
ЄВГЕН ТИМЧЕНКО.

Співрядне сполучення речівників.
(3 української складні).

Характерна властивість співрядного сполучення речівників з надвірньої
сторони в тім, що два (рідко більше) речівники стоїть в однім відмінку, а
з нутрішньої в тім, що таке сполучення виража одність образу, себ-то звя-
зується з уявленням не» двох (і більше) осіб або річей, а одної.

Стосунок обох речівників до одного уявлення може бути двоякий: або
рівнорядний, , або нерівнорядний. Стосунок рівнорядний, коли два речівники
виражають два образи одного порядку, і сполучення їх є середник
узагальнення, язиковий спосіб зіставленням двох ідей меншої обійми виразити ідею
обійми більшої, ідею загальнішу, що посідає спільні прикмети (ознаки) тих
вужчих ідей; наприклад, сполучення отець-мати  виражає ідею родичі, по-
рожденники" (пор.: Єсть ти мені матінка-порожденниця. Чуб. V, 847), хліб-
сіль=їжа, страва, пожива; срібло-золото=гроші; жито-пшениця = збіжжя;
овес-сіно=обрік; пили-тумани=мла і т. ин. Стосунок нерівнорядний, коли
оден речівник, його ми назвемо провідним, виражає ідею особи або річи, а
другий її прикмету, виражену субстанціяльно, напр.: дерево-дуб==дубове
дерево, гриб-боровик=боровий гриб, слава-гіамять=славна рамять, огірочки-
зелені листочки=зеленолисті огірочки, огірочки з зеленими листочками.

Перший випадок, коли сполучення двох подрібних понять є середником
виразити загальніше поняття, що їх обіймає, може бути двох відтінків: або
стосунок між речівниками злучний (а), коли поняття сполучні, напр.: отець-
мати=отець і мати, або розлучний (б), коли поняття несполучні, напр.:
скряпка-дудка грає, себ-то або скрипка, або дудка.

а) Узагальнення, що випливає із злучного стосунку, дає образ
означеного характеру більшої обійми, напр.: Не знає отець-мати, яка в мене
гадка, Гол. II, 254. Нехай отець-матуся статки-маєтки (майно) збувають, ИП.
1, 94. Не за тобою сі скарби-маєтки (багацтва) збирала, Метл. 416. Не
слухав батька-матері, нехай люде учать, Ном. 7087. Хліба-соли спокійно
вживати, ЗЮР. 1, 20. Не пили-тумани вставали, тікав повчок малий неве-
личок, ИП. Г, 113. 3 багатою мед-горілку (трунки) пити, Метл. 179. Пивом-
медом напуває, сріблом-злотом наділяє, Бал. 40. Дає коню овса-сіна,
козаченьку меду й вина, Метл. 74.  Я мед-вино поплачу, сіно-овес достачу,
Метл. 76. Будуть до неї куми-побратими наїжджати, Метл. 355. -Звіру-птиці
на поталу не дайте, ИП. 1, 114. Ой чому ти рути-м яти не полеш? Чуб.
IV, 70. Дай же ж вам боже щіскє-здоров]е Kolb., Р. І, 97. Горами-ярами
туман налягає, Чуб. V, 320 (скрізь по землі). Буду я, браття, день-ніч
заробляти КЬ. 136.

Це сполучення допускає сплив двох речівників ув одно слово, наприклад:
Не цурайся хліб соли, Ном. 11813.  Не усе однакову хліб-сіль бог дає, Кв.
Щ. л. 11,254. Ходи з нами козаками мед-вина напийся, Коцип. 132.

Пор. Влр.: Прогнѣвила мать-отца, Соб. II, 152. Генералы-полковнички
у гроба стоятъ, ib. 1, 268. Прости, прости, весь родъ-племя, ib. І, 11.
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Близький до попереднього випадок, коли ми маємо сполучення двох
синонімічних понять; таке сполучення служить до посилення підс'ґавової
ідеї, збагачуючи ню більшою кількістю прикмет, напр: Степом-полем трава
зеленіє Метл. 244. До города Черкаського скорим часом пильною годиною
прибував Метл. 387. За час за годину милосерному богу душу оддав ИП.
1, 126. Прийшов час-годинонька Гол. II, 628. І коники маю і шлях-дорогу
знаю Метл. 33. Оддав мене мій батенько та за воєводу у чужий край-сто-
рононьку далеко од роду Метл. 252. Будеш ти в мене до смерти-віку хліб-
сіль уживати Метл. 346 (до віку=до смерти). Стоїть сторожа, гострая
варта коло твоєї хати Чуб. V. 290.

Сюди ж належить сполучення синонімічних речівників одного кореня,
напр.: Берегом бережиною загубив хустку під лозиною Чуб. V, 106.  (ДІВ-
чина) долом долиною по воду пішла ib. 158.

б) Коли узагальнення випливає з розлучного стосунку між речівни-
ками, то узагальнений образ набуває неозначеного характеру в закресі
прикмет сполучених образів. Так, напр.: Ой під вишнею, під черешнею
стояв старий з молодою Гол. І, 231 (себ-то під якимось деревом, не то вишнею,
не то черешнею). Нас нагнали з крута берега на тихий Дунай, на сине
море (на якусь воду, не то річку, не то море). Гол. IV, 44. Вітер повівав,
гілля розхиляє, під моїми воротами скрипка-дудка грає (=музика, не то скрипка,
не то дудка) Потебня. Изъ зап. по рус. гр. НІ, 539. Ластівочка-перепілочка
підлетіла під оконечко Метл. 341. Вікном-дверима утікала К. кв. 128.

Увага. Такі випадки як влр. гуси-лебеди, воры-разбойники Дельбрюк
(S. III. 195) відносить до другого випадку, атрибутивного (він його зве апо-
зитивним) і тлумачить як гуси і в той саме час лебеді, себ-то невідомо, чи
гуси чи лебеді, і так само воры-разбойники*, разом і те й друге. Се
розуміння не суперечить тому, що подає Потебня і приймаємо ми,- але воно
залишає в тіні найголовнішу прикмету цього сполучення виражати
узагальнення: воры-разбойники*=злочинці, гуси-лебеди-=дробина, домове птаство;
і уміщення його в категорію атрибутивних сполучень безумовно помилкове
'(Див. Потебня. Изъ зап. по рус. гр. III, 530: бой-грабеж).

В другім випадку, коли ми маємо сполучення двох речівників у нерівно-
ряднім стосунку до реального образу, одні сполучення не дозволяють на
заміну прикметового речівника на прикметник або на речівник у скіснім
відмінку, другі дозволяють. Ті й другі випадки можна поділити на такі категорії:

1. Група імен власних. Сюди належить означення особи на ймення
одно або кілька й на призвище, напр.: Богдан Зиновій Хмельницький, Петро
Конашевич Сагайдачний.  Біжить Петро Кошовенко, руками махає Метл.
430. Грицько Коломієць Метл. 383. Максим Желізняк Лукаш. 51. Маруся
попівна Богуславка ЗЮР. І, 210.

Імя особи стоїть звичайно перед її призвищем. Ця група сполучень не
дозволяє на заміну речівника прикметником, так тим, що де які призвища
мають уже прикметникову форму, як і тим, що прізвище є ймення власне,
коли б не ие, то заміна в де-яких випадках була б можлива, власне тоді,
коли речівники похідні від других речівників, напр.: Коломієць-Коломій-
ський, Богуславка Богуславська, див. нижче п. 7.

2. Титул і ймення особи або назва її становища. Буває, що при
назві особи назва титулу не відмінюється, наче спливається в одно слово,
напр.: Сина єго принц Владислава Бел. І, 13; з принц-Владиславом прийшло
3000 ib. прил. 28. Ой хотів пан Супрун та слави зажити Метл.
429. Назову я та свекорка рідним пан-отцем Метл. 60. Не жаль мені ні на кого,
як на пан отця Мрл. 143. Єсть у мого пан-отця рідного три сади зелених
Гринч. III, 188. Стару пані матку до свойого дому благає Метл. 350.
Пан сотник Кв. А до школи, пане дяче, азбуки читати Чуб. V, 675.
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3. Імя або назва живої істоти (людини або звіряти) і її стан,
походження, заняття, характерна прикяета, напр.: Синочку Ясеньку, усе*,
гаразд дома Чуб. V, 727. Шлюб брала з Юрком козаком Метл. 172. Маруся
попівна ЗЮР. 1, 210. Рибалка Панас Круть. Дівка Марйанка Чуб. І, 752.*
Хлопці риболовці Чуб. V, 28. Пошли, мій батеньку, прачку челядочку Сосн.
п, -Не дивуйте шевці ремеснички, що в мене нові черевички Метл. 119.
Циганочка вороженька волю учинила Чуб. V, 418. Крук мелник на клин
насипає Чуб* V, 1145.- Циганочка махлярочка волечку вволила Чуб. V, 420.
Моя мати ворожбитка мені ворожила Чуб. V, 249. Кінь меринець Ном. 770.
Хлопцї школярі гукнули Kolb. Р. IV, 277. Дяк-дерунець Чуб. V, 1164.
Курочка цокотуха Чуб. V, 1127. Муха горюха їсти варила Метл. 312. Ой
ти чарочко коток, покотися у роток Чуб. V, 1105. Ой ти галочко перемо-
вочко! перемовила сокола з зеленого лугу в вишневий сад Метл. 178.

Сплив в одно слово зрідка при препозитивнім імени, напр.: Зелїзняк
гріб вимурував їму, Василь Царевичу Kolb. Р. IV, 90.

4. При йменах загальних географічних їх назви. Коли ймення
власне препозитивне, то з своїм загальним може творити одно слово, напр.:

До Осавур-могили прибуває, на Осавур-могилу зіхожає ИП. І, 117. Полягла
двох братів голова вище річки Самарки, третя у Осавур-могили ЗЮР. 1,42.
На Гайман долині козаків наганяє Метл. 418. На Черкень-долину поглядає
Метл. 421; також не зливаючися в одно слово: На Черкеню долину
пробігав ib. Козак Голота на Черкені долині гуляє Метл. 446. Ой у лузі Ба-
завлуці стоїть верба похилая Метл. 442. Пойди ти до річки Самарки, до
криниці Салтанки ib. Як у Вилниці, на границі, над Бугом рікою Метл.
407.  Ой бережися, Перебийніс, від гори Шамати Метл. 402. Шайгород
місто Метл. 409. В славному городі в Паволочі меду-вина напився Метл*.
425. Не велю я тобі до города Крилова одбавляти Метл. 423. По тім,
боці Дністра-води (=річки) гільтай сїно косить Гол. II, 292. Над річкою над,
Дунаєм короговка вється Метл. 430. Усі до города Яси повтікали ИП. II, 101.

Імення власне, що прикметує загальне, може зрідка замінятися на
відповідний прикметник, напр.: Ой перейду або перепливу я Дунайську річку
н. п. (Потебня. Изъ зап. по рус. гр. III, 163). Город Черкаси Черкаський го«^
род: До города Черкаського до пані Барабашевої прибувати Метл. 387,

У всіх цих випадках імення власне (одиничне), що прикметує загальне,,
дозволяє на опущення загального в наслідок тривкої асоціяції обох імен
(образів). *

5. Сполучення двох загальних імен ріжної обійми, як родового &
ґатунковим, напр.: Ой одбиває од берега щука-риба ряску Метл. 8. В дуплі
дерева дуба Kolb. Р. IV, 26, Я тією стежечкою клен-дерево посажу Чуб.
V, 326. Ой високо клен-дерево має Метл. 115. Зроби мені з клен-дерева
труну Метл. 265. Розмай-зіллячко знайшла Чуб. V, 414. Ой хто мені
царь-зілля достане Метл. 104. Сон-зілля. Молода сестра сон-траву ірвала
Н. п. (Сл. КС*, IV, 167). Рости зіллячко романець Чуб, V, 19. Ой піду
я лїсом бором Чуб. V, 718.

Це сполучення дозволяє на опуст загальнішого в наслідок тривкої
асоціяції між двома речівниками ( пливе щука з Кременчука" Метл. 31), в
противнім разі сполучення остільки нерозривне, що спливається навіть ув
одно слово (клен-дерева, сон-трави, цар-зілля й ин.) і рідко опускається,
напр.: Щоб на той рік діждати еону топтати Ном. 332.

6. Імення загальне чи власне приметується через симболь зві-
рипннй або ростиншій, напр.: Сини ж мої, соколоньки, де ж ви
поділися Чуб. V, 874. Дівчино рибчино! куплю, серце, обручку Метл. 7 - Ой
братіку зайвороночку, пусти мене у сусіди. Ой ти сестрице перепелице,
коли маєш діток много Метл. 280. Вже мого брата зайвороночка за сто--
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лом не застали ibid. Дитинко моє, галочко моє ib. 292. Матінко повная

роже, дивитися на тебе гоже ib. 201. Дочко моя рожівно ib. 300.
Дівчина вишенько, буде тобі лишенько Чуб. V, 1110. Ой Іване Іваночку жит-
=ний колосочку Гол. IV, 452.

7. В українській мові є, як і в инших словянських, численний гурт
речівників, що їх Дельбрюк зве атрибутивними (Vergl, Synt. І, 420),
себто таких, що наче посередині між прикметником і речівником, инакше
кажучи з форми речівників, а значінням прикметників, вапр.: скр, пагб ѵіргЩі,
гр. avf|p ÓTritTTjC лат. тиіізг ancilla, ст. слов. рйка десница, чьловѣкъ
грѣшьникъ. Такий тип речівників зватимемо прикметовими. Вони не
повнозначні, себ-то самостійно-в реченні первісно не виступають, а тільки в
сполученні з речівником, що його вони прикметують; самостійне їх
уживання стає можливим тільки тоді, коли вони твердо асоціювалися з певним
речівником (предметовим образом), що в такім разі може опускатись, не
вносячи неясности в мисль, напр.: замість козак запорожець"
(запорозький козак) можна й просто сказати запорожець", бо запорожець* ми-
слиться тільки як козак, і стосунок між двома поняттями, як між родом і
ґатунком (писанка, крашанка зам. яйце пис., краш.); тим часом у
сполученні купці Стародубці", слова купці" опустити, не вносячи неясности,
не можна, бо слово Стародубці" тісніше асоціюється з поняттям люде",
"мешканці" (пор. Киянин, Полтавець, Черніговець). Коли в сполученні:
їхали люде чужоземці да найшли лежня в борозенці Омельч. II, 11,
чужоземці" виразно відчувається як прикметовий речівник (чужоземні люде), то

в групі з прикметових тільки речівників, як напр.: купци чужоземци кгреки...
«в наших украинны'х краях... безмытный мѣли гандел Акт. Нѣж, Бр.
47 (1659) речівники неначе на одній площі (логічно собі непідрядні), і
тільки з контексту фрази можна судити, який з них має прикметове
значіння, як воно знати з тих саме памяток: купцомъ кгреком=(грецьким) в
волном гандлованю... не важил ся чинити крывды ib*; купецким
посполитим. кгреком ib.; от купцов чужоземских то єсть Кгреков ib. 48 (1660);
супплѣковали до нас купцѣ кгрецкиє ib  49 (1665). (Пѣхота) многих значних
киян(=київських) позабивала купцов Літ. Сам. 126. Здебільшого прикме-
тові речівники творяться від пнів прикметникових і причасникових поміччю
наростків ець, ок, ик, як (м. р.), ка, иця, ячка (ж. р.) і ин., рідче
від пнів речівникових або від кореня (незграба, маруда, найда).

Приклади: Ой дайте мені коня воронця Метл. 339 (=вороного).
Орли чорнокрильці налітали ЗЮР. І, 38. Полюбила Гриця чорнобривця
Грінч. НІ, 229. Люблю Гриця молодця Чуб. V, 1150 (=молодого).  З
тіальця-мізинця кровцю пустила Гол. IV, 26 (=з мізиного пальця).  Ой
искиньте золот перстень из мизинця з пальця, ой щоб же я не забула
Василя коханця Метл* 19 (=В. коханого),  Будуть мене вовки сіроманці
(=сірі) зустрівати Метл. 144.  Зайчик лапанчик Рудч. Ск. І.
І. Майданчики окаянчики, да гірка ваша доля Метл. 466. Зняли з Якименка чоботи
'Сапйанцї, Уже хати братів хуторянців в пожежі палали Метл. 436.

Вивела дїтки однолітки Метл. 156*
Плахта шовківка(=шовкова) Пот. 1,199. Плахту синятку давала Мил.

50. В неї плахта чернїточка, сама як квіточка Чуб. V* 600. Ой плахточ-
ка черчаточка (=черчата), на ..три пальцї черцю Чуб. V, Нагаєчка-дротя-
ночка Грінч. III, 310. Ручка смоляночка Конощ. 67. Пужечка житяночка
Чуб. III, 452 (пор.: Дала йому мати житяную пужку Чуб. III, 321). Взяв
жінку семилітку Грінч. III, 313 Течуть річки бистряночки (=бистрі) Чуб.
V, 577. Ой галочки сизоперочки, підіймайтесь в гору Чуб. V, 959.
Латку поганку (=: погану) скинь під лавку Метл. 209. Чарочко-повночко, як
мені до тебе пристати Чуб. V, 1105. Ой чаєчка чубаєчка (=чубата), позич
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мені чуба Чуб. У, 763. Дівка бранка Марйанка Чуб. І, 752. Бери сорочку
дранку (=драну) Чуб. V, 1152 Сорочка латянка Мил. 185. Вишли дочку
коханочку (=кохану) а хоч подивиться Грінч. III, 213.  Летіла галка чужа»
землянка Zienk. 372. У нашої Бондарівни фартушок-мережка
^мережаний) Bokoss. 168. Люлька-черепйанка.

Ой конику воронику, біжи по дївчину Чуб. У, 57. Озвався гриб
боровик (=боровий) усім грибам полковник, н. п. До отця до неньки
поклоняйся, до моєї жінки удівоньки,, до моїх діток сиріточок, до моїх батьків
порадників (=порадних;пор.: Старими людьми село порадне ИП. І, 49), до*
моїх сестричок жалібничок ( жалібних; пор.: жалібне серце Ост. Вересай
Пр. 1868, ст. 247), до моїх вороженьків розлучників Чуб. V,
316. Сестриця жалібниця*' сестриця приберниця: мої кісточки прибірала Рудч. Ск. II, 36
(=прибірна). Дочка бещасниця, безталанниця (=бещасна,безталанна) Чуб.У,
473.  Нехай гляну подивлюся на плахту дрібницю Чуб. У, 675. Синиця
молодиця пішла та й танцює Чуб. У, 1145. Свою дочку одиничну за
юлицю сварить Мил. 64. Капуста моя низенькостеблиця (=низькостебла)
Грінч. III, 229. Капустиця-одностеблиця Чуб. У, 1108.  У світлиці
камйаниці (=камйані) визивала (Алкана) Лукаш. 17.  Дівчата чарівниці
(=чарівні, що чарують) держать чари на полиці Чуб. V, 721. Яриця (=яра}
пшениця Грінч. III, 50. При кирницї при студеницї Гол. II, 49. Не забудь,
у пазуху чипець узяти, та й хустку бавовницю Rokoss. 41. Узяли невістку
неробітницю==потроху жне Чуб. У, 723.

Турецькую білую габу на козаки на біляки (=білі, в білій одежі), а
галеру на пожар спускали Лукаш. 26. Бичок торішняк (=торішній) Зміївськ...
п. Рак неборак цівки сукав Метл. 312. Дячок неборачок у кузуб
зігнувся Чуб. У, 694. Там шиють швачки чепці скидачки на твою голо-
воньку Метл. 157.

Місяцю білозору (=абілозорий), зайди за комору Грінч. НІ, 242. Ой
місяцю перекрою Гол. 11,330. Садила сад виноград ( виноградний) Чуб. IV,
70.  Нехай дворі частоколи повимітають Метл. 219. Та вдарився кінь,
копитом об двір частокіл Чуб. ІУ, 78. Арендару-богатиру, будь на мене
ласкав Чуб. V, 1089. Була в мене дівка найда ( найдена) Чуб. У, 1!3. -
Звів з ума дівку сиротину Метл. 14. Дівчата небожата, дайте скорину
хліба Чуб. V, 1123. Ой дївчино білявино, чомусь така біла? Гол. ІУ, 470.--
Узяв діжу самопіч і поїхав собі Чуб. II, 38 (і там таки: Достань у її
(баби-яги) дїжу самопічну). То панщина даремщина все те наробила К. кв. 81.

8. Ілення конкретне пршшетується через абстрактне або збірне;
паралельні звороти з прикметником якости, напр.: батько-чужина чужий
батько, козаки голота голі козаки. Є в мене батенько чужина, поклонюся
я чужому Гол. II, 675. Ви козаки голото, не ходіте голі босі Н.
п. Пшениця ярина Гол. IV, 107. Ой під лїсом дубиною косив ячмінь сокирою
Закр. 109. Штирі дошки дубовини, сажень землі сировини (=сирої) КС.
1889, ЇХ, 685. Вистинала б я пїс буковину Гол. II, 77. Там дівчина
козака на вечерю просить, на вечерю на печену, на рибку линину Чуб. У,
314. Оправні кульбаки здобич із коней скидайте ЗЮР. І, 32. (Півника) у
мілоч у гроші укинь Рудч. Ск. І, 37. Ой з за гори із за кручи риплять
вози йдучи Чуб. V, 937 (=крутої: Ой із за гори, із-за крутої, там туман
налягає Метл. 430.) Ой просо, просо вагота (^=важке) Чуб. IV, 259. Потеряв
я щастя долю через свою волю Чуб. У, 938 (=щасливу долю: Чи не прийде
щаслива доля та до мене жити Метл. 366). Споможи мене... долею покоєм
Чуб. ІУ, 666. Ой просо, просо волоття, ой косо, косо золоття Метл. 206.
Чи не міг би котрий козак собі слави лицерствія (=лицарської слави) дЬстати
Метл. 413. Слави памйати сподівайся ЗЮР. І, 20. Колись була роскіш
воля (=роскішна воля), а тепереньки неволенька Бал. 39.  Сїмсот овець.
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дійнику (=дійних), ялівнику без ліку н. п, (Потебня, III, 162). Максим Желїз-
няк славних козаків військо ( козацьке військо) збирає Лукаш. 51. Усі пани
усі дуки в намету сіли, наше браття сіромашня та й не посміли Метл.
449. Ту погань метелів мов би лихий забрав Греб. 501. Коней калїчи
повнісінька повітка твоє сінце скубе Греб. 502.

В старій мові: В тіє Княжіє'Байраки запровадивши войско козацкоє
пѣхоту, покопали рови Літ. Сам. 9. Ясиру Ляхов оним (Татарам) посилал
ib. 87. Взявши заставу добрую панов значныхъ ib. 28. Пѣхота козацкая
сердюки греблѣ до ночи боронили ib. 145. Старшина козаки значніе
жупани кармазиновиє на сермяги мѣняли ib. 77. Що орда узяла была
живого н^волника жолнѣрства, усе приказалъ вистинати ib. ЗІ^Маючи при
собѣ пѣхоти килка тисяч и комонника компанѣи немало ib, 104. Чернь
войско жеби гетмана настановляли, кого улюблять ib. 76.* Видѣ святая
бца на сѣвери дебр глубину велѣю ЖС. II, 227.

О. Стосунок двох речівникіВ; яв натерія й форма, инакше кажучи
сполучення загального й матеріяльного; паралельні звороти з прикметником
відповідним матеріяльному, або з генітивом останнього звичайно з
прийменником з. Ой горочко високая к*реміню лупайся Гол. II, 120, себто гора
(з) креміню, чи кремінна: Ой за горою за кремінною, там сидить голуб з
голубкою Метл. 107. Кайдани залізо ноги повривало Чуб, V, 933. Будемо
їхати мостами камінами, буде камінь дудніти Чуб. IV, 473. Котику братіку,
несе мене лиска по каменю мосту Рудч. Ск. І, 27. Стеле чумак собі
постілоньку зелену травицю Рудч. ЧП. Сукні едамашки Чуб. V, 266. А то-
то шати все блавати Гол. IV, 8. Купи сапйан черевички, то хороша буду
Чуб. V, 300. Вивели йому коника в сідлі в щирім золоті Гол. IV, 97 (=в
сідлі з щирого золота, в щирозолотім сійлі). Прикрив очі хустиною
'червоною китайкою Метл. 442. Ой там Ганночка гуляла, жемчуг намисто
обірвала Чуб. III, 189* Шапка бирка ЗЮР. І, 201. Приїхали з вечером із
курком печеном по вінець барвінець Проскур. п. Грінч. III, 524. Серебро
стебло женцеві зерно Гол. IV, 117. Будуть» нене, гості в мене, пани та
князі в жупанах злотоглавах Чуб. V, 847. Біле тіло як мак зерно Ż. Р. II, 11.

10. Стосунок двох речівників як цілого й части або приналезк-
пости цілого; паралельні конструкції: генітив з прикметником або інстру-
менталь з прийменником з, або зложений прикметник:

Ой Аннице біле ліце, ходім до потока Гол. II, 362 ( білого лицяе з білим
лицем, що має біле лице, білолиця), Ой Василю хороший стане Чуб.Ѵ. 14.
Моя дівчино чорноброва, білесеньке тіло, тихая мова Мил. 87. Ой гуцуле,
гуцуленьку поганая віра; твоя жінка у середу солонину їла Гол. II, 259.
Ой коню мій коню золотая грива Чуб. V, 130.  Ой.коні мої та ворониї
залізниї пута Чуб. V. Ой обстели мила, голубонько сива, китайкою двір,
ой щоб не помазать дорогих сапйанців золотих підків Метл. 68. У городі
огірочок зелений листочок Метл. 83.  Виломив собі квітку галузку
Гол. . II, 58. Там Марися цвіт калину ломила Навроц. 35, Ой калинко
білий цвіте, цвіток опадає Гол. II, 322. Попід лужок оре плужок волики
чотирі Гол. II, 616. Зеленая черемшина ягідки дрібненькі Грл. II, 778.
Ти василечку широкий листочку, час тебе соривати Чуб. V, 197. Ой
нагаєчка дуже товстий дріт Чуб. V, 208. Сопілочка з калиночки ясенове
денце Чуб, V, 10. Гей же нам дадуть по коникові, по коникові по срібній
гриві Гол. II, 54. Припну фартух дорогий срібні злоті береги гафтована
середина Чуб. V, 10 Прилетіла пташка-мальовані крильця Метл. 103.
Летить крячок понад морем-ніжки червоненькі Бал. 52. Пливе щука з Кре-
менчука-золоті пера Чуб. II, 102. Ой у полі конопелькй-верхи зелененькі;
Зеленая рутонька жовтий цвіт Чуб. V, 97. Зелененькі огірочки-жовтенькі
цвіточки Чуб. V, 293.-  У городі огірочки зелениї листочки Метл. 83.
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Червоная калинонька білеє деревце Чуб. V, 184. Тихий Дунаю, тиха вода
Чуб. V, 210(=з тихою водою, тиховодий).  Текла річка холодна вода ib.
317. Ой у полі криниченька-холодная водиченька Чуб. V, 480.  Мимо
мій двір нові ворітечка до иншої йдеш Метл. 67. (пор,: Ой мимо моїх воріт,
мимо мого двора та до другої йдеш Метл. 68,) Ой єсть у мене вишневий
сад-трава по коліна Чуб. V, 26. Травиці не топтати червоними чобітками
золотими підківками Метл. 187. На нім чобітки-срібні підківки Е. 36. 36,5.

Зрідка асоціятивно: Ой пливеть же сіра утка-утята маленькі Чуб. V, 761.
11. Стосунок ніж речівнивани такий; що о ден вказує на

супровідне другому з*явяще; паралельні звороти з відповідним прикметником:
Дев'ятого дня із неба води погоди вижидає ЗЮР. 1,38 (=погожої):

Трава хороша і вода погожа ibid. 40.

За тучами за громами сонечко не сходить,
За вражими ворогами мій милий не ходить.
Ой ви, тучі громовиї, розійдіться різно,
Ходи милий, ходи любий, хоч не рано-пізно Чуб. V, 538.

Ой не піде дощик без грому без хмари Метл. 6. Граду тучі увійшов, а
злих рук не увійшов Ном. 2098 (пор.: градові тучі йдут Е. 36. XVI, 443.)

Чорне море вітер буря колихає Чуб. V, 935 (=бурний вітер).
12. Стосунок ніж речівпиками, як між предметом і часом, до

якого привязувться; паралельні конструкції з відповідними прикметниками:
Бодай того мороза марця Чуб. IV, 81 (марцевого мороза, мороза

в марці). Як отеє відпочинемо, і вечерком зорею (вечірнею зорею) та
холодком ніччю (нічняним холодком) мотнемось Кв. П.-п. Приснить ся мені
ніч доба Грінч, III, 68 (=:нічняна доба).

13. Стосунок між речівннками, як предметом і чуттям:

Кармелю серце по світу ходиш,
Не одну дівчину з розуму зводиш.
Ганнусю серце, що ж ти мені дала,
Що мене до себе так причарувала Метл. 6 (серце=любов,

кохання, коханий,-на, милий,-ла.)

До дівчини душки. Чуб. V, 417. Ти фляшечко-потішечко, кубочок-ра-
дохці Чуб. V. 1088. Ой косо моє кохання, тяжке моє здихання Чуб. IV, 259.
Ой дівчино моя, моя замороко Чуб. V, 149.

14. Стосунок між речівшгкамн, як між предметом і рисою
подібностям

Люлька бурунька Метл. 444. 1 то вже, сказала Галочка, опускаючи
очи зірки у гору Кв. Ой дівчино молодая, камінь серце маєш Гол. 11,752
(=мов камінь, камінне=нечуле; пор.: серце мов камінь, а розум бісовський Н. п.;
десь у тебе, Марусе, камйане сердечко Метл. 303). Як горілки напйуся,
біса жінки не боюся Мил. Жлк. 50. В людей усе вона козирь-дівка Кв. 276.

Ой ти дівчино, ти тихая погодонько,
Дай же мені сі чути, як підеш по водоньку Ż. Р. І, 46.

15. В осібну групу виділяємо співрядні сполучення речівників ріжної
обійми, де одно поняття входить в обсяг другого, і чинність підмету, що
направлена на ширше поняття, обмежена зокрема на вужче. Звороти ці
дуже давнього індо-європейського типу (див. Потебня, III, 206). Паралельні
конструкції з генітивом посесивним і партитивним, почасти з иншими
відмінками. Зокрема ми розріжняємо такі стосунки між речівниками:
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а) Ціле й складова його частина. Паралельні конструкції: особи й
дативу посесійного, річи й генетиву посесійного, або речівника й
відповідного прикметника:

Ой течи, течи чорная смоло на шинкарча на білеє тїло Гол, II, 88
(=шинкарчаті на білеє тіло), Мужик аж до ніг до знахурки припада та
просить Кв. Парх. Сн. (=знахурці до ніг; пор.: Ото його взяли привязали
.до хвоста коневі Рудч. Ск* II. 38=до коня до хвоста). 3 правої руки з мї-
зиного пальця щирозлотний перстень ізняв Метл. 387 (=з мїзинсго пальця
правої руки або з мїзиного пальця каправій руці). Тернове віття верхи
стинали ИП. І, 108. Там на дубі на вершечку Чуб. V, 101 (=на вершечку
дуба). Ти могило верховино ( верховино могили), чом ти рано не горіла?
Чуб. Y, 953. Хліб гарячий мякушку вмочити в оцет моцний и прикладать
до голови Млр* ліч. XVIII в. 4. Закувала зозуленька на хаті на розі,
заплакала дівчинонька в сінях на порозі Гол. 11,343. Та одсуну ж вікно
кватирочку Мил. 86. Поставила козаченьку пиріг на талірці; в первім
розі у пирозі шевлія та рута, в другім розі у пирозі лихая отрута Метл.
90. Ой зійду я на шпиль гору, на лебедів крикну Метл. 216. Ой на
Дунаю та на бережку, та на бережку на жовтім піску, красна дївойка...
садок саджала Гол.ІѴ, 79. Ой над Дунаєм над бережком стоїть світлонька
нова Гол. IV, 33. Плавле утеня, плавле сіреє коло липи коло кореня Метл.
149. Коло сіней коло хати ходить голуб волохатий Метл. 10. Ой сидїла
зозулечка у лїсї на краю Гол. II, 266.

При дієсловах руху в інструменталі місця:
їхали ми городом улицею ЗЮР. І, ЗО. Плила Ганнюся краєм Дунаєм.

Гол. IV, 161. Ой поплив, поплив серденько Дніпром тихою водою Метл.
67. За ним дівчина лужком бережком, лужком бережком та грядков сте-
жечков Гол. II, 85. Приїхав козак лугом берегом Метл. 19. Ой прибудь
прибудь... хоть лугами берегами Чуб. V, 219; теж: Гей лугами берегами
покошено сіно Чуб. V, 51г Ой повезли Лебеденка лісом гущиною Чуб.Ѵ, 962.
Біжи, коню, дорогою, битим шляхом долиною К. Кв. 84.

б) Особа й місце, що їй належать. Паралельні конструкції з посе-
сивним прикметником, напр.: Вези мене до матері до двора, нехай мене
матінка похова Чуб. V, 894 (=до материного двора; пор.: Ой приплила квітка
до батькового двора Метл. 254=до батька до двора). Прийшли вони до
жидівки до її світлиці ЖС. IV, 91.

Увага. Дуже близька до ції конструкція з прийменником в і родовим
та місцевим відмінком імени (займенника), але в однаковім стосунку до
дієслова, напр.: Виросте у тебе у світлиці трава на помості Метл. 23 («=у
твоїй світлиці). В очах у неї искри заграли Кв. Серд. Окс. (в очах їй
або її...) У матері у дворі (=у материному дворі).

в) Міра й те, що міряють; гіпотактично (підрядно) в родовім відмінку
міряне: мед шклянка^меду шклянка:

Медом шклянкою або горілки чаркою вітав ЗЮР. І, 53. Муй батеньку
місяцю, споможи мене щасливим битом, копою житом, щастям здоровйам,
долею покоєм Чуб. IV, 666. Будеш його годувати цукром головою Чуб.
V, 68. Єсть у мене челядь препишная рота В. Арх. и Ист. 1885, IV, 45.-^
Маєш челядь препишную роту одбивайся ib. 47. Жито стало осьмачка по
золотих три Літ. Сам. 179. 3 кіньми з сто парми Метл. 339. Чи він чи
не він, не можна й сказати: сухий, блїдий, бородою заріс, голова у-подовж
половина виголена Кв. К. Д.

В стар. мові: Тогож року турецкиє войска сили великиє вийшли
противно цесара християнського Літ. Сам. 162 (=турецьких військ сили великі
або: турецькі війська у великих силах). Тому ззпобѣгаючи, жеби и тіе
полки останок... от него отступили ib. 105.
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г) Місце в ширшому й вужчому розумі; паралельні конструкції
з в дповідним відносним прикметником або з прийменниковим зворотом:

Стали вони до Міуса до байрака добігати ИП. І, 108 (=до Міуського
байрака, до байрака коло Міуса), Ти, вод о Орданная.., прибуваєш із гір із
джерел Чуб, IV, 15 (=із гірських джерел, із джерел у горах). Тече вода
з-під города з-під кореня дуба Метл. 205 (=з-під кореня дуба на городі),
Пригорав Семен до межі до бору (=до межі під бором, до борової межі),
пустив воли на дуброву, сам пішов до дому Чуб, V, 404. Де не взявся
шуляк з під неба, з під хмари К. Кв. 178. Нехай мене з тяжкої неволі з
тюрми викупляє Чуб. V, 502 ( неволя -стан, розуміється як середовище: з
тюремної неволі, з неволі у тюрмі), Ой. приїхав милий із поля з горання,
а його ж мила - із корчми з гуляння Чуб. V, 406 ( орання", гуляння* тут
розуміються як місце, де орав, де гуляла, що ближче окреслюється як
поле* і корчма*: з орання у полі, з гуляння у корчмі). Ой пошов же

синку у військо в дорогу Чуб. V, 502 (=в військову дорогу). Син пішов у
військо дорогу Чуб. V, 711. Приїхав домене братік з війська дороги Метл.
333 (=з війська з дороги Чуб. V, 86).- Зашуміли води броди Гол. II, 251
(=води в бродах). Также Волинь городи значній повиймали Літ. Сам. 15
(=городи на Волині, Волинські городи).

ґ) Стосунок між речівннками, як між чинністю й особою;
паралельні конструкції з посесивним прикметником або генітивом суб'єктивним або
об'єктивним, напр.: Все для свекрухи старенької для приїздоньку її Метл.
126 (для свекрушиного приїзду, для приїзду свекрухи). Ой коли-б знала,
коли-б я відала, що засватана буду, мила б я стінки, щоб були білі, для
свекорка для старенького для приїздоньку його Чуб. IV, 71. Да подякуйте
богу за сіль поставленнє Чуб. IV, 82 (за поставлення соли).

д) Річі її якїсть; паралєльні конструкції з генітивом або з прикметником:
Лютим огнем яростію палають без міри Чуб. V, 448, пор.: Лютой

ярости огнем палають без міри Гол. І, 357 ( Лютим яросним огнем).

ёѵ Sta Зиоіѵ.

Вираз ёѵ Ьш &>olv означує співрядне сполучення двох речівників зі
злучником. Злучник вносить більшу подільність в уняття того, що з
пізнішого погляду розуміється як одність і в беззлучниковім сполученні виступає
тісніше звязаною. Напр., зі злучником і: Ой запряжу сірі воли ворониї
коні, да поїду доганяти щасливої долі. Як нагнала щастя й долю на
калиновім мості: вернись, вернись, щастя й доле, та до мене в гості Метл. 253.
Усі мене пани люблять і молодість мою Гол. II, 254 (=мене молоду).

Ой і затопила свою грловоньку ще й хорошую вроду Чуб. V, 534 (свою го-
ловоньку=себе: себе вродливу).  Ой у полі криниченька і холодная вода
Чуб. V, 285. Шкода травки і муравки тому облогови Гол. II, 779. Оце ж
тая хустиночка і вишиваннячко, немаж" мого козаченька і жениханнячка
Чуб. V, 310. Да скарай мене боже і в путі і в дорозі Метл. 54.

Із злучником да> та, а: Кобиж мені не калина да не луговина, давно би
м я молодого земля примулила Гол. II, 263. Ідуть Кримці да поганці
чинити нам шкоди Метл. 372 (Кримці-поганці, погані кримці). Сумна гора
без явора та без яворини, сумна моя головонька без меї дружини Гол.
II, 264. Шкода трави та й отави, що ніхто не косить Гол. IV, 456.--ОЙ
стелеться широкий лист та бурковина Метл. 68. Слухай мене молодої та
й бесіди моїй Kolb. Р. II, 97. Та я маму не слухала та й мамину волю ib.
172. Приїхав же пан Круль від Турка й-а з войни Kolb. Р. II, 278 ( з
турецької війни).
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Приложення.
Де що відмінний від попереднього тип співрядного сполучення двох

(і більше) речівників ми маємо тоді, коли другий речівник стоїть до
попереднього в приложенні, себ-то пояснює, розкриває зміст першого речівника
(чи речівникоВого займенника); найчастіше йому товаришує прикметник або
прикметовий речівник в скісних відмінках:

В тій галері Алкан-паша, Трапезонське княжа, гуляє Макс. 32. Ті
слуги, Турки яничари, добре дбали ib. 12, Не багато Барабані, гетьман
молодий, гетьманував ИП. II, 3, Вдова старая із церкви, божого дому,
виступала Лукаш. 39. Філоненка, Корсунського полковника, кругом оступали
Лукаш. 41.  А вийде до тебе ненька старенькая, козацькая матусенька
Макс. (1827), 8.  Ти удово, старая жоно, не плач не журися Лукаш.
45. На що тобі жінка, камінь за плечима Коцип. 4. Мали вони собі двоє
діток, хлопчика і дівчину І. М. 27. Хто ходить по тих дорогах, стелить
постілоньку, зеленую травицю Рудч. Ч. П, 87 (пор.: Ой не стеле чумак
собі постілеіньку, а зелену травицю Чуб. V, 1038 де протиставляються два
образи, а не утотожнюються).

Ось де я, доля твоя Бал. 70. Він, злий дух, як прийшов до хати і
каже Kolb. IV, 29. В його, в Марка, дочка була в приймах І. М. 2. Вже
скільки годів пройшло, а його все не чутно, того Якима Рудч. І, 206. Ходи
з нами, козаками, мед-вина напийся Коцип. 132,

В стар. мові: Того ж часу усе у них поотбирано: конѣ, риштунки,,
сукнѣ. Літ. Сам. 76.

Слово в приложенні часом має при собі вказівні часточки, що
зокрема спиняють на нім увагу: себ-тоу тоб-то, то є, або, то і ин., напр.: Я його
жінка, себ-то Олена, що була хорунжівна Кв. Студня, або криниця Бер.
Лекс. 7. Яковъ... здавался на своєго продавцу, чи-то заводцу Кн. Мѣск.
Полт. 140 (1718). Приспѣвъ посланец до архісінаГоґа, то єст до князя
Іаіра Науки парох. 96 (1794).


