. 74]. Відповідно, якщо 

простий підмет виражається одним словом, то складений найчастіше 
виражається синтаксично і семантично неподільними словосполученнями. 

Одним із найпоширеніших способів вираження складеного 

предиката в романі Михайла Стельмаха «Чотири броди» є підмет, 
виражений складною власною назвою: Та Ярослав Хоролець вірив, що й на 

бідняцькому полі вродить не тільки золота пшениця, але й краща доля, і до 

цеї віри навертав інших, тому й стрічали його одні усміхом, другі – 

шипінням [2, с. 87]. Така модель фіксується в усьому тексті з метою 

виділення персонажів та надання їм увиразненості. 
Проведений нами аналіз на вживання семантично-неподільного 

підмета, вираженого складною власною назвою у романі М. Стельмаха 
«Чотири броди» проілюстрував, що автор використовує дану модель 

незалежно від соціальних характеристик комунікантів (соціальної 
приналежності, віку, національності, статі, освіти). 

Визначаючи у творі складені семантично-неподільні підмети, нами 

було з’ясовано, що автор використовував різні формули підмета на 
позначення героїв роману. Найуживанішою є підмет за формулою – ім’я + 

прізвище: У хаті про щось без угаву торохтів Семен Магазаник, набивав 
собі вченістю ціну й набивався на вишняк, а Ярослав, непомітно зиркаючи 



на дівчину, темнів, неначе в хмару входив [2, с. 237]; Коли в клубі звіздили її 
первенця, голова сільради Геннадій Шевчук страшенно хотів, щоб дитя 

назвали Карпом – на честь людини, яка дала світові «Капітал» [2, с. 324]; 

Використовуючи у своєму романі такі види складених семантично-

неподільних підметів, автор намагається стилістично виділити 

найменування героя у творі незалежно від того, є він головним чи 

другорядним. 

Менш уживаною формою вираження семантично-неподільного 

підмета є формула ім’я + по-батькові: У нас вийде, – впевнено сказав 
Максим Петрович, – Аби тільки землю, як душу, любили, їй дуже потрібна 

наша любов, а не розбій, – і він довірливо упівголоса додав: – На своїх 
ділянках я вже вирощую по двісті з лишком пудів пшениці [2, с. 165]; Аби 

тільки це, – зітхнула Олена Петрівна й відповіла на німотний погляд 

чоловіка: – Страшно, коли така людина жде чиєїсь помилки, як ворон 

крові, і, зрештою, сама стає вороном [2, с. 83]; Визначним для роману є 
те, що автор досить часто використовує складені семантично-неподільні 
підмети для того, аби звернути більшу увагу на героя. Таким чином підмет, 
виражений складною власною назвою в художньому тексті, на відміну від 

реального життя, викликає особливі емоції, набуває конотативного 

забарвлення, що максимально увиразнює його: Та це ж Мирослава 

Григорівна, агрономша, приїхала по свої пожитки, – полегшено зітхнув 
Магазаник. – Стьопочко, льотом причепурись – і до дівчини [2, с. 276]; – 

Може, в когось щось є? – перегодя питає Зіновій Васильович [2, с. 198]; 

Проїхали вони мимо придорожньої верби, і Данилові здалося, що на неї 
якось незвично дивиться Терентій Іванович, певне, тому, що має ногу з 
верби, і це немудре дерево стало йому рідним, як завжди при болях стає 
ріднішою природа людині [2, с. 45]. Внутрішня форма такого підмета так 

чи інакше співвідноситься з художнім образом, а етимологія складної 
власної назви перегукується з ним. Найменш уживаною формою 

семантично-неподільного підмета, вираженого складною власною назвою 

є ім’я + по-батькові + прізвище: Знайомтесь – це до нас прибув учитель 
Данило Максимович Бондаренко [2, с. 293]; У селі Балин Зіновій Васильович 

допитався до оселі Кундрика [2, с. 375]. 

Отже, розглянуті нами випадки уживання складених семантично-

неподільних підметів, виражених складними власними назвами, 

демонструють, що зазначена модель функціонує в неофіційному 

спілкуванні, яскраво передає колорит українського села і є узуально 

усталеною. Особлива насиченість предикативів цією моделлю вказує на 

індивідуально-авторський підхід до номінації героїв. 
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