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У сучасній українській мові знахідний відмінок назв істот чоловічого роду множини має 
форму, омонімічну з формою родового: робітників, піонерів і под. Давня форма, тобто 
спільна з називним відмінком, збереглася у дієслівних конструкціях з прийменником в(у) 
типу піти в робітники, прийняти в піонери, запросити в гості, вийти у відмінники, забрати 
в солдати тощо. 

Утворилися такі словосполучення за аналогією до давньоруських, у яких знахідний 
відмінок з прийменником в(у) виражав просторові відношення. Зокрема, таке значення мала 
конструкція із знахідним відмінком топонімів, точніше хоронімів — назвами тих поселень 
людей, куди була спрямована дія. Пор.: Бh путь из Варягъ въ Греки; йти въ Болгары и въ 
Хвалисы; от Олга и от Игоря княжича; в Моравы бо ходилъ; да посылают въ Греки къ 
великим царемъ греческим корабли (Повість временних літ). Значення таких сполучень, 
основу яких становить питання куди?, цілком виразне, і шляхом синтаксичного аналізу в них 
легко вичленовуються простий присудок і залежні від нього другорядні члени речення. 

Конструкції сучасної української мови семантично де в чому зближуються з 
давньоруськими. Проте в останніх дієслово і назва поселення сприймаються як дві 
самостійні одиниці, тоді як у реченнях сучасної мови вони виражають одну думку, 
оформлену складеним присудком. Організуючим центром їх виступає дієслово, яке разом із 
залежними словами утворює синтаксичну і семантичну єдність. 

У побудові таких словосполучень беруть участь дієслова лише окремих семантичних 
класів, зокрема: а) із значенням обрання, призначення: Брянського сама Батьківщина 
призначила йому [Багірову] в командири (О. Гончар); — Нам приємно, — говорить, — це 
факт, що Америка проситься в учні (С. Олійник); б) із значенням оволодіння і 
приналежності: Того візьму собі навіки в друзі! (Б. Степанюк); Давно тебе прийняв я в 
українці, в казахи, в росіяни, в латиші (П. Скунць); в) дієслова, що означають перехід з 
одного стану в інший: Так служи, щоб вийти в генерали (С. Олійник); А син його 
[Коцюбинського] ... у комуністи піде назавжди (В. Коротич); г) дієслова-запрошення: Заходь 
у гості. Ось моя рука (Б. Олійник). 

Про поширення аналізованих конструкцій у сучасному слововжитку свідчить той факт, 
що прийменниково-відмінкові форми знахідного-називного назв істот можуть поєднуватися 
не тільки з певними дієсловами, але і з дієслівними формами та іменниками: Хтось чекає на 
любов, що покликана в солдати (П. Скунць); 3 рядових їм путь у командири (П. Скунць); Це 
й була остаточна посвята Богдана у бойові козаки (І. Ле). Зауважимо, що в практиці 
мовлення дієслівні компоненти і зовсім можуть опускатись, напр.: У дипломати, значить 
(А. Головко); Йому хоч у міністри з його статурою (П. Загребельний); Потім — до 
польського війська в жовніри (Д. Павличко). 

Виникнення і закріплення конструкцій такого типу, найвірогідніше, відноситься до 
XVII ст., оскільки дослідники староукраїнської мови у пам’ятках попередніх століть таких 
конструкцій не зафіксували. Крім того, саме в XVII ст. у мові утверджувалась тенденція до 
звільнення від других відмінків, у тому числі й другого знахідного. З часом аналізовані 
конструкції все частіше стали функціонувати в мові, підтвердженням чого є свідчення 
писемних джерел XVII ст.: Можеть принята ...вь товарищи (Ф. Прокопович), в патриархи 
мы крещены есмо (І. Вишенський); Мов ...у бояри прибрався (Інтермедія XVII ст.), про 
заборону записувати в козаки монастирських підданих (Док. Богдана Хмельницького); 
XVIII ст. — В гетьмани возвести (Літ. Граб.); джерел XIX ст.; в поденщики найнявся 
(І. Котляревський); оддать у солдати (Г. К.-Основ’яненко); розійшлись... у москалі; в пани 
постригся; зови в куми (Т. Шевченко); обрали в королі (Леся Українка); XX ст. — в 
партизани пішли (О. Ковінька); Готуючись, видимо, у поети (М. Рильський). 

Зафіксоване в художніх текстах давнє словосполучення «із варяг у греки» вживається не в 
своєму первісному значенні, а в переносному на позначення далекого маршруту або 



історичного шляху. Наприклад: [Мазуренко:] Я приїхав човном, за маршрутом «із варяг у 
греки» (О. Левада); На древньому шляху «із варяг у греки» безпеку охоронятимуть тільки 
гвардійці короля Карла-Густава (Н. Рибак); Мало того, що Васюківка наша лежала просто 
тобі на знаменитому «путі з варяг у греки», за який ми одержували у школі двійки, то вона 
ще була й на самісінькому перехресті походів славних запорожців (В. Нестайко). 

Отже, в спеціальних дієслівних словосполученнях сучасної української літературної мови 
залежні іменники із значенням особи всупереч граматичній традиції зберігають омонімію 
знахідний — називний, але вони — нормативні. 
 


