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Боротьба за культуру мови — це боротьба за правильність використання слів, форм, 
конструкцій там, де мова, розвиваючись і збагачуючись, дає можливість вибору і відбору. 
Отже, можливість вибору і відбору зумовлюється самою системою мови, підпорядковується 
дії її законів. Категоріальну семантику особи, під якою розуміємо граматично виражену 
через взаємодію різних мовних рівнів особово-предикативну якість, несуть у семантико-
синтаксичній структурі речення не однотипні за своею парадигматичною (асоціативною) 
належністю морфологічні форми. Так, фактично всі без винятку речення «проглядаються» в 
значенні особи, оскільки і в безособовому дієслові наявний певний мінімум особи, певний 
натяк на неї. Зокрема, в реченнях «В мені, здається, трохи більше жвавості, розуму, більше 
впертості» (П. Загребельний); «Може мені млостить від цього, може в мене відраза» 
(О. Гончар); «Так і лишилося нам невтямки, як називалася ти» (М. Рильський) виділені 
словоформи інтерпретують особові значення, на основі яких здійснюється синтаксичне 
вираження категорії особи. Детермінуючи предикат, названі елементи виявляють різну 
диференціацію значень особи-суб’єкта, предикативна ознака якої (найрізноманітніші 
сторони діяльності, стан — психічний, фізичний тощо, дія в широкому розумінні слова) 
виражається в граматичному центрі. Сам предикат досліджуваних структур найчастіше 
виражає ознаку фразеологізовано, єдиним, семантично не розчленованим комплексом, 
наприклад: «Я згодний. Мені треба прибитись до пристані... Ти не знаєш, що мені в душі 
робиться» (І. Микитенко); «Не вкладалося, видно, йому в голові, що серед усього цього 
хаосу нищення — можна народитись, здавалося, що тут можна було тільки вмерти» 
(О. Гончар); «А вам уже в коси не личить тендітна лілея й мені вже нелегко зробити в 
«дев’ятку» кидок» (Б. Олійник). 

Закріплене за «старим» зразком словесно-граматичної сполучуваності семантичне 
значення предиката виражає якісно нову ознаку — переносність. Важливими рисами 
подібних утворень у сучасній мові є широка їх уживаність і стилістичне забарвлення. 
Розширена сфера функціонування у різних стильових різновидах мовленнєвої діяльності 
підтверджує їх комунікативну значимість. 

Фразеологізація предиката і одночасно його граматикалізація у семантико-
синтаксичній структурі речення здійснюються через посередництво непрямих відмінків 
особи. Правда, реалізуючи особове значення, семантико-синтаксична структура часто 
допускає їх випущення, еліпсис, але такий еліпсис не завжди бажаний і можливий; пор.: 
«Для мене задосить було й радісно-сірих очей зі спогаду, як для Євгена — мовчазного 
страждання коло неприступної Алі» (П. Загребельний) і «Задосить було й радісно-сірих 
очей зі спогаду...». Тут швидше може мати місце давальний відмінок особи: «Мені задосить 
було...», — яким і виражатиметься еквівалентна синтаксична функція. 

Фразеологізоване поєднання дозволяє і непрямий відмінок особи, і прийменникові 
утворення з приблизно еквівалентним вираженням особового значення; пор.: «Нам при тобі 
не страшні вороги І хвороби» (Б. Олійник) і «Для нас при тобі не страшні вороги і хвороби». 
Візьмімо ще приклад: «А знаєте що, куме? Адже вам нагода яка. Чом би вам не спитати 
його, хоч би й завтра» (І. Микитенко). Цікаво, що тут семантично можливі і майже 
еквівалентні «вам — нагода», «для вас — нагода», «у вас — нагода». Отже, мовна структура 
допускає можливість вибору і відбору необхідних функціональних форм для формального 
вираження категоріально-особових значень. Проте загальна тенденція мови до економії 
мовних ресурсів у вираженні ідентичних значень спричиняє нейтралізацію ряду формально-
семантичних «спроб». Єдино можливим, наприклад, є прийменникове утворення «для + род. 
відм.» у реченні «Найвище досягнення людського духу для мене — Ленін. Його революція» 
(П. Загребельний). А в конструкції «Служба в панотця була для Івана дуже догідна, бо не міг 
ніде інде стільки заробити» (Лесь Мартович) при давальному відмінкові обов’язковою буде 



перебудова номіналізованої частини предиката; пор.: «Служба в панотця була Іванові дуже 
догідною...». Конструкції із «для + род. відм.» більш уживані при частковій номіналізації 
предиката, наприклад: «Зостався для студента тільки оцей довершений архітектурний 
витвір, оця симфонія пластики» (О. Гончар). 

Можливість вибору і відбору для вираження подібних чи еквівалентних функцій 
обмежується відповідним структурним типом конструкції. Введення тієї чи іншої форми не 
лишається безслідним для вираження семантики речення в цілому. 
 


