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ГОВОРИТИ ПРО... ЗА... О(ОБ)... ЧИ ВІДНОСНО? 

 
У становленні граматичних норм взаємодіють різні фактори (лексичні, морфологічні, 
врахування мовної традиції та ін.), з-поміж яких важливу роль відіграє фактор стилістичної 
орієнтації. Так, при дієсловах мовлення (говорити, казати, кричати, мовити, оповідати, 
розповідати, співати, читати, шепотіти та ін.), повідомлення (писати, повідомляти, 
сповіщати і т. ін.), сприймання (слухати, чути), розумової діяльності (відати, гадати, 
дізнаватися, думати, забувати, збагнути, згадувати, знати, з’ясовувати, марити, міркува-
ти, мріяти, нагадувати, пам’ятати, пояснювати, тлумачити тощо) нормативною в ролі 
об’єкта є конструкція з прийменником про: Кричить про волю кожна літера (Д. Павличко); 
Мріє луг про вересневі дні (А. Малишко). Функціонально еквівалентна їй конструкція з 
прийменником за характеризується стилістичною обмеженістю. Основна сфера поширення 
цієї конструкції — розмовна мова, хоч вона часто вживається і в художньому стилі: Іванові 
нараз запахло лукою, запахло сіном, запахло так, що він майже забув за недавню погоню, за 
поїзд (Ю. Мушкетик); Мати писала за нього (А. Малишко). Прийменник за виявився 
витісненим на периферію через свою багатозначність, оскільки він більш яскраво виражав 
значення захисту (пор.: Тигрицею на них накинулась, заступаючись за свого синочка 
(О. Гончар), заміщення (За віщо я маю каратись за других? (Леся Українка)). 
Одинадцятитомний Словник української мови не зосереджує уваги на розмовному варіанті 
за +зн. в. при аналізованих дієсловах. На відміну від цього, всі словникові статті послідовно 
фіксують варіантність конструкцій про + зн.в., за + зн.в. при дієсловах семантики піклування 
(бідкатися, (по)дбати, (по)клопотатися2, (по)піклуватися, (по)турбуватися), а при дієсло-
вах думати5, помишляти5 конструкцію з прийменником за навіть поставлено на перше 
місце. Оскільки значна частина дієслів цієї лексико-семантичної групи характеризується 
віднесеністю до розмовного мовлення, то протиставлення формі про + зн.в. форми за + зн. в. 
як розмовної в більшості випадків несуттєве: вони сприймаються як рівнозначні. Пор. у 
М. Коцюбинського: Попроси її, щоб береглася, не застуджувалась і не турбувалась, а 
домашніх попрохай, щоб дбали про неї; Він з родиною так дбають за мене, такі багато 
роблять для мене, що я почуваю гарячу вдячність. Ця властивість конструкції за + зн.в. 
поширилася на всі дієслова зазначеної групи і на випадки вживання при них іменників, 
характерних для публіцистичного й наукового стилю, напр.: Глибоко свідома є творчість 
наша (радянських письменників) ... і диктує нам постійно турбуватися за вирощування 
нових кадрів письменників (П. Тичина). Цікавим є стилістичний прийом уникнення повтору 
прийменника завдяки введенню в один текст обох варіантних форм: Про неї дбали, за неї 
піклувалися з такою зворушливою ніжністю (О. Гончар). 

Конструкція за + зн.в. при дієсловах семантики занепокоєння (журитися3, 
клопотатися3, турбуватися) також використовується паралельно з конструкцією про + зн.в. 
без стилістичних розрізнень. При дієсловах цієї ж лексико-семантичної групи боліти, 
тривожитися можлива конструкція лише з прийменником за: Я несказанно тривожусь за 
тебе (М. Коцюбинський); Я болію за армію, за фронт (Ю. Бедзик). Дієслова семантики 
занепокоєння, крім того, можуть керувати орудним безприйменниковим з об’єктним 
значенням: ..не про картоплю думав Василь, не нею клопотався (Ю. Мушкетик). Інших 
паралельних форм об’єкт набирає при дієсловах на вираження смутку, туги (журитися, 
/за/ни/ва/ти, /за/щеміти (про серце), знудитися2, /з/нудьгувати/ся/2, плакати, пошкодувати2, 
скорбіти, /за/по/сумувати, /за/по/тужити, убиватися2 і т. ін.), а саме — за + ор.в., по + м.в.: 
Защеміло серце самотиною за малим Івасиком в тривозі (А. Малишко); За ким ти тужиш?; 
Хотів би я стати явором в полі, Що він [Тарас] по ньому тужив у неволі. Явором сивим в 
морози люті, що він по ньому мріяв у скруті (А. Малишко); По моїй ніхто уже не заплаче долі 
(М. Рильський). 

Нормативною формою є форма з прийменником за. Вона як основна фіксується у всіх 
відповідних статтях Словника. Винятком є лише дієслово скорбіти з ремаркою книжне, 



конструкція по + м.в. при якому повністю задовольняє вимоги урочистого стилю. У 
сполученні з конструкцією за + зн.в. стилістичне забарвлення урочистості дієслова скорбіти 
дещо нівелюється. Пор.: Вони скорблять по рідній стороні (М. Старицький) і Бо люди — це 
її любимі діти. За всіх старій доводиться скорбіти (П. Воронько). 

У сучасній українській мові спостерігається загальна тенденція до звуження сфери 
об’єктного функціонування прийменника по. Складність процесу уніфікації літературної 
норми відбито в словникових статтях. Як застаріла форма по + м.в. розглядається у Слов-
нику при дієслові убиватися2; як рідковживана вона позначена при дієсловах посумувати, 
тужити, затужити; як рідше вживана порівняно з формою за + ор.в. — при дієсловах 
знудитися, знудьгуватися2; як розмовна — при дієсловах сумувати, журитися2 тощо. 

Застарілим варіантом відносно двох інших (про + зн.в., за + зн.в.), продуктивно 
вживаних при дієсловах мовлення, повідомлення, сприймання, розумової діяльності, 
піклування, занепокоєння, іноді відносно варіантних форм об’єкта смутку, туги (за + ор.в., 
по + м.в.) виступає прийменникова конструкція о/об/ + м.в. На сучасному етапі розвитку 
української мови ця конструкція характеризується обмеженнями стилістичного плану 
(надає відтінку урочистості), законами віршування. До того ж прийменник /o/oб/ 
вживається при займенниковому об’єкті: Швидко вже об тім ти шкодуєш (О. Гончар); А 
про що, І чому говорили-шептались, потім тихо сміялись Дві дівчини в порі? Мабуть, 
знають о тім лиш дві стежини малі (Б. Олійник). 

В умовах українсько-російської двомовності слід пам’ятати, що в російській 
літературній мові, навпаки, основним варіантом є стилістично нейтральна прийменникова 
конструкція /o/oб/ + м.в. Вживання форми з прийменником про в російській мові обмежене 
розмовним стилем. 

У сучасній українській мові при дієсловах мовлення, повідомлення, сприймання, 
розумової діяльності форма родового відмінка з похідними прийменниками з приводу, 
відносно, щодо має стилістичне забарвлення книжності, напр.: Вона ще не продумала 
всього, що мала сказати чоловікові з приводу несподівано прочитаного листа Марини 
(Л. Смілянський); Вибачайте, комісаре, вас невірно інформували відносно нашого села 
(О. Довженко). Ці конструкції особливо продуктивні в офіційно-діловому, науковому, 
газетно-публіцистичному стилях. 
Отже, у виборі прийменникової конструкції мовець орієнтується на загальноприйняті 

стилістичні протиставлення «мовлення книжне — розмовне», «мовлення художнє — 
офіційне». 
 


