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1:3 ступ. 

1. Мова і Ііисьмо. Мова е певна лічба сполученні зву¬ 
ків, що мають значіння. Ті звуки, дійшовши до слуху инших 
людей, дають їм можність здати, як той, що говорить, чуєть¬ 
ся, і що він миелить. Мов на світ, дуже багато, бо ріжні 
народи не з однаковими Групами звуків зязують те саме 
значіння. Так ми кажемо мати, французи—т£ге, німці— 
МіНег і т. д. Скільки таких ріжниць, стільки й мов. Найбіль 
шу частину тих мов, що е, чуємо з уст і значить приймаємо 
нашим слухом, і дуже мало з них пишеться, і значить прий¬ 
мається нашим зором. Але що більше нарід виростав на 
розумі, то більше він чує потребу на писану мову. Ото ж 
усі освічені народи через довгий час, потроху і з великими 
труднощами виробили кожний для себе кільканацять зна 
ків, що на папері правлять за звукові відповідники їх 
мови. Але мовою є тільки ззуки, а не знаки. Знаки то тільки 
штучний спосіб, більш або менш докладний, показати мову 
на очі. Значать перед усі л маємо ми гадку; ту гадку при¬ 
казуємо до певних звуків *і подаємо до відома тому, хто нас 
чує і привязує до тих саье звуків те саме, що й ми, зна¬ 
чіння; потім того звуки НРГДОЇ мови ми привязуемо до пев¬ 
них знаків, [цо пишемо на папері або на чимось иншім, щоб 
зберегти наші думки на довше і дати їх до відома тим, хто 
нас не може чути. 

2. Звуки і літери. Кожна мова освіченого народу 
пережила в устах сотки і .'поячі років перш як її написано 
або надруковано. 'Гак було і з нашою мовою, а багато мов 
було і е, що родиться, жи,;е і вмирає, не лишаючи й сліду 
свого на письмі. Найдрібніші часточки усної мови звуться 
звуками, а найдрібніші часточки писаної мови звуться 
літерами. 
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3. Українська мова. Українська мова, то мова україн¬ 
ського народу. Український нарід належать до словянського 
племя, і замешкує він густо широкий простір земель від 
Карпат до Дону й Кавказу, з заходу на схід, і від р. При- 
пяти та Десни до Чорного моря, з півночі на південь, і 
розпорошений ще вік по чужих землях, чк от в Сібіру, в Аме¬ 
риці & инде. До трицять пять міліоиів люду говорить на¬ 
шою мовою, і має вона до сто тисяч слів. 

4. Граматика українсько МОВИ. Кожна мова росте, 
развивається, а значить \ відміняється, наче дерево Вона, в міру 
того як виростає, де далі більше вбизається в силу, кидає 
старі слова, що віджилися і витвори є нові, як дерево, що 
губить старе листя і вбирається в ново з кожним новим па¬ 
ростком. Але ми не будемо тепер розповідати про те, як 
росла наша мова, а поглянемо на неї, як зона тепер є* 
Дослідження того, як росла і розвивалася мова зветься 
історією мови, а опис того, як вона тепер є, себ-то опис її 
природи, будови й укладу зветься її граматикою. 

5. НодІЛ граматики. Граматика достежуе і розди¬ 
вляється як в шо-найменших часточках мови, так доходить і 
найскладнішого її устрою. Найменша частка усної мови звук, 
а писаної літера Із звуків складається усне слово, а з літер 
писане. З слів ми творимо речення, що теж або говоримо, 
або пишемо. 

З огляду на названі три одиниці мови: звук, слово і 
речення, ми ділимо граматику на три відділи: на граматику 
звуків, що зветься ф о н е т и к о ю, на граматику слова, що 
зветься мор ф о д ь о ґ і є ю, і на • рам&тнку речення, що зветься 
син таксою. [Травила, щ - треба їх пильнувати, коли ми 
віддасмо на письмі звуки, слова і речення, становлять грама 
тику письма, що зветься о р т о г р а ф і є ю. До того ще є гра¬ 
матика музикальної сторони мови; її звуть про зо дією. 

а) . Назва фонетика, пішла віл грецького слова 
фоне (?',.*)), що значить „звук*. 

б) . Назва морфольоґїя походить з двох грецьких 
слів: морфе (^.рсру;), що значить „форма, подоба, виг¬ 
ляд", і льоГос (>.о-р;), що значить „наука*, а разом 
значить „наука про будову слів і про їх форми\ 

в) . Назва синтакса походить з двох грецьких слів: 
с»н (З.ь) „з* і таксіс „порядок, ряд*, і значить 
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орт 

наука про те, як порядкуютьея слова в реченні, по 
нашому складня. 

г). Назва п р о з о д і я походить з двох грецьких слів: 
Прос (про?) „до" і од£ (<ьц) „снів, пісня4*, і значить во¬ 
но міра віршу. 

Назва ортоґрафія походить з двох грецьких 
слів: ортое (ор»ос) „правий44 і Графе (ї?зсрг,) „писання", 
разом значить правопис. 

Про звуки- 

6. ОрҐаїти М гВІІІ. Орґана мовні складаються: 
а) з легенів і 

дишнику, 
б) з гортанки 

з голосницею, 
в) з простору 

носового і усно¬ 
го і з органів 
в уснім про¬ 
сторі: твердого 
і мякого підне¬ 
біння, зубів, 
язика і губ. 
Язик, губи і мя- 
ье піднебіння 
— части рухомі, 
а зуби і тверде 
піднебіння — 
нерухомі. 
Щоб добре 

зрозуміти, як 
творяться зву¬ 
ки треба при- 

витися до рисунку органів мовних, що ми тут подаємо. 
A. Носовий простір ('носовий голосник). 
B. ротовий простір (витворень ріжниці в звуках і ро¬ 

товий голосник). 
C. Дишник. 
a. Губи 
b. Зуби 
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с. Аяке піднебіння. . 
д. Голосниця (витворець звуку) 
е. Язик 
ї. Кінчик язика 
H. Задня частина язика 
к. Тверде піднебіння 
I. Язичок на пякім піднебінні 

7. Творення звуків. Повітря з легенів переходить 
крізь голосову щілину, ЧИ ГОЛ ОСЛИЦЮ (і), голосниця 
твориться двома мязами, що звуться голосовими струна¬ 
ми. Голосниця розтулюється.кола голосові струна розходять¬ 

ся, і стулюється, коли вони сходяться. Через те отвір голосниці 
буває то ширший, то вужчай. Коли отвір широко розтулений, 
то повітря переходить вільно, і голосові струни ьте бринять, 
цеб-то не видають голосу, коли ж голосові струни більш або 
менш стулені, то повітря протискуючись вправляєїх в дзвінке 
дрижання, і вони годі видають голос. Творення звука органами 
мовними зветься фонацією. Струм повітря з голосниці може 
піти або в носовий простір, або в ротсзия. Щоб повітря не 
попало в носовий простір, його затуляв язичок /. Носовий 
простір 8вука не творить, а служить йому тільки голосником. 

Ротовий простір може прибирати ріжної форми: вія може 
подовжуватись губами, звужуватись і навіть замикатись ру¬ 
хом язика і губ. Вія разом служить і голосником звука і 
надає ріжниці самим звукам. Рух спіднього щелепу, губ, 
язика і язичка на мякому піднебінні, потрібний, щоб утво¬ 

рити ріжні звуки, зветься артикуляцією. 

Ні одного звука не можна видати без видиху повітря 
і без артикуляції. Голосові струни при одних звуках мо¬ 
жуть дрижати, при других ні, так само і носовий голосник 
може бути затуленим або відтуленим. 

8. Поділ звуків. Звуки на пої мови діляться на дві 
громаді: на голосові і шелестові. Голосовий звук ма¬ 
тимемо тоді, коли ротовий простір о стільки відчинений, що 
еидиховий струмінь виходить без перешкоди. Залежно ВІД 
форми ротового простору дістанемо ріжних звуків а або е, 

і або у. 
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Вимовляючи а ми маємо рота найширше розгуле його 
і спідній щелеп в найнижчому положенні, язик майже не 
відмінює свого звичайного положення. 

При у найбільше підноситься задня частина язика 
проти мякого піднебіння, а при вимові і найбільше підно¬ 

ситься передня частина язика проти твердого піднебіння 
так що вимовляючи ці два звуки маємо спідній щелеп в 
найвищому для голосових звуків положенні. 

При о маємо задню частину язика в трохи нижчому 
положенні, як при у, а вимовляючи е передню частину язика 
в трохи нижчому як при і. При вимові и маємо положення 
язика трохи вище як яри е і нижче як при і. До того ще 
вимовляючи о і у маємо губи лійкувато заокруглені і вяпяті 
вперед, а вимовляючи е і і щілинку вато розтягнені. 

Даємо рисунок ріжних положень спіднього щелепу, 

язика і губ при вимовлянні звуків а, у, і. 

Усі голосові звуки и&щої-мовя по більшому або меншому 
розтуленню рота, себ то по вищому або нижчому положенню 
спіднього щелепу, і з огляду на те, яка частина язика на¬ 
ближується до піднебіння твердого або мякого можемо уло- 
жити в такім порядку: 

У і 

и 

о е 

а 
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9. Шелествві 8вукл. Коли ротовий преотір так зву¬ 

жений, що струмінь повітря переходячи його мав ріжні пе¬ 
решкоді, то замість голосу ми чуємо рі* ні шелести. Цею пере¬ 
шкодою може бути або вузька щілина для проходу повітря, 
як іапр. при вимові с, а:, або цілковите затулення проходу, 
як при вимові т, к, д, ґ. Уважаючи на ці два способи арти¬ 
куляції ми можемо всі шелестові звуки поділити на дві гро¬ 
маді: на протиснені, що при їх витворі голосовий провід 
трохи відтулений, і повітря творить наривний струмінь; і на 
замикані, що при їх витворі голосовий провід на хвильку 
цілком затулюється (замикається), щоб зараз розімкнутись 
випускаючи вибухом зібране повітря. Замикані по їх вражінью 
на наш слух ще звуться раптовими, а греки їх звали 
німими, часом ще їх звуть вибуховими або прорив¬ 
ними, а протиснені по їх вражінаю на наш слух звуться 
п ротя жн ими. 

Замикані: п б м ; т ; 0 ; н; к Г 
Протиснені: ф в ; с їй з ж ; р л; щ х г 

Звуки ц (т-\-с) дз (д-[-з) н дж (д назива¬ 
ються н а п і в з а м и к а н и м и, бо при їх вимовлянні злилися 
в одно дві артикуляції, одна щч ял я замиканих, а друга що 
для протисиечях. 

З огляду на те, чи дрижать голосові струни, як ми 
вимовляємо шечестові звуки, чи не дрижать, себ-то а огляду 
на їх фонацію шелестові звуки можемо поділити на го¬ 
лосні й бевголо^с н.і. 

Голосні: 6 в д з ж 0з б н: ґ г 

Безголосні: п ф т с їй ц ч к х 

Значить голосний зву:: і йому відповідний безгочое- 
ний артикулаютьсн цілком однаково, тільки при першому 
голосові струни дрижать, а при другому ні. 

Звуки р л м н бувають тільки голосні, себ-то не 
мають собі відповідних безголосних. 

Коли при артикуляції звуків б або д мяке піднебіння 
опуститься і затулить для повітря ротовий простір і відту¬ 
лить нвеовип, то замість б ми иочуємо му а замість д почуємо «. 
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Звуки м і н, що вимовляються за помічні новового простору 
(носового голосника) звуться я о со в и м и. 

По місця артикуляції, оеб-го по тбму, яка частина 
язика, задня, середня чи передня наближується до підне¬ 
бінні або притуляється до його, ми шелестові звуки ділимо на: 

безголосні голосні 
Задньо-язикові абі велярні к х г і 
Середньо-язикові або піднебінні ш ч ж Ож й 
ГІередьньо-язикові або зубяі т с ц д о дз р л я. 

До середньо-язикових належать також звуки ть, дьУ 
сь, зь. ць, дзь, не, ль, рь, що звуть Гх звичайно мякимв 

Звуки, що творять я, коли ми наближуємо одну губу 
до другої, або спідню губу до горішніх зубів звуться губ- 

ними—безголосні я, ф, голосні б, в, м. 

10. СкладиПо вимові, цеб-то скільки зву і з за одним 
духом ми можемо вимовити, слоза'розкладаються на скла¬ 

ди. Число складів в слові лічиться числом го юсових зву¬ 
ків. Так слова бувають о д н о с к л а д о зі, дзус к лад о в і, 
траскладовіібіль ш е, надр.: на, л<;г, кінь, сон —односкла¬ 
дові; во-да, кри ця, бер-ло—двоскладові; де-ре-во, Пер-лч-на, 

кри-ни-ця — тряск іадов’; ио-ие-ре-но- шу-зя-ти —се ми складове. 
Склади, що кінчаться ні голосовий звук, звуться від¬ 

критими, иапр.: тво-я, се-стра. не-бо, а :цо на шелесювий, 
то закритими (ззмкіїеин&иі, паир.: на -рід, в/ї/.-на, вбв-иа- 

11. Наголос. Наголосом зветься зміцнення або підне¬ 

сення голосу на якому лебудь складі в слові, цеб-го виразніше 
або голосніше його вимовляння проти инших. Наголос можебу 
ти нерухомий, коли зін у всіх формах слова лишається на 
тому самому складі,) рухомий, коли в ріжних фірмах того 
самого слова з одного складу переходить на другий Ианр., 
з слові коник, коника, коникові, коником, коники, коників 
і т. д. наголос нерухомий, а в слові книжка, книжки, книж¬ 
ку, книжки, книжок, книжкам і т. д. нагелю рухомий. 

Звичайно наголос в слові буває «ден, але коли слово 
зложене з двох слів, то воно мац і два наголоси, шшр. чор- 

но-окий, рівно-вша. Другий наголос вимовляється з більшим 
притиском, через те і зветься І о л о в я и м, а перший—п обіч 
ним, або ирлголоском. 
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12. Уподібнення звуків. Коли двв звуки ріжної фо¬ 

нації або артикуляції стають сусідами, то вони звичайно роб¬ 
ляться до себе подібними або в фонації або в артикуляції, або в 
тому і другому разом. Так, наприклад, коли оден звук го¬ 
лосний, цеб-то коли він вимовляється, і голосові струни дри¬ 

жать, а другий безголосний, цеб-то коли він вимовляється, і 
голосові струни не дрижать, то значить фонація цих звуків 
не однакова. Коли ми вимовляємо звуки ріжної фонації оден 
по одному, то або голосний губить свій голос, або безголо¬ 

сний стає голосним. Так, в українській мові завжди безго¬ 
лосний перед голосним стає голосним, і значно рідше голос¬ 

ний перед безголосним губить свій голос. Так, напр., замість 
велик-день, ніс би, пік би вимовляють: велиґ-день, ніз би, піґ 
би, або перед безголосним замість нігті {ніготь), мигтіти 
{мигоче), легкий {легенький), дхнути {дихати) чуємо ніхті, 
михтіти, лехкий, тхнути. 

Так само і в артикуляції: пердньо-язиковий (твердий) 

перед середньо-язиковим стає середньо-язиковим (мяким), 
напр.: галка але гальці, або теж зубний перед піднебінним 
переходить в піднебінний: так замість сказати ніжці, тітчин, 
здається, вимовляємо нізьці, тіччин, здаєця {тьу-ся —ць) 

Коли,ми вимовляємо не нізьці, а нісьці, то тут ми має¬ 

мо подвійне уподібнення, і артикуляції {ніжка—нізьці) і фо¬ 
нації {нізьці—-нісьці). 

Літери. 

13. Літери, то—умовні знаки, що ми вживаємо, щоб 
представити звуки наочно, на письмі. Літери постали з рисун¬ 

ків, що потроху перетворились на прості знаки. Всі. літери 
разом, що ми вживаємо до писання або друкування, звуться 
абеткою. 

Слово абетка постало з назви перших двох літер в 
нашій мові : а , 6е. 

14. Абетка. Абетка, як ми знаємо, в згромадження 
знаків Кожне добре уложене згромадження знаків повинно 
відповідати такій засаді: 
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На кожен окремий звук повинна бути одні окрема 
літера. 

Значить не повинно: 

а) щоб на оден звук було кілька знаків; 
б) щоб на оден знак припадало кілька зву ю * 

В українскій мові 39 звуків, а абетка наша млє тільки 
33 літері, щоб означити ті звуки: 

а, б, в, ґ, і, д, е, є, ж, з, и, її, /, ї, лг, л, м, н, о, п, р, 

с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, ь. 
Значить лічба літер не відповідає лічбі зв\ кіт, а класне: 

а) . Ь не визначає жадного звука; віл приточується, до 
с), др, т, з, с, ц, л, н, р, і показує, що вони мякі, напр.: 
гніздь, ґудзь, зять, міль, кінь, кобзарь. 

б) . Літери є, *, ю, я, заступають або два зву к а: є •-йз, 
ї • ш, ю—йу, я —йа, \\ш$з моє (мойг), мої (мокі), мою (мо'у) 

моя (моиа), або дві літері: ье, ьі, ьу, ба, напр/ синє {синьо), 
синій (синьій), сйню {синьу), сч«я (сіїньа). 

Літера теж заступає два звуки іич: щітка {шчіїпк'). 
в) Звуки дз і дж не мають дія себе окремих літер 

(знаків), і ма їх пишемо кожний двома літерами, напр/ 
дзвін, дзеркало, джерело, ходжу. 

Значить оден звук української мови ми значимо або 
одною літерою (д), або двома (ць,дл, дж) чи грома (д п>), або 
ж одною л:терою два звуки (щ, я, ю, є, ї). 

МорфольоТія. 

15. СЛОВО. Словом зветься такий звук або такс сполу¬ 

чення звуків, що має певне значіння, се-б то дає на знак 
те, що ма собі уявляємо або що ма відчуваємо. Звуки або 
сполучення звуків, що не дають жадного значіння не є слово. 

УВАГА. Слова ріжного значіння, але однакових звуків, звуться 
р і в н о з в у ч н и п и, напр. мати (мама) і .шипи (маю) 

ргіва (нарада) і рада (ж. р. від рад), а коли тілько близь¬ 
кі на звуки, то б л и з ь к о з в у ч н и іч и або п п- 
Д і б н о Я я у ч н и м », як от ніс (носа) ; ніс (ж. р. нес¬ 

ла). Навпаки слова ріжнозвучні, але одного значіння, 
звуться рівнозначними, напр.: клуня і стоддля, 

гарний і ладний, а близького чи подібного значіння— 
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близькозначними або пвдібнозночни- 
м н, напр.: іорогя —шлях, джерела—криниця; добрий гар- 

рний: швидко—хутка і т. ии. 

18. Слова змінні і невмінні. Одні слова в нашій 
мові можуть прибирати ріжної форми, напр.: рук-а, рук-й, 

руц-і бач-у, бач-ти, бач-ив; другі мають тільки одну форму, 
як от: а ! о ! до, при, вчора, етика і т. иа. Слова, що їх ужи¬ 

ваємо в ріжних формах звуться з м і н н и м ш, а ті, що мають 
тільки одну форму —незмінними. 

17. Розклад слів на еустави. У змінному слові ми 
розріжяявмо частину сталу і рухому. Стала частина 
слова зветься пень, а рухома зветься кінцівкою. Так, 
напр., в словах: бідак, бідак-а, бідак дві, бідак-бм; соп-ний, 

едпн-ого, еднн-ому; пес-у, нес-еіи, нес-е, нес-емо —ми маємо ру¬ 
хому частину в першім стові—а,-еві,-ом; в другім—іщ-ого, 

-ому; в третім—у,-е.ш,-е-емо —то кін дівка. В тих саме словах 
стала частина бідак-, сонн.*, бач —буде пень в кожному з 
тих слів 

З одних словах яеаь далі розкласти не можна, напр., 
и сливі двір або вод-а, а в других він надається до розкладу, 
напр., в слові бідак Частину бід- ми подибуєм > і в йоді ах 
словах з тим самим значінням „лихо, горе*, напр.:- бід-а, 
бід-и-ий, бід-ува-ти. Так само і частину -ак додибуємо -в 
багато наших словах з значінням особи чинної, на ер.: ст- 

в-ак (той, хто співає), во як (той, хто воює). З того Разимо, 
що пень бідак—складається з двох суст&вів: з першого бід , 

що має загальне значіння „лихо, горе*, і другого -ак, що 
надає цілому слову значіння особи чинної (той, хто бідує). 

Перша частина зветься коренем, а друга, що по корене¬ 

ві— наростком. 

Коли ми візьмемо такі слова як вй-нее-ти, за-не-сти, 

при-нес-ти, до-пес-ти, то перед коренем -пес- бачимо ріжні 
часточки: ви-, за-, при-, до-, що надають слову пес-ти ріж 
них відтінків значіння. Частина слова перед коренем зветься 
приростком. 

Приростків в слові може бути кілька, так с< мо і наро¬ 
стків, напр:. по-на-ви-бир-л-ти, по-по-не-діл-к-ува-ти (по- 



рівняйте: діл-о, пе-діл-п, по-не-діл-ок, по-не-діл-к-ува-ти), 

але корінь буває тільки оден. 
Слово,що складається з двох пнів, зветься зложеним 

словом, напрбіло-зір, чорно-бк-ий, перві-цвіт, гонй-вітер. 

Супроти зложених слів слова з одним пнем звуться ПрО- 

Сі тими. 

Слова, що складаються з самого кореня, як суд, двір, 

рід, або з кореня і кінцівки, як мух-а, вод-а, бід-а, звуться 
первісними, а що мають до того приростки і наростки 
—похідними, як напр.: за-хід за-хід-н-ий, по-пере-кид- 

а-ти. 

18. Роди СЛІВ. Звичайно всі слова по їх значінню і 
по ріжняцях їх форми поділяються на девять громад: слова 
змінні: речі вник, прикметник, чи сл івник, займен¬ 
ник, дієслово; слова незмінні: прислівник, з л у- 
ч я и к, прийменник, межи е л і в ц е. 

1. Речі вник, чи імення річеве, є назвою істоти 
річи, чинности, ставу або прикмети, напр : людина, звір 
рослина, вода, гуляння, спання, краса. 

Кожен речівник має певний рід, чи то мужееький, 
.чи жіночий, чи ніякий, напр.: ліс (м. р.), вода (ж. р.}, 

озеро (н, р.); має дві лічбі: однину і множину, уважаючи 
на те, чи за одну річ ми говоримо, чи за кілька, напр.: 

ліс—однина, ліси~ множина. В давній мові ще була двоїста 
лічба, чи двійня, її вживано тоді, як мова заходила за 
дві річи. Двійні тепер уживають тільки тоді, як речівники 
жін. і ніякого роду стоять при словах дві, три, чотирі, 
папр.: дві хаті, дві відрі, три козі., три озері, чотирі вер¬ 
стві. чотирі- вікні. 

Речівники мають також сім форм кінцівок в «днині і 
множині. Ті кінцівки звуться відмінками. 

Відмінок перший, чи імен* вий, на питання: хто? або 
що?—хіта, хати. 

Відмінок другий, чи р«д4вий, на питання: кого? або 
чого?—хати, хат. 

Відмінок третій, чи датжий, на питання: кому? або 
чому?—хіті, хатім. 



— 14 — 

Відмінок четвертий, чи п р и ч и н б в и й, на питання: ко 
го? або що?—хату, хати. 

Відмінок пятий, чи зовний, форма, якою ми звемо кого 
;г'ю що: - хато! хати! 

Відмінок шостий, чи орудний, на питання: з ким? 

або чим?—хатою, хатами. 
Відмінок сьомий, чи місцевий, на питання: на (в, при) 

кім? або чім?—на хаті, на хатах. 
Відміна слів по відмінках зветься схилянням слів. 
Потім того речівники ще мають форми згрубілі і 

здрібнілі, з уваги нате, як ми собі уявляємо предмети, 
чи грубілими, чи дрібнішими, як звичайно, напр.: дід має 
згрубілі форми: дідище, дідуган, а здрібнілі—дідок, дідочок. 

2. їїрнкметннк, чи ймення прикметне є слово, 
шо кладеться при назві (при речівникові) на означення її 
прикмети, напр.: добра людина, дикий звір, холодна вода, 
веселе гуляння, довге спання, надзвичайна краса, надвірній 
собака, додільна сорочка, батьків хутір, мамина хустка. 

Прикметники не мають свого роду, а приймають родову 
прикмету того речівника, при якім стоять, напр.: добрий 
чоловік, добра жінка, добре дитя. 

Прикметники, так само як і речівники, мають форми 
згрубілі і здрібнілі, напр.: великий має згрубілі форми: вели¬ 
чезний, величенний, зеликонний, а здрібнілу—величенький; 

малий має здрібнілі форми: маленький, маненький, малюський, 
миленій, маленечкий, малесенький, малісінький, малюсенький, 

малюсюсенький, малюсюнечкий, малюсюпенький, мацюпе- 
нькіїй, мацюпе сенький, мацюпенесенький, мацюпеиічкий, ма- 
цюпесенічкий, мацюпусенький, і т. ин. 

Опріч того прикметники, що показують таку прикмету, 
що її можна уявити більшою або меншою, мають форми 
міри ЯКОСТ0, що звуться її ступнями. 

Перший ступінь, то звичайна форма прикметника, 
напр.: великий, добрий, тихий, високий. 

Другий ступінь, є така форма прикметника, що 
показує вищу або нижчу міру прикмети, напр.: більший, 
добріший, тйхший, вищий. 



Твориться другий ступінь за помічну наростків: -і ш-, 
~иі~, -ч-: 

а) -іш-ий: веселий—весел-іш-ий, голддн-ий—голодн- 
ш-ий, прбст-ий—прост-ііи-ий, але від—товст-ий—тбвший. 

б) - ш-ий прилучається до коренів нак, г ,х,п, б, в,ль, 

напр.: довг-ий—дбв-ш-ий (з довг-ш-ий), дорог-ий—дорог-ш-ий 
дорбж-ч-ий, тих-ий— тих-ш-ий, ліп-ш-ий, гру 6-ий—груб¬ 

ій ий, здордв-ий — здоров-ш-ий, щаслив-ий — щаслив-шчгй. 

в) - ч - ий: прилучається до прикметників з наростком 
- к- (- ок -ьк -}, наросток той при тім опускається, напр.: 

вис бк-ий—вищий (виш-ч-ий,) низький—ниж-ч-ий, глад-к-ий— 
глад 4-ий, топ-к-ий—тонний, яле від лег-к-ий—легч-ий і лек- 

иі-ий, від глиб-бкий—глиб-иі-ий, шир-бк-ий—шир-ш-ий. По¬ 
дібно до рідний і тонний творять від пнів на д, т, н, напр. 

молод-ий— молод-н-ий, багат-ий—багат-ч-ий, поган ий-пога- 

н-н ий, але також мен-ший, поган ш-ий.Шдгір-к-ий—гір-иі-ий і 
гірк-іший з ріжницею в значінні. 

Де-які прикметники мають другий ступінь того ж зна¬ 
чіння, що й перший, від иншого як вони кореня: добрий (не 
поганий)—кращий або ліпший, але добрий (не злий)—доб¬ 
ріший', поганий (лихий)—гірший, але поганий (негарний) — 
поганіший, малий—менший, великий—більший. 

Третій ступінь в така форма прикметника, що пока¬ 

зує найбільшу міру прикмети. Твориться вона від другого 
ступня за поміччу приростка най-, напр.: най-добріший, 
най-кращий, най-менший, най-більший і т. ин. Третій сту¬ 

пінь можна ще зміцнити додавши приросток що-або як 
напр.: що-найкращий, як-найкращий, що-найгірший, як-най- 

гірший і т. ин. 

3. Числівник, чи ймення числове є назвою чи¬ 

сла, чй лічби, предметів \пять, десять), або прикметою ряду, 
в якім вони по собі йдуть (перший, другий, третій). Не 
рші звуться головними, другі рядовими. Головні чис¬ 
лівники формою почасти речівники (пять, шість, сім), по¬ 
части прикметники (один, одна, одно, два, дві, три, чотирі); 
рядові тільки прикметники. 



4. Займенник е слово, що заступає ймення в ріжних 
його формах, цеб-то речівник (напр.: я, хто), прикметник 
{мШу-я-гЄ, баш.у-а,-е) і числівник {кільки, котрий). 

По своєму значінню займенники бувають: 
а) Особові; вони заступають назву особи: я —тої особи, 

що говорить; ти-тої особи, що звернено до неї мову; ми і 
ви заступають назви 1-ї і 2-ї особи у множині. Займенником, 

що заступав третю особу, цеб-то не ту, що говорить і не ту, 
що звернемо до неї мову, а всяку иншу особу або предмет, 

служить вказівний займенник він у вона, воно, мн. вони. 

б) Особово- зворот ний займенник: себе, ся, сь> 

Він заступає особу або річ, що на неї звернена її власна чин¬ 

ність, напр.: я миюся, вона чешеться, або показує на чин¬ 
ність обопільну кількох осіб, напр.: він бореться з братом; 

або нарешті показує, що чинність обмежується на особу 
чинну, напр.: я молюся, ти просишся. 

в) Присвой ні. Приевойними займенниками звуться 
прикметники, утворені від особових займенників. Вони за 
ступають присвойні прикметники, цеб-то такі, що показують, 

до кого належить що. 

Для кожної особи в осібна й форма присвойного 
займенника: 

для 1-ї: мій у .моя, моє, мн. мої. 
для 2-ї: твій, твоя, твоє, мн. твої. 
Щоб виразити належність до кількох осіб: 

для 1-ї: нам, наша, наше, мн. наші. 
для 2-ї: ваш, ваша, зате, мн. ваші. 

Для третьої особи однини нема присвойного займенника: 
його заступав родовий відмінок займенника він, вона, воно, 
напр.: його хата, її плахта, але для множини в їхній, їхня, 
їхнє у що утворено від родового відмінку множини їх: їх 
брати і їхні братії. 

Від особов .-зворотного займенника себе дрисвойний, 
буде: свійу своя, своє, мн. свої; він показує, що предмет на¬ 
лежить до одної з трох осіб: я, ти, він приніс свою книжку; 
ми, ви, вони принесли свою книжку або поприносили свої 
книжки. 
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г) В к а з і в н і. Вказівні займенники вказують на предмет 
ближчий або дальший: цей (сей), ця (ся), це (се); той, та, те. 

До них теж належать: сам, самий, а, е, такий, а, е. 

д) Витай ні. Питанні займенники ті, що ними питаєть¬ 

ся за яку особу або річ: хто! що? котрий, а, еі який, а, <?? 
теж питайно-присвойний: чий, чия, ча<& 

Питайні займенники можуть і. не виражати питання, а 
вказувати на предмет, що згадано в другім реченні, і тоді 
вони звуться стосу яковими, напр.: Хіба ж є пани, 

яким гроші не милі. Ном. 114 7. 

е) Н е о з н а ч е н і. Неозначені займенники не ті, що дають 
загальну ознаку особи, річи або прикмети: хтось. ' чийсь, 
якийсь, аби-який, ніхто, ніщо; де-який, де-хто, хто- небудь, 

ні-чий і ин. 

Ці займенники постали з патайгшх в сполученні з нео¬ 
значеними часточками: -с ь, б у д ь-, а б и-, д е-, іГе б у д ь і ин. 

До неозначених займенників належать також: жаден (ніодт, 
ніхто), всякий, жодний, кожний, увесь, уся, усе. 

5. Дієслово. Дієсловом зветься таке слово, що вира¬ 

жає чинність або з огляду на особу чинну і показує свій 
стосунок до теї особи формами особовими, напр.: (я) беру, 
(ти) береш, (він) бере; формами лічбовнми (числовими) од¬ 
нини і множини, напр.: він бере, вони беруть; я брав, ми 
брали-, і формами часовими, напр : беру, брав, братиму, був 
брав. Безоглядна форма дієслова зветься інфінітивом, напр.: 
брати, сидіти, молитись. 

Чинність ми можемо уявляти собі як справжню або 
дійсну, цеб-то що справді була, або е, або буде в певнім 
часі, напр.: ходжу, ходив, ходитиму, або тільки гаданою, 

не дійсною, а помисленою, умовною (можливою або немо¬ 
жливою при певних умовах) напр.: ходив би, був би ходив; 

або бажаною, напр.: ходи, ходім, ходіт. Форми дієслова, що 
показують, як ми собі уявляємо чинність, цеб то показують 
якість чинности, звуться способами. Способів три: дійс¬ 

ний (беру, брав, братиму), гаданий (брав би, був би брав) і 
вольовий (бери, берім, беріт). 
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Опріч того в чинности ми розрізняємо дві стороні: 
чинну і терпну. Чинна виражав, що предмет сам чинить, 
напр.: я даю, а друга, що предмет в ціллю чинности ин* 

того предмету, напр.: ласка від Бога дана. 
З огляду на предмет дієслова чинні діляться на під¬ 

метові і предметові. Чинність підметових: дієслів 0бМЄ’ 
жується на самий підмет, напр.: я сплю, а чинність предме¬ 
тові має предмет инший від підмету, напр.: я печу хліб. 

Дієслова підметові по формі діляться на середні, 
напр.: сидіти, лежати', і на зворотні, напр.: митися, 
сподіватися. Зворотні дієслова виражають чинність обме¬ 

жену на підмет під формою чинности, що на той самий 
підмет повертається (вбираюся, цеб-то себе вбираю), але в 
багатьох зворотних дієсловах таке первісне значіння затерло¬ 

ся, і вони визначають тільки, що чинність відбувається в 
обсягу підмету, напр.: молюсь, надіюсь, прошусь і ин. 

Дієслова предметові діляться на перехідні і непе¬ 

рехідні. Перші мають предмет в причиновім відмінку, 
напр.: я ставлю хату, а решта в инших відмінках напр.: 
я пильную хати. 

Форми дієслова можуть виражати форми тривання і 
форми руху чинности. По формі тривання чинности дієслова 
бувають недоконані і докбнані. Недоконані означують 
поступування чинности в ріжнім часі, напр.: ходжу, ходив, 
ходитиму, а доконані означують її початок або кінець в 
минулім або в прийдучім часі, напр.: пішов, піду. 

По формі руху чинности дієслова недоконані означують, що 
чинність або тільки довжиться, або що відбувається повторно. Перші 
звуться недоконано-протяжними, напр.: вести,: нести, іти, 

другі недоконано-повторнипи, напр.: возити, носити, хо¬ 

дити—1-го ступня—ходжами або ходжу вати 2-го ступня. 
Ті протяжні дієслова, що означають настання чинности, звуть¬ 

ся нас танки ми напр: сохти, бліднути, тепліти, чорніти, чорні¬ 

шати, біліти, жовкнути і. ин. 

УВДГН, Біліти, чорніти, синіти і т. ин. можуть і не . означати 
настання, цеб-то ставати чорним, білим, синім, але ви¬ 

даватись чорно, біло, синьо, бути на позір чорним, білим, 
синім. 

Дієслова доконані означають доконання або без огляду на 
протяг чинности, як, напр.: купити, взяти, або з огляду на неї. В 
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останнім разі, як початок 1 кінець чинности покривається, то дієслова 
звуться раптовими, напр.: стрельнути, кинути, штовхнути і. ин. 

Опріч того форми доконаних дієслів залежно від приростків 
при них можуть означувати початок або кінець чинности, напр.: піду, 
заспіваю, принесу, відспіваю, або незначну її силу чи короткий час, 
капр.: попхнути, порушити, посидіти, побалакати; поширення її на 
кілька предметів, напр.: перебрати, повносити, або на кілька під- 
меті», напр.: поприходити, поприїздити. 

Форми дієслова, що означують тривайчя і рух чин¬ 

ности звуться видами дієслова. 
Відмінювання дієслів в особах, числах, часах і способах 

зветься насуванням. 
Від дієслів недокошших І доконаних творяться діє¬ 

слівні ймення, а власне: дієслівні р е ч і в н и к и, що 
означають або поступування чинности, (від дієслів не докона¬ 
них) напр.: брання, знання, або наслідок її, від дієслів доко- , 

нанвх напр.: вмертя, принесення, одружікняі т. ин.; дієс¬ 
лівні прикметники, напр. прошений, принесений.; і 
дієслівні прислівники, напр.: просячи, взявши; чи¬ 
тано, взято. Дієслівні прикметники і прислівники звуться 
причасниками. 

а) Причасник тепер, ч. чинний: читаючи, бе¬ 

ручи, сидячи. 
б) При часник м и н у л. ч. чинний: читавши, бра* 

виш, взявши, сидівша, сівши. 

в) Причасник минул. ч. чинний присудко¬ 
вий: читав, брав, взяв, сидів, сів,-ла,-ло. 

УВЛГА. Причасник минул. ч. присудковий втратив значіння 
причасника і є тепер формою мінулого часу дієслів: 
я брав, ти брала, воно брало, 

г) Причасник минул. ч. терпний: читаний, 
браний, взятий. 

д) Причасник минули, териний присудко¬ 
вий: читано, брано, взято, саджено. 

УВАГА. З поданих прикладів видко, що тільки дієслова недо- 
конані перехідні мають всі форми причасників, дієслова 
недоконані підметові мають тільки а і д форми, дієслова 
доконані перехідні б, г і д форму, а дієслова доконані 
підметові тільки б ф. Форму в причастника, як форми 
мин. часу, само собою, мають всі дієслова. 

2* 



— 20 — 

С. Прислівник. Прислівником зветься такий рід незмін¬ 
них слів, то окреслюють чинність з огляду на спосіб, як вона 
виявтяетьея, на місце і на час, надр,: добре, зле; дома, вчора. 

Здебільшого прпслівии'-си постали з речівників, прикмет¬ 
ників, числівників та займенників. 

7. Злучішк. Злучяиками звуться такі незмінні слова, 
що показують, як маються одна до ’дної дві рівно- 
рядні формі слів, або два рівнорядні речення напр.: а, але 
і, та, аж, чи, або і т. ин. 

УВАГА. З Рівнорядкими формами звуться два однакових від* 
мінки іменнів або дві однакових особі дієслова, напр. 
брат і сестрсі сидять дома, я сиджу і пишу. 

8. Прийменник. Прийменниками звуться такі незмінні 
слова, що показують, як маються до зебе двінерівнорядні 
формі слів, напр.: без, в, у, до, з, за, на, о, об, по, при, про і ин. 

УВАГА. Нерівнорядними формами звуться два неоднакових 
відмінки, або два неоднакових роди слів, як от дієслово 
і ймення, дієслово і прислівник, напр.: надія па Бога, 

багатий на лати, братись па способи, чекати до завтра 

і т. ин. Злучники і прийменники звуться часточками. 

9. Межислівця. Межиелівцями звуться слова, що слу¬ 
жать до виразу ріжиих душевних зворушень або слухових 
вражінь (наслідування звуків), вигуків, окликів, покликів 
і т. ин. напр.: ахі ох\ ой1 няв, муу, ціп-ціп! гаття! цоб\ 
цабе! гиля! хлоп! трісь! 

Словозміна. 
Схиляння речівників. 

19. Речівники по характеру кінцівок поділяються на 
чотирі схиляння: 

а) . До першого належать речівники мужеського роду, 
що кінчаться в іменовім відмінку на шелестовий 
звук твердий або мякий, на -й і на -о. 

б) . До другого — речівники ніякого роду на о,-є, -а (а, я). 
в) . До третього—речівники жіночого і мужеського ро¬ 

ду на -а, -я (ьа-,йа). 

г) . До четвертого—речівники жіночого роду на ш е- 
лестовий. 
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СХИЛЯННЯ. 

20. Взірці. Пні: брат—,батьк—,слухач—,гость—,край. 

ОДНИНИ. 

їм. брат батьк-о слухач гість край 

1*0 д. брат-а батьк-а слухач-а гост-я кра-ю 
Дат. брат-ові батьк-ові слухачеві гост-еві кра-сві 

Пртіч. брат-а батьк-а слухач-а гост-я край 

Зон. брат-е батьк-у елухач-у гост-ю кра-ю 

1)р. брат-оп батьк-ом елухач-ел гост-еп кра-єл 

Місц. брат-ові батьк-ові слухач-еві гост-еві кра-ю (і) 

А Н 0 ЖИНЙ. 

їм. брат-и батьк-и слухач-і гост-і кра-Г 

г»д. брот-ів батьк-ів слухач-ів гост-ей кра-їв 

Дат. брат-ап батьк-ап слухач-ал гост-ял кра-яп 
Прпч. брат-ів батьк-ів слухач-ів гост-ей кра-ї 
Зо в. •брат-и батьк-и слухач-і гост-і кра-Т 
Ор. брат-апи батьк-ами слухач-апи гост-япи кра-япи 
Місц. брат-ах батьк-ах слухач-ах гост-ях кра-ях 

21. В словах, що кінчаться в іменовім відмінку однини 
на л, л ь, р, к, ць, н, нь с, т, ть з попередніми о або е, в 
инших відмінках ті е і о випадають, напр.: осел-осла, кора¬ 
бель— корабля, щигол—щигла, кухоль—кухля, майстер — 
майстра, цукор—цукру, вінок—вінка, хлопець -хлопця, ро¬ 
жен—рожна, день—дня, вогонь—вогню, пес—пса, хребет— 
хребта, ніготь—нігтя. 

З сього правила виступають слова: з наростком -т е л ь, 
напр.: учитель—учителя, слово янголь (янгіль) —янголя, і 
слова з кореневимп »групами о л о,-о р о -е р е перед кінце¬ 
вою шелестівкою, напр.: горох—гороху, заколот—-заколоту, 
жереб -жереба, але в таких словах, як, напр., перець - 
перцю, корок—корку е і о випадають правильно, бо не на¬ 
лежать до кореня, а до наростків-ець,-ок. 

22. В словах лев, лоб, рот, мох голосівки не випадають: 
лез, леза, леви, лоб, лоба, лоби, рот, рота, роти, мох, моха, 

мохи, так само зістається голосівка і в усіх формах слова 
лен (льон). 

Псалом мас псальма, псальмові і т. д. 
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Перстень: персня і перстеня, мн. персні і перешені. 

Гарнець, горнець, чернець утрачують склад неї 
гарця, горця, черця або ченця. 
Жнець, мрець, швець мають киті відмінки з формами 

пня: жен-,мер-,шев-:женця, мерця, шевця; мн. женці, мерці, 
шевці і т. д. 

Великдень І переддень, слова зложені, в инншх відмінках 
межи першою і другою частиною мають о: великодня, пере¬ 
додня, ееликодневі, передодневі і т. под. 

Тиждень, втрачу є склад де: тижня, тижневі, мн. тижні, 
тижнів і т. д. 

23. Коли слова, що в Ух пнях о і е випадає, мають в 
попереднім складі теж о, то воно міниться в і: вівторок ■ вів- 
тірка, отець—вітця, конець—кінця, туболець—тубільця, 

гонець—гінця, овес—вівса,- орел—вірла і т. ин. В де-яких з 
тих слів часом і в іменовім відм. замість о буває і, па ар : 
кінець, тубілець і ин. 

Застереження* Коли при такій міні о було початковим 
у слові (в назвуку), то воно набуває назву нового в, напр.: 
вітця, вірла, вівса, але часом о дістається, то тоді в на по¬ 

чатку не буває, напр.: осла при вісла, отця при вітця і т ин. 

24. Четвер і протір шині відмінки творять від пня 
четверг і проторг—четверга, проторга і т. д. 

Христос відмінюється так: Христа, Христові, Христе 
Христом. 

Господь (Гсспідь): Господа, Господеві (Господу), Господи, 
Господом. 

25. Імення з наростком -ин відкидають той наросток у 
множині, напр.: міщан-ин але міщан-и, міщан і т. д. Множ* 

ність від камінь, ремінь, корінь і теж волос, лист, кіл, клин, 
брус, як що вони не сполучоні з числівниками, виражається 
збірними формами однини: каміння, реміння, коріння, волосся, 
брусся, листя, кілля, і т. д. 

Множина від чобіті чобота і чобЬті, чобіт, чЬботам 
і чобЬтім, чобітьми, в чоботах і в чоботіх. 

26. Слова: вязи, храпи, пачоси, окуляри, штани, гроші 
манівці, і з наростком -киї зазимки, обжинки і ин. не мають 
однини. 
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УВАГИ ДО ПООДИНОКИХ ВІДМІНКИ*. 

27. Іменовнй в од в ипи. Пні, що на їх кінці збігається 
три щелестівки, в іменовім мають межи другою і третьою 
шелеетівкою е, наггр.: міністер, Олександер, Дністер; в инпшх 
відмінках:—, мімісти—, Олександр —, Дністр—: міністра, мі¬ 
ністрові і т. д. 

28. Родовий в. однини. В родовім відмінку одні речів- 
ники м&ють кінцівку -а, другі -у, треті і -а -і -у 

Кінцівку -а мають: 

Назви осіб, звірят, мір, танців, днів тижня і ин. річей, 
надр.: брата, купця, злодія, вовка, вола, горобця, каменя, 
колоса, плуга, носа, вуса; ліктя, корця, гарця, гроша, гопака, 
Грудня, Червня. 

Кінцівку -у мають: 
1. Імення первісні і з приростками, що визначають 

чинність, змислові вражіння, душевні зворушення і т. ин. 
напр.: чину, дару, болю, гніву, страху, сміху, жалю, стиду, 
бриду, ляку, грому, плачу, суму, дотепу, розуму, запалу, 
закиду, упаду, підпалу, переляку, попасу, заходу, походу, 
шелесту, теж похідні: клопоту, смутку, останку, 

2. Імення збірні і матеріальні: люду, миру, народу, 
роду, повну, бору, лісу, снігу, піску, леду, паперу, мармору, 

бобу, барвінку, шовку, вогню, меду, воску, маку, квасу, і ин. 
3. Імення неживітні на-й: /сро/о, раю, розбою, олйо і ин. 
4. Чужоземні слова неживітні: тому, факту, акту, 

контракту, фундаменту і ин. 
Опріч того первісні: тину, рову, гробу, дощу, морозу, 

Дону, верху і ин. 
Де-які слова мають обидві кінцівки: сяшу і світа, 

-сорому і сорома, двору і двора, гріху і гріха, вітру і вітра 
і ин. З ріжницею кінцівки часто зязана ріжниця в значінні, 
напр.: Липця (місяця), липцю (меду); з&'го (втікача), зб/гу 
(збігання); замка (що замикати), замку (будинку); листа 
(одного), листу (збірне;); стола а те до столу і т. ин. 

29. Датний в. однини. В датному маємо кінцівки твер¬ 
дих пнів на-ові (-овн), мяких пнів і на ж, ч, ні, щ, на-еві 
<-еіш)гю. Кіецівка-у (-и>) вживається иереважно при збігу 
двох датних в., напр.: пану Йванові. 
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30. ІІрпчипошій в. однини. Імення істот (предметів) 

живітних мають в причиновім відмінку форму відмінку 
родового, а імення річей (предметів) не живітних то фодового, 
то іменового, напр.: має рубля, упустив персня, поставив 
млина, дай воза, купити возика, сажати ключа, бери серпа 
і т. ин. 

31. Зонний в оіннші Одні речівники мають в зовнім 
відмінку -у (ю), другі -е. 

На-у маю гь: 
а) Сану, дому, саду, дару, меду, тату, свату, теж свате. 
б) Слова, що кінчаться в імеиозім на -й, ас-ч,-ні.-о,-ник, 

і па мяку шелестівку опріч слів на -ецг, і здрібнілі на -ік,-шс,- 
пнк,-чіік,-ук,-ок,-!>!со,-ені»ко,-оиі>ісо,-еіі колечко, напр,: краю, 
мужу, паничу, товаришу, тату, батю, дядю, ковалю, царю, 
коню, князю, Івасю, місяцю розбійнику, полковнику, братіку, 

конику, селезнику, голубчику, Левенчуку, синку, батьку, ба¬ 
теньку, синоньку, царенку, дідусечку. 

Слова на твердий шелестовші і на -ець мають зовнпй 
в. на -е, напр.: боре, брате народе, псе, морозе, пане, 

соколе, попе, голубе. Якове, куме. 

При тім перед -е шелесгівки задньо-язикові к, г, х, мі¬ 
няться на ч, ж, ш, напр: козаче (козак), Боже (Бог, Біг), 
гороше (горох). В словах на -о ц ь зовний в. на -ч е: хлопче 
(хлопець), голубче (голубець), горобче (горобець) шевче (швець) 

і т. ин. 

32. Орудний в. одпніїя. В оруднім відмінку речівники 
на тверду шелестівку мають кінцівку -ом, а на мяку і на 
ж,-ч,-ш,-щ,й мають -ем, напр.: паном, братом, конем, гостемТ 
ножем, мечем, коиіем, плащем, краєм. 

33. Місцевий в однини. В місцевім в. маємо кінцівки 
•ові,(еві),-у,-і. 

На-оя/-(ев/-у,-/) здебільшого мають назви осіб, нагір.: 
на козакові (козаку), на батькові (батьку), на братові, на 
кобзареві (кобзарю). 

На-у мають імення осіб і р;чей н&-й,-ик,-ич,-оь",-як,-як, 
•ко,-вк,-ск,-цк, напр.: вкраю, в раю, на злодію, на смітнику 
на паничу, на коничу, в мішку, на вершечку, в куточку. 



— 25 

на човничку, на козаку, в сіряку, на бузьку, на шовку, в пов- 
ку, у випуску, на воску, в Луцку. 

Опріч того ш-у мають слова: лід, слід, рід, сад, зад, 
мед, став, степ, тин, жар, дах, (на дасі і на даху), льох 
(в льосі і в льоху), сміх, міх, пух, мох, сопух, запах, лопух, 
цибух (в цибусі і в цибуху), сніг, вік (на віку і в XII віці), 
сік, звук, рак, тік, цвях, бук, знак, скік, крик, капшук (в 
капшуку і в капшуці) і ин. 

Решта мав місцевий в. на-/ при чому кінцеві к, г, х 
міняться на ч, з, с, напр.: в носі, в роті, уві сні, в тім ра¬ 

зі, в попелі, в вівсі, на дубі при місяці, по тім боці, на бе¬ 
резі, в кожусі. 

34-. Іменовий В. МНОЖИНИ. В іменовому В. МНОЖИ ни кін¬ 

цівки -І! І -І. і 
Кінцівку на-и мають пні з твердою шелестівкою, напр.: 

пани, брати, чоловіки, вовки. 

УВАГА—1. Пні на -ан-ин у множині відкидають наросток ин 
напр.: бережан-ин—бережапи, слабян-ин—славяни, теж Бол¬ 
гарин—Балгари, Тапгар-ин—татари, Серб-ин—Серби, хазяїну 
але Турчин—Турчини г Турки, Русин—Русини. 

2. Форми рукава, вуса (при вуси), повода так само як 
два года е—послідки колишньої двоїстої лічби. Теж нй-а має¬ 
мо множину від грунт— грунта, світ—світа, труд—труда. 

Кінцівку на -і мають пні з мякою шелестівкою,-ж,-ч,-ін, 
-й і -р: коні, гості, ножі, мечі, товариші, краї, господарі. 

35. Родовий в. множини. В родовім відмінку слова пер¬ 

шого схиляння мають кінцівки на і в,-ей (ий) або не мають 
кінцівки. 

Звичайна кінцівка-ів: пан-ів, пн-ів, меч-ів, тест-ів, країв. 

Кінцівку на ей (ий) мають: кінь—коней (коний), гріш— 
грошей (грошиіі), гість—гостей (гостий), люди — людей (людий). 

Не мають кінцівки:- 

а) . Ті ймення, що відкидають наросток -ин: міщан, се¬ 
лян, слав як, Болгар, Татар, але Сербів, хазяїв, Русинів; теж 
яничар. 

б) Де-які речівиики в сполученні з числівниками: сто 
ворог, сім рік\ шість день, сто раз, сім сажень, приятель мало. 
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36. Причиновий в. множини. В причиновім в. множини 
імення осіб мають то форму іменового відмінку, то родового,. 
Звичайно переважає родовий, напр.: я бачу людей, чоловіків, 
але по прийменниках маємо форму іменового: у бояри приб¬ 
рався, у некрути брати, між турки, за всі вірні християни, 

на яничари зозла гукає, на воли гукати і т. ин., теж і без 
прийменника: сини соколи порозгонила, топчи вороги під нош. 

Форму іменового мають назви звірят, рослин і неживіт- 
них: маю коні, вівці, воли, столи і т. ин. 

37. Зовний в. множини має кінцівку ту саму, що й іме- 
новий, але від слова пан -панове. 

38. Орудний в. множний. В орудним в. речівники мають 
кінцівку -азш і -ми. 

Звичайна форма кінцівки -ани: братами, панами, това¬ 

ришами. 
Кінцівку на -ми мають: коні—кіньми, гості -гістьми, 

чоботи— чобітьми, люди—людьми, діти -дітьми. Вяза мають 
вязами і вязима, гроші—грішми і грошима. 

її. схиляння. 

39. Взірці. 
ягнят-, імен-. 

Пні: дерев-, серць-, бажаннь-, 

ОДНИНА. 

щасть-. 

І. П. 3. деревко серц-е бажанн-я(є) щает«я (є) 

Род. деревка серц-я бажанн-я щаст-я 
Дат. дерев-у еерц-ю бажанн-ю щает-ю 
Ор. дерев-ол серц«ел бажанн«ям. щает^ям 
Лісп,, дерев-і серц-і бажанн-і щаст-і 

ягн-я іл-я 
ягнят-и т«я (іпени) 

ягнят«і іл-ю (імені) 

ЯГН-ЯА іп-яп 
ягнят-і іл-ю 

п Н О Ж И Н А. 

І. II. 3. 

Родев. 

Дати. 

Орудн. 

Місц. 

деревна 
дерев 
дерев-ам 
дерев-ами 
дерев-ах 

серция бажанння ягнят-а іл«я (шен-а) 

сердь бажань ягнят ілен 
серц-ям бажанн^ял яґнят«ам ім-ял (шен-ал) 

серд-яли бажанн-яли ягнят«али т«ялш(імен-алиі) 

серц-ях бажанниях ягнят-али ім-ях (тен-ах). 

40. Імення на -я (опріч пнів, що визвукують на ст, п, б, в, л 
і пнів з наростками -ат, -єн, в іменовім в. подвоюють попе¬ 
редню шелестівку, вилучаючи родов. мн., і заховують це -я- 
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в прич., зовя. і орудн. відмінках, але ці імена мають і інші 
відміни: без подвошня -п- і з -е- замість -я-, так що ми ма¬ 
ємо ще три відміні цих речівників: 

їм., прч., зовн. бажання Орудн. бажанням 
бажане бажанем 
бажаннє бажаннєм. 

41. Імення на -я (є) збірні, напр.: зілля, кілля, волосся, 
колосся, збіжжа і ознаки містин, часу і стану, нар.: під- 
гірря, поділля, задобіддя, безвіддя, безладдя—не мають 
множини. 

Імення вила, щудла, ворбта, дрова, жорна, вуста—не 
мають однини. 

Небо й чудо творять мн. з нар. -ес: чуд-ес-а неб-ес-а 
(теж без наростку: чуд-а, неб-а,) чуд-ес, неб-ес і т. д. 

Око схиляється так: ока, окові, око, оком, в 6 ці; мн. 
очі, і вічі, очей (очий) очам, очі і вічі, очима і вічми, в очах, 
в очіх і в очу (в вічу). 

42. Місцевий в. однини. Слова здрібнілі на-е н ьк о, -еч- 
к о,-ко мають в місцевім в. -у: на серденьку, в яєчку, на сонечку, 
в вічку, в коеселку, в ліжку, в щастячку, теж військо—в війську. 

Решта кінчиться на і при тім к, г, х міняться на ц, з, с: 
в оці (око) в усі (ухо). 

43. Іменовий і причиновий вв. множини. При числів¬ 

никах дві, три, чотирі замість кінцівок м дожини маємо 
кінцівку двійні -і, напр.: дві дереві, дві оці, три, яблуці, чо¬ 
тирі відрі і т. ин. Опріч того форми: очі {вічі), уші (і вуха), 
плечі так само форми двійні тепер правлять за імен, і прич. 
множ, від око, ухо, плече. 

44. Родовий в множини. В родовім в. мн. ми маємо 
такі форми: 

а) Звичайна форма чистий пень, вилучаючи: морів, 
полів (і піль), щудлів, шклів, горлів, весіллів, іменнів, сон- 
ців, прислівів, серців (і серць), часом у письменників поди¬ 
буємо форми: зібраннів, віруваннів, творіннів, замість зіб¬ 

рань, вірувань, творінь, і т. ин. 
б) Як що пень кінчиться на дві шєїїєстіркн, то між 

ними зявляеться або о (коли одна з тих шелестівок к, г, х 
і група см), або е, напр.і курчатко—курчаток. 
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(i) вікно—вікон.) стегно—стегон, багно - багон, пасмо— 

пасом, повісмо— повісом. 
(ii) весло—весел, сідло—сідел, відро—відер, ребро—ре¬ 

бер, дно—ден, зерно—зерен, гумнд—гуме'н, полотно—поло- 

тен, віконце - віконець і т. ин. 
Місце, серце, тісто мають місць, серць, тіст. 
в) В кінцевім складі пня о і с міняться на і: ворота— 

воріт, долото—доліт, озеро—озір, плече—пліч, колесо—ко¬ 

ліс, але в словах: чудес, небес, дерев, решет, веретен, дже¬ 

рел е не міниться на і. 
43. Орудний в. множини. В оруднім в. мн. маємо кін¬ 

цівку -ьми в словах ворітьми (і воротами), колісьми, ко¬ 

пит ьми; і на -има (послідок колишньої двійні) в словах: 
очима (і віями), плечима (і плічми), ушима (і вухами). 

III. схиляння. 

44. Взірці. Пні: голов-,земль-,душ-,надій-, 

ОДНИНА. 

їм. голова ЗЄМЛ-Я душ-а наді-я 

РД. головки земл«і душні наді-?, 

Дт. Місц. голов-і земл-і душні наді-І 

Пр. голов-у земл-ю душну наді-ю 

Зв. голов-о земл-е душ-е наді-е 

Ор. ГОЛОВНОЮ земле-ю душ-ею наді-єю 

П Н ожин А. 

їм. Зв. Пр. голов-и земл-і душ-і наді-ї 

РД. голів земель душ надій 

Дт. голов-ам земл-ям душ-ам няді-ям 

Ор. голов-ами землями душ-ами наді-ямн 

Мс. голов-ах земл-ях душ-ах наді-ях 

45. Слово пані в однині не відміняється, а тільки у 
множ.: пані, пань, паням і т. д. 

46. Слова граблі, ножиці, вильці не мають однини; не 
мають також однини слова з наростками -ини,-ки, напр.: 

заручини, родини, висівки, патіпки. 

47. Родовй в. оди. В родовім в. одн. пні на тверду 
шелестівку мають кінцівку -и, а на мяку щелестівку і також 
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на дж, ж, ч, т, щ мають кінцівку і, напр.: килі, бані, шиї, 
тверджі, веж:і, свій, душі, пущі. 

48. Датннй і місцевий вв. однини. В дати, і місц. вв. 
перед кінцівкою і кінцеві, щелестівки пнів к, Г, X МІНЯТЬСЯ 
на ц, з, с, напр: рука-руці, на руці; нога-нозі, на нозі; 
муха-мусі, на мусі. 

49. Зовний в. однини. В зовнім в. маємо ківцівкі-о,-е.-іо, 
' а) Кінцівку -о мають пні на тверду шелестівку, напр.: 

мамо, бабо, воєводо. 

б) Кінцівку -е мають пні на мяку шелестівку і на ж, 
ч, ш, щ, й: земле, надіє, роже, потороче, душе. 

в) Кінцівку на -ю мають здрібніло-пестливі форми з 
пнем на мяку шелестівку, напр.: мамусю, бабусю, бабуню, 
мамуню, теж дрню, Касю, Нацю. Слово пані мав в. зовнім в. 

форму іменового: пані. 

50. Орудний в. однини. В оруднім в. пні на тверду 
шелестівку мають кінцівку -ою, а на мяку і на ж, ч, ш, й 
на -ею: ногою, рукою, банею, діжею, бучею, душею, ииією, 

надією. 

51. їиеновпй і причиновий в. множини. В Іменовім в. 
множини пні на тверду шелестівку мають кінцівку -и, а 
на мяку і, напр.: думи, душі. 

В сполученні 8 числівниками дві, три, чотирі іменовиа 
і причиновий вв. твердих пнів мають і, при чім кінцеві к, 

г, х міняться н*» ц, з, с—це теж послідок давньої двійні, 
напр.: дві рабі, дві зімі, три хаті, три біді, чотирі мусі, 
рідче: дві руці, дві нозі, частіше дві руки, ноги. 

52. Родовий в. множини. Звичайно родов. в. множини 
являв чистий пень: ран-а—пан, вод-а—еод, але під впливом 
імен І схиляння мають в родов. в. кінцівку ів: 

а) Імення двоскладові, що мають у множині наголос 
на кінцівці: панни—паннів, хати—хатів, баби—бабів. Від 
свиня—свиней. 

' б) Імення муж. роду: староста—старостів, Квітка— 
Квітнів (але квітка рослина квіток), суддя—суддів, сусіда— 

сусід і сусідів. 
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Голосові о і е в кінцевім складі пня міняться на і 

напр.: голова—голів, підков-а—підвів, блоха—бліх, дорога— 

доріг, коза—кіз, брова—брів, сльоза—сліз і т. ин. 

З цього правила виступають деякі слова, напр., на: 

'об-а: жалоб, проб (але осіб). 
-ов-а: сов, постанов (але брів, корів). 
-ог-а: підлог, запомог( але доріг, ніг). 
-од-а: вод, вигод, колод (але свобід, ягід). 

-ок-а: сорок, морок. 
-он-а\ запон, ворон, корон (але сторін, борін) 

-ор-а: обор, підпор (але гір). 
■от-а: чеснот, скорбот (але робіт). 

Від роса -рос 

При збігу двох і більше шелестівок пня, між останньою 
і передо стан аьою зявляеться звук о або е, при тім о тоді, як 
одна з тих шелестівок задньоязикова або остання губна, а 
передостання тверда (опріч ч, ж, ш), напр.: маток лав-о-к, 
бочок, іск-с-р, кух-о-нь, сук-о-нь, піх-о-в, наз-о-в, молит-ов, 
крап-е-ль, шаб-е-ль, попів-е-н, т-е-м, корч-е-м, сос-е-я, вес-е-н, 

пісе-нь, міт-е-л, стаєнь, (стай-е-нь). 

В цим випадку і з первісного о в замкненім складі, коли 
він став відкритим, знов повертається на о, напр.: війна 
(від вой-ува-ти) має в род. мн. воєн, церківця—церковець 
(але піхов від піхви)', вівця - овець; від дошка—-дощок. 

53. Орудний в, множини. В оруднім відмінку опріч 
звичайної кінцівки -ами кілька слів мають кінцівку -(ь)ии: 

слізми, кісми, сусідьми. 

ІУ. схиляння. 

54. Взірці. Пні: реч-,тінь-,часть-,вдячність-. 

О Д Н' И н А. 

Т. !!. піч тінь часть вдячність 
г. Д. ЗІ. І1СЧ-П тін-л част-и пдяччост-и 

3. печ-е тін-е чает-е вдячност-е 
0. ПІЧ4-у тінн-ю (тінею) частою (частею) вдячніст-ю 
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п н о ж и н п. 

І. П. 3.4 печ-и тін-и част-и ВДЯЧНОСТнИ 

р. печ«ей (-ИЙ) тін-ей (-ИЙ) част-ей (ний) вдячност-ей («ий> 

д. печ-ам ТІН-ЯА част-яА ВДЯЧНОСТ-ЯА 

0. печ-апи ТІН-ЯАИ част-ЯАИ ВДЯЧНОСТ-ЯАМ 

м. печ-ах тін-ях част-ях вдячност-ях. 

55. До ІУ схиляння належить також слово мати. що 
або не схиляється, або схиляється так; мати, материЦ), 
матері, матір, мати, матірю, матері; мн. матері, мате¬ 

рів, матерям, матерів, матері, матірми, матерях. 

До цього ж схиляння належать вживані тільки у мн.: 
двері, сшй, груди, гуси. 

МІЛЬ ВІДМІНЯЄТЬСЯ ПО ІУ І ПО І СХИЛЯННЮ: рОД. В. .ИО.ЯЯ 

(м, р.) І лгол/ (ж. р.) 

56. Іменоввй в. однини. В іменовім відмінку маємо змяк- 

шений пень: часть, жовч. 

В закритім складі о і е міняться на і: 'кість—кост-и, 
вісь-ос-и (початкове і з о має в закритім складі назвучне в)1 
міць—мбц-и, сіль—сдл-и, заміть—замет-и, купіль—купел-и, 

осінь—бсен-и, постіль—пбстел-и (і постеля—постелі}, одіж— 
бдеж-и (і одежа—одежі), піч—печ и. 

Але о і е заховуються в любов, кров (і крів), папо¬ 
роть, жовч, заполоч, пригорщ, чверть, шерсть, честь. 

57. Орудний в. однини. В оруднім в. ж, ч, пі подвою¬ 
ється: пбдоріжжу, річну, нічну, .а т. д, с, з, л, р, н, ц под¬ 
воюється і мягчиться: папороттю, міддю, віссю, маззю, сіллюг 
тваррю, тінню, міццю. І як при цім попередній склад стає 
закритим, то в нім о і е міниться в і (але папороттю, бо 
папороть з ґрупою-о/7о див. § 21). 

58. Родовий в. множини. В родов. в. мн. кінцівку -ів 
мають слова на-щі: мудрощі, ласощі, заздрощі і т. ин. 

59. Орудиий в. множини. В оруднім в. мн. слова: груди, 
г ости, гуси, мають: грудьми, кістьми, гусьми. 

60. Прислівники від форм рсчівшікових. Ріжних форм 
речівникових без прийменників або з прийменниками вжива¬ 
ється в значінні прислівників; так ми маємо прислівники від: 
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Імен о в. в.: гаразд, сила, шкода, слід (годиться), треба. 
Родов. в. вчора (-вечора), сьогодні (з сього днє), цапа, 

дибка, круга (круга світа піти). 

Д а т н. в.: долів, домів (з домова, долови). 
Причин, в.: дрібку, с/глу. 
0 р у д н в. бігцем, живцем, нишком, тишком, втеком. 

Місц. в. годі, хильці, горі. 

Орудн. мн.: (давня кінцівка -п заховалася в виразі: 
давніми часи): верхи, мовчки, пішки, рачки: і мабуть такі 
прислівникові форми як: бігма, дарма, крадькома (-на є кін¬ 

цівкою орудн. в. двійні). 
Далі зложені витвори, напр.: ліворуч, обіруч, праворуч, 

правббічь, силоміць. 

61. Речіїшпки з прийменниками: а) Родов.: безпере¬ 
станку, доволі,- додолу, достоту, доправди, догори, зчечевя, 

знебачка, знезнавки, спереду, справді (но взір: по правді), 
завтра (за-утра). 

б) Дати.: поблизу, по-знаку. 
в) При ч.: вгору, влад, вмить, врівень, загурт, навпро¬ 

стець, навтікача, попліч (з по плече). 
г) Орудн.: загалом, назирцем, повагом, підбігцем. 
д) Місц: вранці, наразі. 
е) П р и ч. м н. вряди —годи, завбільшки, завширшки. 

Прикметник. 
62. Первісно прикметники відмінялися як речівники; 

напр.: здоров, здорова, здорову і т. д. Таке схиляння при¬ 
кметників зветься іменним. Іменне схиляння прикметників 
за часи прадавні вже вкипіло з ужитку, але багато його форм 
залишилося в нашій мові і вживається їх або як прикме¬ 

тники, або як прислівники. В іменовім відмінку поруч з 
формами на -ий подибуютьея і іменні форми в де-яких при¬ 
кметниках, напр.: багіті, варт, велик, винен, винуват, всяк, 
годен, дрібен, жид єн, ладен, здлот, ласкав, повинен, рад, 

ясен і ин. Потім того прикметники на ів і *ші: батьків, 
братів, бабіт, сестрин, і ин. 

УВАГА. Сюди ж належать де-які ймення осіб, ліець, напр.: 
Логоан. Лагу ми. г, Львів, Київ, що власне прикметники в 
іменній форпі. 
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Далі форми причаеників на -в, -ла, -ло, напр.: брав, 
брала, брало, що не схиляються. 

63. Первісні форми прикметників ніякого роду зали¬ 
шилися: 

а) В значінні речівників, напр.Г добро, зло, тепло, 
світло. 

б) В значінні прислівників: багато, видно, далеко, бли- 
зб/со, темно, нудно, чорно, біло, ясно, повинно, варто і ин. 

в) В значінні зл учинків: скоро, яко. 

Форму ніякого роду іменного схиляння мають також 
причасяика терпкі, що теж прислівниками стали: чйтано> 
прошено у ходж єно, бито, несено і ин. 

64. В сучасній мові залишилося багато форм родового 
в. іменного схиляння па -а, -у, що вживаються разом з 
прийменниками, яко прислівники, напр.: с-тиха, с-пильна, 
з-густа, з-рідка, сповна, замолоду, дохуда\, досита; і теж у 
формах півтора (з пів-втора), півчверта, півпята і ин. 

65. Форми датного в. залишилися в сучасних прислів¬ 
никах: по-малу, по-просту, по-тиху, по-тихеньку, по-багату, 
по-часту і т. ин, 

66. Форми місцевого в. в прислівниках: у-повні, на-борзі, 
на-швидку, в-черні, б білі, у-мнбзі, 6-маль, о-сторонь, о-сббе. 

67. Форми родов. мн. ми подибуємо в прислівнику: з- 
давен. 

68. Взірець сучасного схилянпя прикметників: 

ОДНИНА. 

І. 3. добр-ий добр-а (я) добр-е (е) 

Н. добр-ого добр-ої добр-ого 
Д добр-очу добр~і (й) добр-очу 
Н. добр-ий,-ого добр-у (ю) добр«е (е) 

О. добр-ич добр-ою добр-ич 
М. добр-іч,-очу добр-і (й) добр-іч,-очу син-іч,очу снн-і (й) син-іч,-очу 

з 

син-ій снн-я (я) син-е (є) 

синь-ого синь-оі синь-ого 
синь-очу син-і (й) синь-очу 
сия-ій,-ого син-ю (ю) син-е (е) 

син-іч синь-ою син-іч 
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пножниня. 
І. 3. добр-і (ї) СИН-І (і) 

і'. добр-их син-іх 
д. добр-им. син-ім 
п. добр-і,-их син-і,-іх 
0. добр-ипи син-іми 
м. добр-их син-іх 

69. ІМЄНОВИН В. ОДІІИПИ. В іменовім відмінку однини в 
жіноч. і ніякім роді опріч форм на -а і -о вживають пере¬ 
важно в поезії також форм -ая, -ее: добрая, синяя, добреє, 
синєє. 

70. Датний і місцевий вв. однини в писанім язиці 
мають кінцівку -ій у всіх випадках, але в усній мові перед 
шелестівкою наступного слова і в кінці речення звука й не 
чути: на биті дорозі, в рідні стороні, але на чорній ожині. 

71. Причиновий в. однини. В причиновім в. однини 
прикметники муж. і ніяк, роду прибирають форми родового 
відповідно до такої самої форми речівника, до якого сто¬ 
сується прикметник, напр.: я бачу старого чоловіка, я бачу 
деревляний стіл. В жіноч. роді опріч форми аа-у в поезії 
подибуеться ще форма на-ую; зеленую траву. 

72. Іменовий в. множини. В Іменовім в. множ, в поезії 
опріч форми на -і подибуеться також форма на -ії: біла. 

73. Причиновий в. множини. В прич. в. множини, як і 
в однині, залежно від речівника, прикметники прибирають 
форми то родового, то причинового відм.: я бачу старих 
людей, я бачу деревляні столи. 

РЕЧІВНИКИ В ФОРМІ ПРИКМЕТНИКА. 

74. Багато слів, що мають значіння речівників, мають 
форму прикметників; до таких належать: 

а) м. р. ймення на-ий,-ій, що переважно значить заняття, 
уряд: будовничий, хорунжий, мисливий, ближній; ж. р. ш-ева, 
царбва, королева; ніяк. р. назви ріжного роду податків, 
оплаток: чопове, мостове, ланове, подимне, корчімне. 

б) Імення осіб на-цькнй,-ський,-ська,-ова,-ииа: Гсло¬ 

вацький, Потоцький, Боннський, Моїиинська; братова, дядина' 
б) назви містин, сіл, міст: Березне, Озірне, Полонне> 

Рівне, Мокре, Печерське, Хвастів, Хвасоза і ин. 
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Числівники. 
75. Числівники формами схиляння належать то до 

речівників, то до прикметників. 
Числівники головні оден, одна, одно; два, дві; три, 

потирі мають значіння прикметників (з огляду на складню) 
і згоджуються з своїми речівниками в роді (опріч двох, 
трох, чотирох, що не мають родових, форм), лічбі (при чім ре- 
чівники жіноч. і ніяк, роду здебільшого кладуться В двійні) 
і відмінку. Числівники понад чотирі, цеб-то: ІІЯТЬ, шість, 
сім, вісім, девять, десять, двацять і т. д. з огляду на 
складню речівники 1, яко такі, мають при собі речівник в 
родовім відмінку, напр.: оден чоловік, одна хата, одно вікно, 
два воли, дві книжки, (і книжці), дві корові, три відрі, три 
брати, чотирі вікні; але пять зерен, шість книжок, сто 
дерев і т. ин., хоч цю прикмету речівникову вони заховали 
тільки в імеиовім і причиновім вв., а в решті відмінків вони 
її вже втратили, набувши ціхи прикметникової: пятьом коро¬ 
вам, шістьом, братам і т. д. 

С ХИЛШЇ1Ш чиСЛІВ ШІКІВ. 

76. Оден, одна, одно схиляються як прикметники. 
Два, дві, три і чотирі відміняються так: 

1. п. два, дві три чотирі 
Р. ЗГ. двох трох чотирох 

д. двом троп чотироп 
0. двопа тропа чотирпа 

Пять, шість, сім і т. д. до сто відміняються так: 

І. II. ПЯТЬ ШІСТЬ сіп десять 
і\ зі. ияти (пятьох) шости (шістьох) еепи (сіпох) десяти (десят) 

0. пяти (пятьоп) шости (шістьоп) сепн десяти (десят) 

Д.' пятьпа шістьпа сьопа десятьпа 

Сорок (ч етирдесят ь), пятьдесять, шістьдесять, 
сімдесяте, вісімдесяте, деьпятьдесять, сто, деїста [двісті)* 
триста, чотирі:та, пятьсот і т. д. звичайно не відмі¬ 
няються. Від сто подибуємо форму орудного в. сгпома. 
Дващягпь оден, двайцшпь два і т. д. схиляється тільки два, 
три і т. д. дзайцять двох, двацять трох і т. д. 

Тисяча [тисяч) відмінюється як речівники Ш або IV 
схиляння. 

З" 
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Числівники збірні: обидва, обидві, двоб\ /я/?ое, четверо, 

пятеро і т. д, і теж дрібні: півтора, півтори, півтретя, 

півтрсти, півчверта, півчверти і т. д. не відміняються. 
Числівники рядові: перший, другий, третій і т. д. 

відміняються як прикметники. 

77. Числівникові прислівники. Від числівників голов¬ 
них постали прислівники множні: двш, тричі, двокроть 
стокроть; до прислівників належить і ра8. 

Від рядозих числівників постали прислівники: у-перше, 
у-друге, у-третє, найперше і т. ин. 

Займенники. 
78. Займенники по їх функції (службі) в реченні діля¬ 

ться на: 
а) Займенники речівнпки: я, ти, він, (вона, воно), себе; 

хто, /^о. 
б) Займенники прикметники: жш, твій, свій; наш, ваш; 
котрий, який; цей, той; ся.ч, самий, всякий, инший, 

кожний, жаден, ввесь (вся, все), такий, всякий. 

в) Займенники числівники: кілька, скільки, стільки, 

багато, декілька. 

г) Займенники прислівники: де, в/дяк, яудя. кудою; 

там, відти, туди, тудою; 0/га, /гсо, с/одн, сюдою, се, оце, ото, 
онтам, відтам; коли, доки, відколи, поки, тоді, доти, від¬ 

тоді, поти, тепер, потім, тим., тільки, як, так, сяк, отак, 

саме, яа^е, нейначе, чому, чом, усе, завжди, всюди, иноді, инде. 

СХИЛЯННЯ ЗАЙМЕННИКІВ-РЕЧІВННКІЙ. 

79. Схиляння займенників особових, зворотного, і иитайиих: 

0 Д Н И Н А. 

І. я ти він вона воно — хто що 
р. мене тебе його її, неї себе кого чого 

Д- мені тобі йому їй, ні (й) собі кому чому 
п. мене тебе його п, ю, ню себе, ся кого що 
0. мною тобою їм, ним ею, нею собою ким чим 
я. мені тобі нім ній собі кім чім 

АНО Ж И Н Л. 

і. мн ви вони 
р. нас вас їх, них 

Д нам ва.ч їм, ним 
п. нас вас їх, них 
0. нами вами їми, ними 
л. нас вас іх, них 
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Заимепники себе, хто і що не мають множини, а він, 
вона, воно мають одну форму для всіх родів. 

Форм нього (него), ньому (нему), ніш; неї, ні(й), то, нею; 
них, ним, ними вживається по прийменниках, напр.: без нього 
{нею), до неї, при нім, на ні(й), з ними, про них, про то, 
за ним; але ф рми то вживається і без прийменника: я ба- 
нив то (її). Коли ж прийменник не стосується до речівяика, то 
вживається форм його, її: на його думну, на її прохання. 

Форм ся, сь вживається тільки при дієсловах, при чо¬ 
му сі> неподільно з дієсловом, напр.: як ся маєте, але ма¬ 
тись або матися. 

СХИЛЯННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ПРИКМЕТНИКІВ. 

80. Схиляння займенників присвойних: мій, моя, моє, 
твій, твоя, твоє, свій, своя, своє, наш, наша, наше, ваш, вт 
ша, ваше, їхній, їхня, їхнє, чий, чия, чиє. 

О Д Н И Н В. 

І. ЛІЙ 
р. лего (лосго) 

д. лолу (послу) 
п. лій, лого 
0. лоїл 
м. поїм, послу 

І. лої 
р. лоїх 
р. лоїл 
д. лої, лоїх 
0. поїли 

ЛОЯ моє 

лосї (лої) 
ЛОЇ(Й) 

ЛОЮ 

лосю 
ЛОЇ(Й) 

Л Н О Ж И Н В. 

наш, наша, наше 
нашого, нашої 
нашолу, наші(й) 
наш, нашого, нашу 
нашил, нашою 

нашіл,'.нашолу, наші(й) 

наші 
наших 
нашил 
ноші, наших 
нашили. 

81. Схиляння вказівних займенників: той, та, те; цей, 
(сей), ця (ся), це (се)\ і не визначених увесь, вся, все, кожний, 
всякий і ин. 

ОДНИНА. 

І. той то (в) весь вся все 
р. того тої (тії, тієї) всього всеї 

д. толу ті^йу всьолу всій 
П. той, того ту те (в) весь, всього ЕСЮ 

0. тил тою (тією) веїл в сою 
м. тіл, толу ті(й) веіл, всьолу ВСІ (й) 
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Я Н О Ж И Н А. 

І. ті (тії) всі 
р. тих всіх 

д тил всіл 
п. тих. ті всіх, всі 
0. тили всіла 
м. тих всіх 

Займенники невизначені, що утворені з питаннях з 
додатком часточок-сь,-будь,-небудь відміняються як відпо¬ 
відні питайні, напр.: хтось, когось, комусь і т. д. 

Схиляння займенників числівників 

82. Займенники-числівнвки кілька, декілька, стільки, 
багато відмінюються так: 
І. II. кілька (и) стільки багато 
Р. М. кількох стількох багатьох 
Д. кількол стількол багатьол 
0. кількола стількола багатьла 

Багато иноді не схиляється. 

Дієслово. 
83. По пнях інфінітиву всі дієслова діляться на шість 

кляс. До 1-ї кляси належать дієслова первісні, цеб-то 
безнаросткові, напр.: нес-ти, пи-ти. 

До ІІ-'і кляси—дієслова з наростком-ну-, напр.: ки-ну-ти, 
ги-ну-ти. 

До ІІІ-Ї кляси—дієслова з наростком -і-, а по ж, ч, щ, 
й—а; напр.: сид-і-ти} леж-а-ти, крич-а-ти, пищ-а-ти, боятись 
(бой-а-тись). ‘ 

До ІУ-Ї кляси -дієслова з наростком-и-, напрлнос-и-ти, 
вод-и-ти. 

До У-ї кляси дієслова з наростком-а-\каз-а-ти,тіс-а-ти. 
мин-а-ти, гр-а-ти. 

До УІ-ї кляси -дієслова з наростком -ува , напр.: дар- 
ува-тп, ноч-ува-ти, мал-юва-ти. 

84. Всі дієслова по кінцівках теперішнього часу діляться 
на три відміні: 
Відміни І II III 

І особа одн. ■У С-ю) ‘У (-10) •И 
О п и -еш (-є:п) •НІН (-їпі) -си »•* 

*с (-е) -ції. ( •?:>) •хт. 
і „ множ. -емо (-смо) -ішо (-імо) -зів 
2 - -ете (-єте) -итс (-Іте) -те 
^ » II -уть (-ють) -ать (-ять) -ять (-ють) 
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До 1-ї відміни належать д'єслова І, її, V і VI кляси. 
До ІІ-ї відміни належать дієслова ІИ і IV кляси. 
До ІІІ-Ї відміни належать дієслова: бути, дати, їсти, 

оповісти. 

УВАГА. (а) Пні інфінітиву на -9- і -ш-перед кінцівкою інфіні¬ 
тиву -ти замість д або т мають -с-, напр.: гус-ти (гуд-у), 
клас-ти (клад-у), плес-ши (плегп-у), мес-ти (мет-у). 

б) Кореневі -д-. -її-, -к- перед наростком 
-ну- зникають, напр.: кинути (кид-а-ми), гор-ну-ши (за- 
горт-а-ти), то-ну-ти [тои-и-ти], ги-ну-ти [погиб-а-ти], 
тис-пу-ти [спшск-а-ши\, лус-ну-ти [луск-а-ши]. 

в) Пні теперішнього часу і пні інфінітиву не завжди 
бувають однакові, напр.: бра-ши, але бер-у; бити, але бк> 
і т. ин. 

ДІЙСНІЙ! СПОСІБ 

Взірці насування теперішнього часу дійсного способу: 

1 11 III 
вез-у, зна-ю сидж-у, сто-ю да-м і-м опові-м 
вез-еш, зна-єш сид-иш, сто-їш да-си ї-си опові-си є-си 
всз-е, зна-є сид-ить, сто-їть дас-ть їс-ть оповіс-ть є (єс-ть> 

вез-емо, зна-ємо сид-имо, сто-їмо да-мо ї-мо опові-мо 
вез-ете, зна-єте снд-ите, сто-їте да-с-те їс-те оповіс-те 
вез-уть, зна-ють сид-ять, сто-ять дад-уть їд-ять оповід-ять (суть) 

Показані форми м ють значіння теперішнього часу тільки 
в дієсловах нсдоконаних, а в доконаних ф'рми тепе¬ 
рішнього часу мають значіння часу при йду чого, напр.: 
дам, привезу, посиджу, зазнаю, постою і т. ин. 

УВАГА. В часівниках другої відміни в третій особі однини зде¬ 
більшого -шь не вимовляють, коли неголосне стоїть на 
напр.: ходн[шь], води[ть), носи[ть\. 

БОЛЬОВИЙ СПОСІБ. 

85. Форми кінцівок вольового способу такі: 

ОДНИНА. ЛНОЖИНА. 

ос )) і • і,- І. особа -ім (о),~ймо 
2. „ -іть (іт).-йте. 

Кінцівку 2-ї особи однини на -н мають дієслова з пнями 
теперішнього часу на шелесгівку і при тому тоді, як наго¬ 
лос пада на -и, напр.: берй,нес-й (але ход-н і ходь), коли ж 
наголос не пада на -и, то воно зникає без сліду, коли пень 
кінчиться на -в, напр.: постав, вибав, або зникаючи лишає 
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слід помягчуючи попередню шелестівку, напр.: приходь, 
принось, привозь, кинь, стань, прибудь. 

Пні на голосівки мають в вольовім способі кінцівку -й, 
напр.: ма-й, ко-ха-й,ри-й, иш-й, би-й, купу-й,рату й, напі-й, сі-й. 

В 1-ій особі множини пні на шелестовий (опріч пнів на -в) 
мають кінцівку на -імо (пні на -в на -мо), пні на голосівку 
-ймо, напр.: ходімо, берімо (часто скорочено: ходім, берім), 
поставимо, коха-ймо, трива-ймо, сі-іімо, рату-ймо. 

В 2-й особі множина пні на шелестізку (опріч пнів на 
-в) мають кінцівку -і ге. Кінцеве (назвучне)-е в дієсловах, що 
мають в однині -и часом або зникає без сліду, або лишає 
слід мякшучи попередню шелестівку, напр.: беріте, беріт, 
беріть, а в тих дієсловах, що в однині кінчаться на -в або 
на мяку шелестівку, в другій особі множини маємо кінцівку 
-те; напр.: постав те, прихддь-те, зандсь-те. 

Пні на голосівку мають в 2-ій особі мн. кінцівку -йге, 
напр.: трива-йте, коха-йте, би-йте, сі-йте, купу-йте. 

УВДГА, Для 3-ї особи вольового способу ми вживаєш): 

1. другої особи вольового способу оди. і множ., напр.: 
помагай Бі; прибудь щастя, розум буде; святися імя твоє; 

ратуйте хто в Бога вірує. 

2. описово—виразом нехай, хай, най і 3-Ю особою 
дійсного способу, напр.: нехай (хай, най) прийде, прийдуть, 

не приходять. 

3. описово—виразами: щоб і прнчаоннком чинним 
минулим, напр.: щоб ти прийшов, щоб ви двері зачинили; 

щоб він до мене не■ приходив; і теж на ознаку великого 
бажання виразом бодай і иричасником чинним мину* 
лим, напр.: бодай він не діждав, бодай він пропав. 

ПРИЧ1СНИКИ. 

86. Причасииками звуться іменні форми, що постали 
з дієслівних пнів; з пнів теперішнього часу і інфінітиву. 
Бони заховують прикмети дієслівних пнів, цеб-то можуть 
виражати вид і час, а по формі бути або прикметниками, 
або прислівниками. 

ПРИЧДСНИіШ ПРИКМЕТНИКИ ПРИЧДСНИКИ ПРИСЛІВНИКИ. 

Тепер, чає: нес-учи, сяд-ячи 
Линул. чає. ніс, н£с«лй, нбс«лб; сидї«в,-ла,-ло ніс-іпи, сиді-вши 
Линул. час терп, нес-ений, а, е несено, сидж-ено 
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87. Причасти: прислінник-тенсрітнього часу чинний. 
Причасник тепер, часу чинний твориться від пнів тепер, 
часу кінцівками -учи (-ючи),-ачн (-ячн). 

Кінцівку -учи ( іочіі мають дієслова Г, II, V і УІ кляси, 
а ачн (-ячн) дієслова НІ і IV’ кляси. Практично їх вигідно 
творити від 3-ї особи множини тепер, часу, відкидаючи кін¬ 
цівку -ть і прилучаючи-чи, напр.: бсру-ть, бсру-чи, хддя-ть, 
хддя-чи. Дієслова доковаиі не мають причасника тенерішн. 

часу. 

88. Причасти: присудковий минулого часу чинний. Цей 
прпчасник не схиляється по відмінках і в реченні творить 
форми минулого часу; його прикметникова властивість тіль¬ 
ки в тім, що він відміняється гіо родах і числах згідно з 
родом і числом того підмету, до якого стосується. Форми 
кінцівок іменового відмінку в пнях на голосівку і в пнях 
на. т і д (що перед кінцівками зникають»: п,-.іа,-ло,мн.-ли, 
що практично можні утворити від інфінітиву відкинувши 
кінцівку-ти, напо.: бра-ти -бра-в, бра-лсі, бракло, бра-ла, 
мес-ти (мспі-у)—мів (з метл) мела, м-ло. У пнів на 
шелестівку в мужеському роді маємо чистий день, при чім 
е і о в закритім складі пня міняться на і напр.: нес-ти— 
ніс, ліз-та—ліз, рос-ти—ріс, рсвтиі—рів, соп-ти—сіп, хроп¬ 
ши—хріп, товкти—товк і т. ин., але у мн. і також в жін. 
і ніяк. р. кінцівки -ла,-ло, - ли заховуються: нес-ла, нес-лд, 
нес-ли, рос-ла, рос-лд, рос-ли. В дієсловах: бліднути, 
мбкнути, пухнути, худнути, слабнути: блід, 
мок, пух, худ, слаб: увянутп, танути, тиснут и— 
вяв і вянув, тав і танув, тис і тиснув. Займенникові форми 
цього Причасника, напр.: залізл-ий, минул-ий, тривал-ий, за- 
ховал-ий і т. ин. правлять &а звичайні прикметники і схи- 
ляп ться по відмінках. 

89. ІІричасіїшс-прислівіпік минулого часу чиниий. Цей 
причасник практично можна утворити від минулого часу, 
цеб то від форми муж. роду причасника присудкового мину¬ 
лого чинного додавши до його вши,-шч, напр.: взя-в—взя-в-ши, 
носи-в—носи-вши, ніс —ніс-иш, біг -біг-іии, мів - мів-ши, плів— 
плів ши і т ин. 

90. Причасник минулого часу терплий кінчиться на -ний, 
-еппй,-тий, а, е. 
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Кінцівку -ний,а,е мають пні на голосівку -а, напр.: па¬ 
са-ний зна-ний. Від пнів інфінітиву на голосівку -а можна 
його утворити відкинувши кінцівку -ти і додавши -н«й) а, е: 
писа-иий, зна-ний, бра-ний, позолбчува-ний, подотбчува-ний 
і т. ин. 

В дієсловах на-ува—(напр.: кун-ува-ти) в причаснику 
маємо приросток-ува — в формі -бея: куи-бва-ний, дар-ова-ний 
(дар-ува-ти). 

Дієслова 1-і кляси на-н-,-і-,-у-гя-,-р- мають причасник 
мииул. часу териний на -тий, а, е, що додається до пня інфі¬ 
нітиву, відкинувши кінцівку-ти, напр.: ви-тай, ми-тий, кри¬ 
тий, ши-тий, би-тий\ грі-тий, забу-тий, ду-тий, чу-тий, жа¬ 
тий, мя-тий, дер-тий, пожер-тий, запер-тий, тер-тий. 

Решта дієслів має причасник минулий териний на-енйй, 
що додається до 1-ї особи тепер, часу, відкинувши кінцівку-у, 
напр.: печ-у — печ-ений, вед-у—вед-ений, кии-у—кин-ений, 
верч-у—верч-ений, ноиі-у—нош-енийу куплю— купл-ений. Від 
Скуб-у—скубл-еиий і скуб-а-ний. 

91. Иричасішк-присліваик присудковий минулого часу 
териний. Цей причасник є власне іменна форма ніякого ро¬ 
ду причасника минулого терпнбго, напр.: ношено, кошено, 
бито, мито, жато, дерто, кинено, воджено, бпдджено, і т. 
ин. В реченні буває тільки присудком. 

Часи описові або зложені. 

92. Минулий час. В давній мові минулий час творився з 
причасника присудкового минулого чинного н&-л(з),-ла,-ло і 
теперішнього часу помічного часівника: єсьм, єси, єсть, єсьмо 
есте, суть. Послідки цього насування лишилися в галиць¬ 
ких формах напр.: носив-ем, носив-есь, носили-сьмо, носили- 
сьте. В литературній мові минулий час тепер твориться без 
помочі помічного дієслова, являючи в себе тілько причасаи- 
кову форму і виражаючи стосунок до особи займенником 
особовим, напр.: я, ти, він косив; ми, ви, вони косили. 

УВДГД. Зрідка подивується форма другої особи одн. з поміч¬ 
ним дієсловом, напр.: ходив єси, знав єси; Не дав єси мені 
долі. Шевч, 

93. Передминулий час. Передминулий час твориться 8а 
поміччу причасника минулого дієслова бути і такого ж 
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причасника даного дієслова, напр.: я, ти, він був прийшов; 
ми, ви, вони були пришили. 

94. Ирнйдучий час. Прийдучий час твориться з інфіні¬ 
тиву (або причасника чинного минулого присудкового) і 
форм помічного дієсл ва бути або няпги\ буду, будеш і т. д., 
му, меш і т. д., надр.: 

носити-му буду 1 і 
носити-меш будеш І носити 
ноеити-ме буде 

[ або 
і НОСИВ 

носити-мемо будемо 
носити-мете будете і 
носити-муть будуть 1 

95. Гаданий спосіб. Гаданий спосіб має два часи: 
теперішній і минулий. Перший твориться з прича- 
сішка минулого присудк вого чинного і часточки би, б. 
Минулий час твориться з тепер, часу гаданого способу діє¬ 
слова оути і причасника минулого присудкового чинного 
даного дієслова, напр.: 

теперішній час: я, ти, він би прийшов, ми, ви, 
вони б прийшли. 

минулий час: я, ти, він би був прийшов, ми, ви, 
вони б були, прийшли. 

Часточка гадана би, б часто не стоїть безпосередно при 
дієслові, а лучиться з иниінми словами, переважмо із злуч- 
никами: а, що, коли, де і т. ин., напр.: охоиеб я прийшов; 
аби сюди не ходили, поставлено варту; він не прийде, щоб 
ви знали. 

96. Терпні форми творяться з причасника терпного на 
-ний і-тий та помічного дієслова бути, що в теперішнім часі 
опускається. 

Взірець терпних форм: 

Дійсний епосі б. 
Теперішній час: я, ти, він принесений, а, е; 

МИ, ви, вони принесені. ' 
■Минулий час: я, ти, він був принесений, а, е; 

ми, ви, вони були принесені. 

я буду І ми будемо ) 

Прпйдучий час: ти будеш | принесений, а, е. ви будете | 

він буде І ВОНИ будуть І 
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Гаданий спосіб. 

Тепер, час: якби я принесений, а, е ми пренесені 
колиб ти „ ви „ 
аби, щоб він „ вони „ 

ІТинул. час: я був би принесений, а, е 
ти був би принесений, а, е і т. д. 

Вольовий спосіб. 
однина: будь принесений, а, е 

множина: будьмо 
будьте ' принесені 
нехай будуть І 

Неособові терпні форми виоажатоться причасчяком 
терпним присудковим минулого часу і помічним діестовом 
бути: 

принесено (є); бую, буде принесено, 
аби принесено, було б принесено. 

УВАГА. Часто терпкість виражається прилученням зворотного 
займенника ся до чинної форми дієслова, напр.: книжка 
читається, читалася, буде читатися, хата, будується. 

Неособово: хату будується, хату будувалося. 

Уваги до часувапия дієслів. 

97. Часування українського дієслова зводиться власне 
на часування теперішнього часу. Пні теперішнього часу не 
завжди припадають до пнів інфінітиву; з уваги на це ми 
можемо поділити всі дієслова на чотнрі громаді: 

До 1-ї громади належать дієслова І і У кляси з пнем 
на шелестівку: нес-у, беру. 

До ІІ-Ї громади—дієслова И-ї кляси з пнем на ста¬ 
ну, гля-н-у. 

До ПІ-ї громади—дієслова І, III, У і УІ кляси з пнем 
на голоеівку і на л, н: зн&-ю, ша-ю, грі-ю, сі-ю, 
жал-І-ю, купу-ю, кол-ю. 

До ІУ-ї громади—з пнем на гаелестівку дієслова ІП і 
ІУ і У кляси: гор-ю (гор і-ти), ношу (нос-и-ти), 
пишу (пис-а-ти). 

Громада І. Пень тепезішнього часу рівнин коріневі. 
&) корінь на шелестівки передньоязикові: с, з, т, д, р: 

несу (нес-ти), везу (вез-ти), плету (плге-ти), веду [вге-тн) 
жеру {жер-ти). 

УЗАГА. Корневі т і с) перед кінцівкою інфінітиву міняться на с. 



45 — 

б) на шелестівки задньоязикові к і г: волочу (волок-ти,) 
печ-у (пек-ти), січ-у \сік~ти), тов-чу (товк-ти), ляжу (ля- 
г-ти) мож-у (,мог-ти), пряж-у (пряг-та), стережу (стерег-та), 
1 т. ин. 

УВАГА. В пнях теперішнього часу на лісці коріневих к і г 
лаЄло вїдповірні ч і ж: біж-у, біж-и, біж-у чи (від біг-тьС). 

в) Корінь на нооові зі і н: віз-ьм-у (вз-я-та), ім-у (н-я-та), 
дм-у (ду-ти), жн-у (жа-ти), мну (мя-ти, мня-ти), пн-у 
(пя-с-пш), тн-у \тя- ти), пс-чн-у {по-ча-ти) клен-у (кля-с-ти). 

УВАГА В дієсловах пясти, клясти с перед кінцівкою -ти 
появилось під впливол дієслів лести, вести, плести і ин. 
(причасники: кля-тий, па-пя-тий), 

2. Всі дієслова з пнел теп. часу на м і и лають 
причасник линулий терпний на -тий, а, С: взятий, мя- 

тий (мня-тий), по-ча-пшй і ин. 
3. Приросток с (з)- перед пнел теперішнього часу 

переходить в зі-: зітн-у (с-тя-ти), з і-ми-у (зі-мня-ти), 

зі-пн-у {с-пя-с-ти), зі-дм-у (з-ду-ти) і ин. 

4. Дієслова з коренил -на- бувають тільки з при- 
росткали: за-ча-пш, по-ча-ти, в-ча-ти, роз-по-ча-ти, напр^: 
за-чн-у за-чн-и, за-ча-в, за-ча-в-ши. 

г) Корінь на губні н, б, в: гребу (греб-ти), плив-у 
(плив-ти, плис-ти), хропу (хроп-ти), сопу (соп-ти), реву 
(рев-ти), скубу (скуб-ти). 

УВАГА. Дієслова гребти і пливти в інфінітиві в деяких говір¬ 
ках лають с, останній з оцустол в:і гребсти, плисти, а 
дієслово жити лає двоякі форли: живу, живи, живучи і 
жи-ю, жий, жи-ючи. 

д) Корінь на шелестівку, а пень інфінітиву з нарост¬ 
ком -а-:бер-у (бря-ти), перу (пр-а-ти), зву (зв-а-'ти), рву 
(рв-а-ти), ссу (сс-а-ти) 

Громада II. Пень теперішнього часу з наростком -н-: 
а) пень інфінітиву рівний кореневі: ста-н-у (ста-ти), 

лип-ну (лип-та), тяг-ну (тяг-ти), сох-н-у (сох-ти), ді-н-у 
(ді-ти). 

б) пень інфінітиву з наростком -ну-: та-ну (та-ну-ти), 
ги-ну (ги-ну-ти), ки-н-у (ки-ну-ти) і т. ин. 

УВАГА. І. Часол дієслова а) лають в інфінітиві також наро¬ 
сток -ну-, напр.: дох-ти і дох-ну-пш, сох-?пи і сох-ну-ти, 

пух-пги і пух-ну-пш, вягпи і вя-пу-ти, до-сяг-ти і до-сяг- 

ну-ти і ин. 
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Громада III. Пні теперішнього часу на голосівку і л (ль),р: 
а) зиа-ю (зно-ти), ши-ю (ми ти), ри-ю (ри-ти), ми-ю 

(ми-пш), кри-ю (кри-тії), ни-ю (ни-ти)у гни-ю (гни-та), кол-ю 
(коло-ти), бор-ю (боро-ти). 

УВАГА. Дієслова йити, нити, вити, лити лають в теперішніл 
часі і в кольопіл способі: б/о, пю, ою, .глю; бий, иш'і, вий, 
лий. 

б) сив-і-ю (сив-і-ти), убдж-а-ю (убдж-а-пт) 
б) слух-а-ю (слух-а-ти), дб-а-ти (дб-а-ю), 
г) куп-у-ю (куп-ува-ти), буд-у-ю (буд-ува-ти). 

Громада IV. Пні теперішнього часу на шелестівку діє¬ 
слів 11 ї, ] V і V кляси. 

а) гор-ю (гор-і гпи), сидж-\>. верч-у (всрт-і-ти), муіи-у 
(мус-і-тп), гремл-ю (грем-і-ти* •• нил-ю (терп-і-ти), крич-у 
(крич-а-тп), спю-ю (сто-я-ти), ось (бо-я-тис ь). 

УВАГА 1. Коріневі д, т і с в першій особі перед кінцівкою у 
піняться на відповідні дій, Ч І Ш; губні в 1-й особі оди. 
і в 3-й особі пнож. перед кінцівкали -ю і -ять лають Л: 
губ-л-ю, іуб .і-ять, 

б) ноиі-у (нос-и-ти), труд ж-у (труд-и-ти), вож-у (воз-и- 
ти), трач-у (трат-и-пш), пуїц-у (пуст-и-ти), ставл-ю (став-11- 
ти), куп-л-ю (куп-и-ти). 

в) пииі-у (пис-а-ти), вяж-у (зяз-а-ти), топч-у (топт-а- 
ти), дишу (дих-а-ти), плач-у (плак-а-ти), диб-л-ю (диб-а-ти), 
лам-л-ю (лам-а-ти), клеп- г-ю (клеп-а-ти), сип-л-ю (сип-а-ти). 

УВАГА 2. Дієслова полохати, дихати, прохати, махати; диба¬ 

ти, ламати, тріпати, крапати лають ще форли: поло¬ 

хаю, дихаю, прохаю, махаю, дибаю, ламаю, тріпаю, крапаю• 

Неправильні дієслова. 

Неправильними (нерегулярними) дієсловами звуться та¬ 
кі дієслова, що їх часування відступає від вище даних зраз¬ 
ків. Напр.: від їхати ми б сподівались в тепер, часі: їхаю, 
їхаєіп, а тим часом маємо їду, ідеш і т. д : від гнати не 
гнаю, а лсену. Не граматика, а історія язика нам виясняє 
причину тої неправильності!. Нижче ми подаємо тільки 
сшс таких дієслів і їх форми, що відмітні від звичайних. 

98. Бути. Дієслово бути має три пні: пень теперішньо¬ 
го часу ес*, пень приадучого часу буд-і пень минулого ча¬ 
су бу- .В живій мові залишилася тільки форма 3-ї особи одни¬ 
ни с, що вживають її для всіх осіб і одн. і ми. Форма дру- 
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гої особи сси дуже рідко подибується і часом має значіння 
займенника ти, напр., у Шевченка: Добре вси, мій кобзарю, 
добре, батьку, робиш. 

Прийдучий час: буд-у, буд-еіи і т. д.; минул. час: був, 
була, було, були. 

Гаданий спосіб. Тепер, час гаданого способу заховався 
в подобі часточки би, б, що стосується зарівнодо всіх осіб, 
напр.: 

Як би, мати, я сокіл, я б до тебе прилетів. Макс. 17. 
Да проси, доненько, Бога, що б щаслива доля. Чуб. IV, 128.- 
Як би він в дорозі, то б рипіли вози. Рудч. Ч. п. 183. 

Минулий час: я, ти він {вона, ївоно) був би, була б, 
був би; ми, ви, вони були б. 

Вольовий спосіб. 2 ос. одн. будь. 
1 осо б. мн.: будьмо 
2 „ „ : будьте 

Првчасник минул. часу чинний: бувши 
„ „ „ терпний тільки в похідних 

дієсловах з приростками: за-бутай, набутий, і т. ин. за¬ 
буто, на-буто. 

99. Іти. 
Тепер, час: ід-у, ід-еш і т. д. (пень ід-). 
Минул. час: я, ти, він ішов, ми, ви, вони йшли. 
Вол. спосіб: іди, ідіт (пріч) і ходи, ходіт (сюди, до 

мене; від дієслова ходити), але з приростками: зайди, зайдіт 
теж заходь, заходьте. 

ГІричасник тепер, часу: ідучи 
„ минул, часу: ішовши 
» „ „ терпний тільки з приростками: на-йде шй. 

100. їхати. Пень тепер, часу їд-; пень інфінітиву їха-. 
Тепер, час: іду, їдеш і т. д. 
Минул. час: я, пщ, він їхав, ми, ви, вони їхали. 
Вольвов. спосіб: їдь, їдьмо, їдьте. 
причасник тепер, часу їдучи 

„ минул. часу: їхавши. 
101 . Сісти. Форми тепер, часу в значінні прийдучого: 

сяду, сядеш і т. д. Вольовов. спосіб: сядь, сядьмо, сядьте. 
Причасник минул. часу: сівши. 

102. Рости, (з рот-ти).Пеяь тепер, часу рост-: рост-у, 
рост-еш і т. д. Минул. час.: ріс, росла, росло, росли. ГІрич, 
мин.: рісши. 
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103. Лягти і запрягти мають причасн. мин. ч.: ліг, 
лігши, запріг, запрігши. 

104. Нити. Пень інфінітиву має в назвуку її- {н-я-ти). 
Тепер, час: йму, ймеш і т. д Вол. сп.: йми, ймім, йміт. Прич. 
мин. ч. няв, няла\ нявши. 

В дієсловах з приростками, коли приросток кіачиться 
на голосівку е, и, і, о, то коріневе й-заховується: прийняти, 
дійняти, проняйти і т. ин., а коли приросток кінчиться на 
•а, то й переходить в її: за-нняти, нанняти. З приростком 
з-: з н-я-ти, зніму, знімеш і т. д. З приростком вз- (уз-)’ 
вз-я-ти, візьм-у, візьмеш і т. д. Здійняти при зняти утворено 
на взір діняти. 

105. Гнати. Тепер, час: жену, женеш і т. д. Вол. сп. 
жени, женім, женіт. ІТрич. теп. часу: женучи-, прич. мин. 
ч. гнавши. 

109. Ткати. Тепер, ч.: тчу, тчеш і т. д. Вол. сп. тчи 
Прич. теп. ч.: тнучи. 

І ОТ. Молоти. Тепер, ч.: мелю, мелеш і т. д. Вол. сп. 
мели, мелім, меліт. 

108. Кувати, плювати, давати Тепео. ч. кую, плюю, даю. 
Вол. сп. від давати: давай, даваймо, давайте. Але тепер, 
час від ховати: ховаю,-єш і т. д.; вол. сп. ховай, ховаймо, 
ховайте. 

109. Хтіти, хотіти. Тепер, ч. хочу, хочеш і т. д. Вол. сп. 
(за)хоч, (за)хочте. Мин. ч. хтів {хотів). Прич. м. ч. 
хтівши {хотівши). Прич. мин. ч. терпн.: хочемо. 

110. Боліти. Дієслово боліти не має І ос^ одн. і множ, і 2 
особи множ: болиш, болить, болять (не треба це дієслово 
брати за одно з дієсловом боліти: болію, болієш і т. д). 

111. Дієслова неперехідні з приростком по-, напр.: по¬ 
залазити, по-снути, по-сідати, по-вилітати і т. п. не 
мають однини, бо стосуються до чин нос ги кількох; неможна 
сказати я посну, а тільки: ми поснемо, ви поснете, вони 
поснуть. 



Синтакса. 

!. Будова речення. 

1. Речення. Реченням зветься слово або й кілька слів, 

що через них ми даємо на дбгад або на рбзум людям свою 
гадку. 

(/) Гадкою ми звемо все те, що людина уявляє в собі, 
в своїй сеідомостб, і чого нема поза нею. Сказавши 
инакше, гадка є те, про що можна догадатися, або що 
можна знати тільки тоді, як людина вьго виявить або 
словом, себ-то своєю мовою, або яким рухом свого тіла, 

як от свої думки, почуття. 

Приклади речень: Ніч, Навкруги тихо, тихо. 

Ледве чути вітру повівання. Де-не-де блима вогник. Нав- 

даля видко білу хатку. 

З наведених прикладів ми бачимо, шо гадку можна 
висловити і одним словом (,,Нии) і громадою слів („Де-не-де 
блима вогник:;). Коли речення складається з кількох слів, 
то всі ці слова становлять таку цілість, що значіння кож¬ 

ного поодинокого слова є тільки частиною значіння тої ці- 

лости. До того ще не всі слова в реченні маь ть однакову 
силу (вартість). Кожне речення має свій осередок, або осно¬ 

ву, в якомусь слові, а ивші слова навязуються до того 
осередку. Так, напр., в реченні: Вчора дала мені мати з 
дубового дерева бодню“, осередком, чи основою, речення є 
дієслово „дала," бо всі инпіі слова стосуються до того дієс¬ 
лова. Па питання: Хто дала?—відповідаємо „мати“, на пи¬ 
тання: Що мати дала?—відповідаємо „бооню", Кому д ла? — 
„мені:1. Коли дала?— „вчора*1. Слова „мати", „бодню“, „ме- 

4 
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ні*, „вчора* стосуються безпосередно (просто)до дієслова 
пдалои, а слово «моя* стосується вже до слова «мати* (чия 
мати?), „з дерева** до слова «бодня» (з чого бодня?), а «ду¬ 
бового» до слова * дерева* (з якого дерева бодня?) і вже ра¬ 
зом з темп словами вопи стосуються до дієслова «дала». 

Показувати, як стосуються до осередкового слова паші 
слова в реченні і як вони стосуються одно до дного, значить 
аналізувати або розкладати речення, а саме 
поступованяя наше при тім зветься розкладом або 
а н & л і з о ю речення. Слова, що вд разом становлять одно 
реченая, є складниками того речення. 

ЧлєїПІ гад КІТ. Кожна гадка, оеб-то те, що ми 
собі уявляємо, складається з двох членів. Оден член буде 
уявою тої річи, що про неї щось висловлено в реченні, а 
другий член буде уявою тої ознаки, що її має в собі ви¬ 
слів. Першій член зветься підметом гадки, а другий її 
присудком. Здебільшого обидві ті уяві мають кожна 
ев'-го язикового відповідника. Наприклад, в реченні: „Мину¬ 
лося моє гуляння", слова „моє гуляння“ є відповідником 
уяви річи, а слово „минулося* —відповідником уяви ознаки* 

перші—підм т, друге - присудок. Як підмет, так і присудок, 
кожен ми можемо висловити в однім слові і в кілька сло¬ 
вах Коли вони висловлені кожен в кілька словах, то ста¬ 

новлять громаду слів підметову і громаду слів присудкову. 

З Речення ІІО фор&і уяви. Форма, в якій ми уяв¬ 

ляємо річ, звичайно буває речівнкк, а форма, в якій ми уяв¬ 
ляємо собі ознаку—дієслово Але не завжди в реченні оби¬ 
дві уяві мають окремих язикових відповідників. Хто гово¬ 
рить, тому часом досить висловити відповідник одної якої 
уяви, речівникевої або дієслівної, щоб дати на розум слу¬ 
хачеві цілу гадку. Уважаючи на це, ми можемо розріж няги 
дві громаді речень: 

а) Розчленовані речення, де підмет і при¬ 

судок кожне має свого язикового відповідника, напр. Пожу¬ 

рилися наиіії хлопці. Будз. 152.- На першій могилі стоїть дуб 
зелений, іьісі. 153.—Гіркі ж мої перевози, іш. І2и. 
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б)Нерозчленовані речення, де підмет 1 при¬ 
судок мають тільки одного язикового відповідника, що його 
досить, щоб збудити в слухачеві цілу гадку, напр.: Десь 
моєму панові лихом зануд а лось. Будз. і сі.—Бідна моя 
г о л о в о н ь к о! к. Кв. 18. 

4. Речення НО формі вислову. Основою вислову 
звичайно буває дієслово в особовій формі, напр.: світає; 

він гуляє; але буває й так, що в основі вислову лежить 
імення або його рівнозначне!?, і речення не має жадного 
дієслова, напр. ніч; тьохкання соловейка; там гай, а тут 
річка. З огляду на це ми можемо розріжняти дієслівні 
і іменні речення. 

Так що ми маємо такий основний доділ речень: 

І. Розчленовані І а) Розчленовані дівсловні речення, 

речення І б) Розчленовані іменні речення. 

П. Нерезчленованії а) Нерозчлековані дієслівні речення, 

речення І б) Нерозчленовані іменні речення. 

5. Речення «о способу висловлення. По спо¬ 

собу висловлення речення можна розділити на: 
а) В и с л і в н і, коли ми що висловлюємо, як факт, себ¬ 

то як те, що є, було або буде, або ж, ч >го нема, не було 
або не буде. Ті впелівні речення, якими ми стверджуємо 
факт, звуться додатними, напр.: я візьму книжку, а ті, 
що ми їми заперечуємо факт, звуться заперечними, 
я не візьму книжки. 

б) Питанні, коли ми питаємось за що, напр.: чи пан 
на господі?—Хто плаче без голосу?—А без чего світ не 
будеї —Хочеиі побачити батька(—На що голова на вязахі 
Ноп. 122. 

в) По клич ні, коли ми покликуємо, напр.: А лиха 
година! Нол. 354$. 

г) Вольові, що висловлюють рбзказ або бажання, 
напр.: Та продаймо, браття, коня вороного. Бал. зі—Подайте 
мені того Махай лика. ЗЮР. І, з —Піди там лисого коника 
короставого ззіж. Чуб. II, 7,—Вічний покій предкам і дідам! 
ЗЮР. І, 65—Година вам щаслива! щоб ви бачили сонце, світ 
і діти перед собою, нол. 4563. 

4* 



6. Речення но своєму складові. По своєму скла¬ 

дові речення бувають прості і зложені. Простим ре¬ 

чення буває тоді, як всі його частини виражено поодино¬ 
кими словами, а зложеним тоді, як деякі його части вира¬ 

жено цілими реченнями. Речення, що виражають части дру¬ 
гого речення звуться побічними, а те речення, в якім 
є побічпі речення, супроти останніх зветься головним. 
Так речення: „він знай, що починає"—зложене, бо складається 
з двох речень, головного „він знає“ і побічного „що почи¬ 

нає“ Побічне речення в цім зл женім реченні доповнює діє¬ 
слово „знає** і таким чином сходить в еЖлад цілого речення. 

УВЕГЛ. Речення побічні ВІД ГОЛОВНИХ ВІДДІЛЯЮТЬСЯ КОЛОЮ (,). 

іі. Розклад речення. 
7. Підмет. Підмет є те, про шо ми гадаємо. Висло¬ 

влюючи те, про що ми гадаємо, ми його називаємо. Називаючи 
яку річ ми звичайно вживаємо речівника. Речівчик, коли 
він править за підмет, відпоь дає на питання хто? або що? 

поставлене при присудкові. 
Ичші слова, що відповідають на питання хто? щоі є 

рІЕНОззачними речівникові і так само, як і він, иравля ь за 
підмет в реченні. 

Значить підметом буває або 
(i) Речівнпк; або 
(ii) Слово ча слова рівнозначні рщівникові. 

8. Форми підмету. Ми розріжняемо шість форм в 
основі підмету: 

(/) Р е ч і в н и к іречівниковии займенник: 
Вітер повіває, рожа процвітає. Бал.її—Хоч ти не 
скажеш, скаже твоя мат а. Нет. 261.-7’ о єсть згуба 
цілого світа, чуб. V 209.—Ц е була калина, Чуб. II, їв.— 
Хто бється, а в кого чуби болять. Нол. 1305.—Не 
ходи по ночах, щось тебе вкраде. Пил. юо. 

(іі) Інфінітив: Ой косити, м о л о ти т а—велика 
робота. Ковб. П. II, 242.—Д явитися на тебе гоже. 
Лет. 201. 
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(///) Прикметник і прикметниковий займен¬ 

ник: Убоге не жиє, а тміє. Ноп. 1575.—/%" и в и й— 

жива загадка. Чуб. 1 255.—Як чоловік здоров, то всяке 
кохає, зіоо. і 23.—У с е пішло у ростіч. Чуб. її 399. 

{іу) П р и е л і в н и к: Багацько не вадить. Ном. 1366.— 
{у) Наведення: „Р ату й пі е“ почулося в лісі.—„Н е- 

х а іі“ — недобрий чоловік. а. Пр. 378.— Малий у нього 
„с паси б /“. Ноп. 4612.—Яке „п о м аг а й-б іи,таке й 
б у в ай зд о р о ві:. Ноп. 7123.—/ нас „не треб а(і був 
та вмер. Ном- 0769. 

{уі) Побічне речення: Ратуйте, хто в Бога ві¬ 

рує. Ноп. 4506.—Ч о му це так сталося, мені не 
відомо—Xто хоче питлювати, мусить заче¬ 

кати. Нол. 5596. 
УВДГД. (/). Наведенням звуться чужі слова в реченні. 

(//). Підмет нноді буває зложений, себ-то складається 
з кілька поодиноких підметів до того самого присудку: 
Батько п мати пішли до церкви.—Не мила худоОи ані 

а столі жито. Чуб. V. 3.—Риба та зайці приведуть у старці. 

Ном. 15579. 

9. Присудок. Присудком в реченні Є те, ЩО МИ ви¬ 

словлюємо за підмет. Коли ми щось висловлюємо, то му¬ 

симо вживати висловиосо слова. Таким словом е дієслово. 
Значить в основі присудку мусить завжди бути 

дієслово, або слово чи слова рівнозначні з діє¬ 

словом. 

10. В дієслівнім реченні присудком, себ-то відповідни¬ 
ком присудкової уяви, буває завжди дієслово в особовій 
формі, а в дієслівно-іменному реченні—дієслово в особовій 
формі разом з іменням, здебільшого з прикметником або 
речівником. Іменна частина присудку зветься присуд¬ 
ковим іменням, а дієелово—п омічним дієсловом. Гак 
в реченні: Ви є розбійники. Кольб. її, 78. „є*—помічне діє¬ 

слово, „розбійники1* присудковий речівник. 

(/) Б чисто дієслівнім реченні дієелозо-присудок, опріч 
свого вислову, ще й своїми формами показує стосунок 
ТОГО, Пі о висловлено, до підмету (я сиджу, ти сидиш), 
до часу (я сиджу, я сидів), до числа підметів (я сиджу. 



— 54 

ми сидимо), спосіб як ми собі уявляємо чинність (я 
сиджу, сидів би, сиди) і т. д. Особа, число, час, спо¬ 
сіб, стан чянности, вид—то 0 форми присудково ІТИ В 
дієслівно-іменнім реченні зміст вислову лежить пере¬ 
важно в іменні, а дієслово виражає переважно форми 
аїрису д ковооти, одо імення не мав, і через те таке діє¬ 
слово зветься помічним. Так, напр., в реченнях: він доб¬ 
рий, він- здається добрий, він родився добрий, він удався 
добрий, він зветься добрий і т. д., те, що ми висло¬ 

влюємо про підмет, міститься в імбі-іні, а те, як ми собі 
уявляємо певну ознаку і в якім стосунку до підмету, 

міститься; в дієслові. 

(//) Дієслова „бути* в теперешнім часі здебільшого в ре¬ 
ченні бракує, і тоді воно набуває чисто іменного ха¬ 
рактеру: Ти не вітер буйний в полі, а я не билина. 

Бол. ш, 035—такі речення ми можемо назвати реченнями 
з » е р о в и м дієсловом. 

11. Помічні дієслова. Помічних дієслів, себ-то та¬ 

ких, що вживаються з присудковим іменням небагато, а 
власне: бути бігти, вдатись, вернутись, встати, господарю«• 
вати, жити, звати,-сь, називати,-сь, здаватись, зіставитись, 
іти {вийти, піти, прийти,) \хати, лежати, лягти, лізти, 

матись, показатись, придатись, робитись, родитись, вроди¬ 
тись. рости, сидіти, снитись, спати, стати, стояти, тан¬ 
цювати, упасти, ходити, чекати, чинитись. 

Приклади. Будь мені лицарь да віриесенькнй. Лпкс. II, із.— 
Нещаслива-ж вродилася, нещаслива згиау. Чуб. V, 256.—Не 
родися красний, але щасний. Закр. ш,—Ой щось ваш отаман 
невеселий ХОДИТЬ. Чуб. V, 1051,—Зробився ще кращий, ні» був. 

Рудч. і, і28.—За рік виросла' рівна в мамою, чуб. її, зоо.- Рос¬ 

ти, дубе, ТОНКИЙ ВИСОКИЙ. Чуб. III, 473—Великі вже поросли. 

Рудч. І, 118,—Тепер же Я сиротина у СВІТІ зосталась. Чуб. V, 747,— 

Парубок називався Івась, же. и, і, 67.—Вже вони не діти, а 
вже стали нарубок і дівчина гарненькі. Рудч і, ш.—Він упав 
ЗВбитий. ЖС. II, І, 49.—Підріс же ВІН ВЄЛИКИЙ ЕЗ. І, 21,—Вже 
безпешна прийшла до хати. Чуб. її, 512 — 
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То тс ото ж ми розрізняємо такі дві громаді речень: 

1. Речення з чисто дієслівним присуд- 

к о м, напр: 
В чистім полі біл камінь лежить, 

Ой на тім каменю саз, орел сиди т ь. Летл. 242. 

УВРлГЛ. Часом рівнозиачииком дієслова буває- дієслівне межи- 
слівце, шо виражає раптову чинність в минулому часі, напр.: 
Повставали попи вранці та й гульк до худоби, Харьк. Сб. 
ЇХ, 207.—Пальцем ширь йому у вічі. іЬісі. 268 Москаль х а» 

м іль до своєї поклажі, іЬісІ. '70, — Аж ту разом сири п: 

щось іде до хати. Е. 36. VIII, .124—Бовть у воду. ЗЮР. І 
75.—Пенс щось за бороду л а п. Г\. Пр. 87.—Він ги у- 
б о в с пі ь у воду. Л. Гір. 50.— От І\няпс ги у ту « ту ги у 
і радяться: А що ж? оддагїмо. ЗЮР. І, 4.—Лежислікця 
бувають так само рівкозначкиками і волевого способу, 
напр: Геть його сюди. Ном. 5002.—А ке Харько кабаки. 

Кв. д. р. ЗО.---На тобі, дочко, цього зілля. Чуб. II, 164. 

2. Речення з помічним дієсловом і 
присудковим імення м, напр.: 

(0 Пом.-діесл.4-речівняк: Я, каже, буду ваш син. Чуб. 

II. ш,—Жінка відьма була. чуб. ц,403.— Гроші не 
п о ло в а. чуб. і, 244.—Кому (є) к н иж к лі-Ти б у- 
д с ш м е н і. 

(іі) Пом.дієсл-|-прикметник: Вже не б у д у весела. Чуб. 

V, 322 —Кінь коневі не рівний. Ном. 1019. Я бу¬ 
ду засватана. Кольб. П. II 63. — Він мабуть 
уже посічена й. Чуб. П, 215,— Гооиіі заховані 
під дубом. Ном. 1480 — Ти будеш наш а. Летл. 40. 

{Ні) ІІом.-діесл. ■+• прислівник: А голова собі й байду ж е, 
до чого річ нахиляється- Чуб. II, бої .—На а ша¬ 

рів ці хати гус т о. грін. III, 054.-5 убогого т оді 
неділя, коли сорочка біла. Закр. 151.—Своя пазуха 
б л а ж ч е. Ном. 9727.— 

(іу) Пом.-діесл —{—інфінітив: І досі смалятина чу т и. Ном, 4126. 

(у) Пом.-діеел.-(-вираз: Стала біда в повазі, ж. і Сл. 

IV, зо. Моє серце в тузі. Чуб. V, 378—Що за кінь 
нас т а н і Чуб. V, 04.—Панська ласка до порога. 
Ном. 1200.—Не для Гриця паляниця. Ном. 473—Усе 
ПІШЛО врозтіч. Чуб. II, 399.— 
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(п) Пом.-дієсл. + речення: Його поклик був: умрімо• 
разом. 

УВЛГЯ. (?) Присудок часто буває зложений, себ-то кілька при¬ 
судків стосується до того самого підмету, напр : Він прий¬ 

шов до дому і ліг спати.—Більмо окові не шкодить, але 
не бачить. Ном. 2002.— Своя воля добра, та пепожиточпа. 

Ном. 1325. 
(іі) В поезії нашій дуже часто зложений присудок складається з 

двох близькозначних дієслів, напр.; Шум и т ь*г у д е 
дубровонька. Плачевну жить дівчинонька, Коцип. 8. ІЦо 
сестриця ш и є~в и ш и в а є, Вона плаче та п л ач е~р и- 

дає. Конощ. 108. То хоч і серед літечка зашумить- 
загуде не-дан-світа чвара, Ріака. II, 80.— Стала його би~ 
т и-в ч и т и. Грій. III. 105.— Чого моя дитина с му т п а- 

н е в с с е л а. Грінч. III, 174.— 
(гіг) В мові переважно поетичній час м той самий присудок повто¬ 

рюється, напр.: Закувала зозуленька, закувала песе¬ 

та. Дукат, 137.—/7 р а ц ю є ги, п р а ц ю є ш до кривавого 
поту працює ш і Бог має чого. Нам. 1570. 

1 Помічне дієслово в дієслівнім реченні. 

12. В історичнім розвоєві українського дієслова ми- 

спостерегавмо, що ряд форм утворюється не тільки від пня 
готичного дієслова, але також і за помічну кіішях дієслів 
і іменних дієслівних форм, напр., причасника, інфінітива, і 
таким чином повстають так звані зложені форми, себ-то такі, 
що складаються з двох елів. Перш над усе у нас буде мова 
про функцію (службу) помічних дієслів в творенні таких, 
форм. 

13. Дієслово бути в формах буду, будеш і т д. споду- 
чаючися з формою інфінітиву або причаснжка минулого при¬ 
судкового иншого дієслова творить зложену форму прийду- 
чого часу, напр.: Як будеш іти до церкви, то купи 
вже пуд гнічених слив. Чуб. н, 29.—На барабан буду гра о, 
буду грав, заробляв, чуб. V, поз. 

Бути в формах було, бувало з формами теперішнього 
часу доконаними і иедокояаішми надає недоконаного і пов¬ 
торного характеру чинноети в минулому: Сяду було (бувало} 
під липою; сідаю було {бувало) під липою. 

Бути в формі причасника присудкового минулого з 
причасником минулим присудковим вищого дієслова іворить 
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форми часу давно-минулого, напр.: Все це своїми ушима чув 
од того чоловіка, що добувся був до льоха. л. лр, 82. -Дуже 
пак був зажурився і каже. Чуб. II, 536.—Сонечко перше було 
ліпше світило як тепер. Чуб. І, 4. 

Бути в формі гаданого способу теперішнього (часточка 
б, би) і минулого часу з присудковим минулим приписни¬ 
ком иниюго дієслова творить форми гаданого способу тепе¬ 
рішнього і минулого часу, напр.: Коли-б я не смалений, то-б 

я полетів. Чуб. IV, 75.— Так би я був зробив, потріскав. 

£. 36. І, із — Боюсь, щоб не впасти. Чуб. V, 181. 

Так боюся в погріб лізти, 
так боюся, щоб не впала, 

щоб капуста не пропала. Чуб. V, ІІІІ. 

Щоб же ви чули, бо я дверей не буду замикати. Сосн. п.~ 

Маківкою рот заткни, аби не гуляв, нол. 12348,—Гей аби 
тому козакові на світі не жити. Бал. 18. 

14-. Дієслово няти в формах теперішнього часу му, 

мені, не і т. д., що звичайно «лмваються з інфінітивом иншо- 
го дієслова, творить форми прнйдучого часу, напр.: Може 
хто йти-ме або їхати-ме— все таки дасть шматок хліба. 
Чуб. II, 46. 

Як вишеньки-черешеньки та цвістимуть, 

Як дівочки та віночки плестимуть, 

Мимо твоїх ворітечок та нестимуть, 

То не будуть та до хати привертати, 

Та не будуть кватирочки відсувати. 

Та не будуть та Марусі викликати. Лет. 154. 

В полуднево-західнім діалекті перед інфінітивом: Ой 
де межо ночувати'? що мемо обідати? Гол. І, 201. 

15, Дієслово стати в інфінітиві і в формах причасника, 
минулого присудкового з інфінітивом иншого дієслова тво¬ 

рить видову форму, що показує на початок чинности, напр.: 
Ой сам же я да не знаю, що робити стати. Чуб. V, 362.— 

Став коника напувати, стала зозуля кувати. Чуб. V, 319. 

В формі стану, станеш і т. д. з інф нітивом творить 
форму нрийдучого часу з тим самим видовим відтінком, 
напр.: Ой як стануть то й стануть вороги брехати. Чуб. V, 326. 
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16. Дієслово мати в теперішнім часі о інфінітивом 
инщого дієслова творить прийдучий час з видовим відгін» 

ком позннаости, напр.: Чого ми маємо боятись, ходім до 
хати. Чуб. і, Ю5 —Як я маю до тебе ходити, коли нас бу¬ 

дуть ворога судити. Летл. фі. 

В минулім часі виражає намір.: Прийшов до сонного 
та мав його зарізати, Квіт. 

17. Дієслово взяти з інфінітивом иншого насінинка 
творить видову форму, що показує на початок чинноети, 

напр.: 
Ой не вспіз козак ІІеребійніс та до могили доїхати, 
Як узяв джуро, як узяв малий з пістолів палити. 

Летл. 40.1. 

Вилізла на дзвіницю, взяла на гвалт бити. гол. II, сов. 
Ой взяв козак трой-зілля копати, 
Взяла над ним зозуля кувати. Бал. 

18. Дієслово піти з інфінітивом творить прийдучий 
час з відтінком починання: На третій день танцювати 
піде. Чуб. її, 47,—Ой піду я блукати, свого роду шукати. 

Лакс. 52, 1827. 

19. Дієслово давати в формі вольового способу при 
інфінітиві творить видову форму минулого часу з відтінком 
початку; напр.: Баба давай його лаяти. Чуб. II, 102 — Давай 
тоді вони битись, іь. 258,—Зараз до дітей, давай їх голубити 

ІЬ, 405. 

А в формі доконаній і недоконанін при 1-ій особі дієслова 
доконаного творить вольовий спосіб і-ї особи, напр.: Дай 
подивлюсь, що там таке. Чуб. II, 70.—Дай я тобі одно око 
виколю, чуб. II, 45.—Давай пошлем свого робітника в ліс. 
Л. Гір. 349. 

20. За помічного дієслова на утворення вольового спо¬ 
собу правлять тако ж форми: нумо, нуте, напр.: Нумо 
думати-гадагпи. чуб. V, 848. 

Нехай і бодай творять форми 3-ї особи вольового спо¬ 
собу при дієслові в особовій формі: Нехай Бог боронить. 

Бодай вас Бог любив. 

21. Опріч тог# перелічені в § 12 дієслова, коли вони 
мають при собі інфінітив, або самі стоять в інфінітиві, при 
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якому дієслові, то вкупі з ним творять еложену форму 
присудка, напр.: Личко моє румянеє, мусиш бути ко¬ 

ханеє. чуб. V, іо.—Я хочу бути молодий. е. 36. І, 17.— 

Я не м ожу бути твоя наймачк а.—Не з д у ж а є ш ні 
заробити собі хліб, ні випросити. Чуб. 11,58.— Чи ще 
тобі не далася тяжкая неволя знати. Пакс. 20. 

2- Помічне дієслово до присудкового ймення- 

22. Іменне доповнення помічних дієслів завжди е при¬ 
кметою підмету. Але опріч перелічених в § 12 дієслів є ще 
п такі дієслова, що мають при собі іменне доповнення, і те 
доповнення служить відповідником уяви прикмети не під¬ 
мету, а предмету, напр.: Взяв я сватове з моря ракове, 

Чуб. III, по.—Прмсудковйй речівник, як в наведеному при¬ 
кладі тепер вже рідко трапляється“без часток за, на, як, 

напр.: Запорожці собі Бруховецького за гетьмана звали, або 
на гетьмана, аба ж як гетьмана. 

Присудковий прикметник ще й досі часто подибуеться, 

н&пр.: Пусти мене живого. Кольб. П. IV, 168.— Поховають 
мене живого. \ь. 215., але частіше також з частками, напр.: 
Я його вважаю за багатого. 

Поясняючі додатки до речівника- 

23. Речівник в реченні або може мати при собі поя¬ 

сняючі додатки, або сам бути додатком до инших часте® 
мови і до другого речівника. Коли речівник не є додатком, 

т> він тоді зветься головним. Головним речівником в ре¬ 
ченні є підмет. 

24. Поясняючі додатки до речівника бувають шости 
родів: 

(/) Прикметник оден, два, а то й більше, напр: С т а- 

р а груба книжка лежить на столі, 

{Щ Прикметниковий вираз: люде вільні від 
дбовязків спочивають. 
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(ііі) Речівник в тім самім відмінку: 
Ой під лісом дубиною 

Косив ячмінь сокирою. Закр. 109. 

Я р и ц я пшениця. Грінч. III, бо .—Сорочка лат янк а.. 
Пил. 5 55. 

(іг) Речівник в иншоиу від головного в і д- 
м і і-і к у: Біжи, біжи, кониченьку, в тестя двір. 

Лет. 183. — Се родич нашій паламар ц і. Котл. Е. 

VI, 240—Попід мостом трава з р о с т о м. Чуб. V, 78. 

(у) Прийменниковий вираз: Нещастя, в д і- 

т я х—нещастя в л і т я х. ном. 1740. 

{у і) Інфінітив: Чашечка воду п и т и.—Машина ш и т и. 

25. Часть мови, що поясняє речівника, або його рів- 
нозначника е прикметник. Коли инші' які слова або зво¬ 

роти виконують службу прикметника, то вони е рівнознач- 
никами прикметника, через те поясняючі додатки до речів¬ 
ника звуться прикметниковими додатками. 

Поясняючі додатки до дієслова- 

26. Поясняючі додатки до дієслова можна поділити 
на дві громаді: на речівники та їх рівнозначним і на при¬ 

слівники та їх рівнозначним. Перші звуться л р е д ме¬ 
то в и м и додатками, а другі прислівниковими, 

І. 

27. Предмет доповнює присудковий вислів, себто 
дієслово і через те звичайно зветься доповненням до діє¬ 

слова. Предмет вже своєю назвою показує, що він як і під¬ 
мет має свого відповідника в речівник у, або в слові 
чи словах рівнозначних речівникові. Відповідає 
предмет на питання кого, чого? кому, чому? кого, що? ким, 
чим? на (в, при, о», кім, чім?—поставлені при присудку. 

28. Ми розрізняємо сім форм предмету: 

(i) Речівник і речівниковий займенник: Я пи¬ 

шу лист.—Я його бачив на вулиці. 

(ii) Прийменниковий зворот: Ми чекали на вас. 
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{///) Інфінітив: Він хоче ї с т н.—Гу л я т а забудеш. 
Гал. 8. 

(іг) Прикметник і прикметниковий займенник: 
Біг любить добрих.—Багаті скупіщі од тих, що своє 
зароблене мають. ЗЮО. 330. Пильнуй свого д о б- 

р о г о. - Кожен своє провадить.. 

(у) Прислівник: Я не хочу вашого б а г а т о, покиньте 
мені моє м а л о. 

іуі) Наведення: Ми чул". його останнє ьпр о щ а й“. 

(ги) Побічне речення: Я не знав, хто прийде.—Він 
казав, щ о п р и й д у.—Просимо на хлібї на сіль, на щ о 

Бог дав. См. Ст. 114. 

УВ5\П\. </) Предметів може бути необмежена лічба в реченні, 
напр.: він ско їте жавшу ж и т и ну ги и л о м. Ландж. 143. 

(/?') Предмет, що стоїть в причиновім відмінку без прийменника, 
зветься прямим, а що в инших -н е н р я м и м, напр.: 
Я дав йому ру б л я. —Він кидає к а м ін н я м.—Він взяв його 

. а.ру ну. 

(гіг) Від прислівників кількості! залежні речікникн творять теж 
прямий предмет вкупі зі споїм прислівником: Він має ба¬ 
гато книжок—тут прямий предмет „багато книжок4’. 

29, Прислівникові додатки до дієслова складаються 
або з пріслівників або з прислівникових зворотів, себ-то 
рівнозначииків прислівника. Таких додатків сім родів:— 

(i) Дрислівн и к: Не кайся рано встати, а молодо 
УЧИТИСЬ. Ном. 6005. 

(ii) Прислівниковий вираз: Він пише кола не 
коли. Де не де побачили чоловіка.—Хата стоїть 
близько озер а.—Його мати та старенька я к 
г о р л и ц я бється. х. Сб. VI. 57. 

(ш) Прийменниковий вираз: Лементує Україна 
із велика м ж а л е м. Гол. І, 29.—Учувині о неславі 
зі с гп р а х о м втікав. Гол. І, 15. 

{іу) Речівниковий вираз: Ідемо хата від хати 
Ч.«3б. 36, ХХШ.—Припадає світ за очі йти. Ном. 4085 — 

Ішли бояри ряд по р я д о ч к у. Пил. 132. 
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(к) п р и ч а с т н и к або причасниковий вираз: 
а) незалежний: Дзвоник продзвонивши, ми 

пішли до дому.—І х а в їй и батько по морю, а 
дідусь старенький і зупинив його корабель. Чуб. II, 90. 

б) підметовий: Ііііи.іа мати тиняючись, 

Попід тинню валяючи с ь... 
Ой пішов син блукаючи, 

Матусеньки шукаючи. Лакс. 100. 

в; п р е д-м е т о в и й: зболіла м єні ніжка стоячи 
коло ліжка. 

Не доїжджаючи до город а кілька верстов, 
зустрілись й о му бабуся, що несла пару відер води. 

Чуб. II з*#.—Летіла зозулень :а куючи, надибала 

Вас а лечка орючи. Чуб. IV, 4У8.— 

Прошу тебе, не зморозь мене, 

Не так же мене, як мужа мого, 

З походу і д у ч и, коня ведучи, 

Коня ведучи і зброю несучи. Чуб. V. 802. 

(к/) інфінітивний вираз: Полечу ліс а палити, 

а землі с у ш а т и, а т р а в и в я лиш и. Чуб. 1.02. 

(і//) Незалежний інфінітивний вираз: Ска¬ 

зати вам правду, я не піду до нього. 

(уііі) Побічне речення: Ходить, наче усі шляхи погубила. 

ЗО. Прислівникового характеру додатки до дієслова не 
з огляду на граматику, а з огляду на зміст, себ-то на зна¬ 
чіння чи думку, що вони виражають, можна поділити на 
такі, що виражають якість чинности і відповідають на пи¬ 

тав ня як? і ті, що виражають стосунок чинности до тих 
умов, в яких вона відбувається. 

З огляду на висловлену гадку ми можемо згромадити 
прислівникові додатки так.: 

(/) Якість: Добре роби, добре й буде.—Він пише 
к р а щ е. 

(//) Кількість: Він багато знає. 

(Ні) Місце: а) В і д к и: Він приїхав з Києва. 

б) Д е: Він мешка на селі. 

в) К у д и: Я поїду до дому. 
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(/V) Ч а с: Він прожив сто р і к — От він у мір а ю ч а 
і каже своїм синам. Чуб. II. 270— Нехай же я на сю біду 
ж и в ш и не дивлюся, ‘іуб. V. з$з. 

(г) Спосіб: н) Твердження. Він певно вернеться. 

б) Заперечення: Він н і к о л и не еср- 

нетьсг. 
в) Сум н і в: М о ж е сіп вернеться 

(уі) Причин а: Заспав, каже, трохи, для того спі¬ 

знився. Чуб. II. 233 — 

(у і і) Наслідок: Він мавши нагайку д о б р у під'ї¬ 
хав. п. Пр. 47. 

(у і і) Н а м і р.: Ми прийшли вас п о с лу х а т и. 

их) Умова: Б е з м є н с не починайте нічого.-Н е ї в ш и 
ляж спати. Нол. 1С51 .—Що ти знаєш вночі родив¬ 

шись. Чуб. І, 270. 

(х) Д о н у с т: 3 усіма його хиба м и я його люблю, 
{хі) Обставини: Ми йшли вперед під градом к у л ь. 

Лона с а і п у ю ч и зробила верстать і виткала хустку. 

Чуб. II, 32,—Летіли зозуленьки ку ю ч //. Чуб. IV, Ш.—Хо - 
див сій літ не \ в ш ч не пив ш и. Нст. зсо. 

31. В однім реченні може, бути ас обмежена лічба при¬ 
слівникових додатків, напр.: Вчора в р а н и і \ він | для 
свого звичаю сидів \ на V а н ку\ читаючи г а- 
зету. 

32. Часам те саме слово може бути і предметом і при¬ 
слівниковим додатком. 

Порівняйте: (7) Я за вас нічого не турбуюсь Ступінь 
якостн. 

Він не дав мені нічого. Предмет. 

Щ о ви бачили в місті? Предмет. 

Що він дуже свариться на мене? Ступінь 
якости. 

(//) Той саме вираз може бути прикметниковим до речів- 

прка і прислівниковим додатком до дієслова: 

Вправи на вільному повітрі п< жпточні. 
Він робить свої вправи на вільному по в і пі р і. 
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Поясняючі додатки до прикметника- 

33. Прикметник е відповідником уяви прикмети, що 
дано в річи але ту прикмету можна уявляти безоглядно, 
необмежено, напр : Чоловік лежав н є д у ж її й. Тут „неду¬ 

жий" взято ззагзі, як прикмету цілого чоловіка: чоловік незду¬ 

жає, і можна сказати: Чоловік лежав недужай на очі. 

Тут ми прикмету »н-дужий« обмежуємо на очі: очі недужі, 
очі болять, а опріч очей все в чоловікові, могло бути здорове. 

Вираз »иаочі« пояснює прикметника »недужий«. Прикметник 
які дієслово може пояснятися як з огляду на свою якість, 
так і з огляду на свій стосунок до предмету або до чинностн. 

Маємо шість родів додатків до прикметника: 

(і) Р е ч і в н и к: Забили його лихі та жадні г р о иі а 
люди. Е 36. із, 97. 

(//) Прийменниковий вираз: Всяк ласий на 

чужі ковбас и. Нол. 4604—Готовий на в с е.—Лі¬ 

нивий до роботи. 

[Ні) Прислівник: Він дуже гарячий чоловік. 

(іу) Прикметник: Він такий добрий. 

(к) Інфінітив: Вони малі вести, а важкі нести. Лил. 187.— 

Я робити недужа, гол. II, 396. 

(VI) Речення: Він такий смілий, що всі його бо¬ 

яться. 

Поясняючі додатки до прислівника- 

34. Прислівник служачи відповідником прикмети діє¬ 

слова, так само як прикметник речівника, може ту прикмету 
виражати безоглядно в різній мірі і з огляду на предмет, 
що обмежовує застосування тої прикмети. 

Таким чином ми маємо такі роди поясняючих додатків 
до прислівника: 

(i) Прислівник міри як ос т и: Він д у ж е цуп¬ 

ке тримає віжки. 

(ii) Р е ч і в н и к: Росла калина близько озера. Чуб. V. 149. 
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Зовні слова. 

35. Зобними словами звуться слова або й цілей вираз, 
навіть речення, що показує на ту особу або річ, що до 
неї мова, напр.: Я, доню, нездужаю. Воно може в 
вольовім реченні при' дієслові в другій особі вольового спо¬ 
собу правити за підмет: ой не шуми л у ж е) зелений бай¬ 

раче', або може стояти поза реченням і стосуватися: 
а) Д о підмету: Ти, удово, старая жоно, не 

плач, не журися. Лукаш. 45. Рятуйте, хто в Бога зірує. 
Ном. 4506. 

б) Д о предмету: Прошу тебе, Палію С е- 

м е н е, щоб не зрадив ти мене. Дула. — Місяцю, то б і 

упевнятися. ч.уб. І, 125. 

Зовне слово може стояти і цілком незалежно, не сто¬ 

суючись н^до якої части речення, напр.: Я, Йван е, не 
піду з тобою. 

Коли зовні слова стосуються до’ підмету, або до 
предмету або до иншого зобного слова, то 
вони стоять в приложенні до них. 

УВАГА. Коли зовні слова стоять в приложенні до инших слів 
речення, або виражені цілим реченням, то їх від речення 
відділяється колали, а коли вони становлять п і д« 
лет, то копою їх не треба відділяти, напр.; Ой не 
шуми луже осокою дуже. Бал. 9. 

Приложення. 

36. Кожну частину речення, щоб її виразніше висло¬ 

вити, розкрити її зміст, ми можемо повторити в инших 
словах, ставлячи іх поза реченням в приложенні до 
того слова, що ми поясняємо його таким чином. В прило¬ 
женні може бути слово, вираз і ціле речення. 

(/) Д о р е ч і в н и к а: Ті слуги, Турки Яничари, 
добре дбали. Пакс. 12.-Ти, удово, старая ж о но, не 
плач, не журися, лукаш. 41.—Мали еони собі двоє діток, 
хлопчика і дівчину, і. Лі. 27. 

{Щ До прислівника: 
Тоді далася бідному невольнику 
Тяжкая неволя добре знати: 

5 
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Кайдани руки-ноги п о зі д а л и, 

Сирая сир п ц я до жовтої к о с пі и 
Тіло козацькеє п р оїд а л а. ьудз. 17. 

(Ні) До займенника: 
а) До займем нька-речівнпко, або ужитого рс-чівішково, 

себ-то до підмету, або предмету: А вже ті і ворожень¬ 
ки, правду вони кажуть. Конки Ю—Чого він торопиться. 

оцей тороп ле ний кінь, кенгв. п.-- Ой синяя о ж и- 
ночка, в о на льону не повкже. Лет. йо - Ось де я, доля 
твоя. Пал. 70.—З його, в Марка, дочка була в прий¬ 

мах. І. Лі. 2.—Того ж часу усе у них пооббирано: коні, 
риштунки, су к н і, і самих за сторожу дано. л. с. 7.— 
З р а ю пташки, то—твої дружки; чорний їй о в ку 
то— твої кіски. Чуб. IV, 25.'». З н и м и вік ж и т а, то — 
щаслива доля. Чуб. V. 228.-Зозуля, це—удовиця, п. Пр. в.— 

Посаг, скарб и, все т о—фрашки. Го і. І, зо5,—Всього 
понапікано і понавареио: і п п р о г и, і к н и ш /, і бара¬ 

нина. Гюндж. ізо.- Ті х л о п ц /, той собі каже „ні,*1 а 
той собі каже Чуб. II. 12-2.—Се звичка дуже погана, 

що він нічого не робить. Сосн. п. 
Коли підметом є інфінітив, що в пг-иложенні, то фор¬ 

мальним його заступником чи то застудним підметам, в ре¬ 
ченні буває займенник то, де: Ой косити, молотити, 

я то не змагаю. Гол. IV, 440.—Добре т о діло—д о гото¬ 
вої колоди вогонь прикладати. Кол. 4о”3. 

Коли підметом або предметом е речення, що в прпло- 

женні, то формальним його заступникам (заступним іідме- 

том) в головнім реченні буває той, та, те: Хто робить, 
той має.—Хто за віру умирає, той собі царство заробляє, 

Нол. пі. —Кому Ьог поможе, той все переможе. Ноп. н. 
б) До займенника-прислівника, себ-го до прислівнико¬ 

вого додатку: 
На синім морі, на білому камені, 
Там сидить ясен сокіл білозерець. Лукаш. сі. 
Так пусто в селі, хоч г о л и й б і ж и. Нол. 1018. 

Часто вирази в приложенні прилучаються до речення 
за поміччу часток: себ-то, тоб-го, то-«, то значить, чи: А його 
жінка, с е • б то Олена, що була хорунжі в на. Кв. - 
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Морська вода є солона, то значить має в соб і 
розпущену с і л ь. Гр. 

I. Д І С С Л і в н і. 

37. Нерозчленованим дієслівним реченнях зветься ре¬ 
чення, ІДО В ОСДОЬІ його лежить дієслово в особовій формі. 
Бувають вони головні і побічні. 

По формі дієслова ми розрізняємо: 
(/) Дієслово в третій особі однини: Хмарить¬ 

ся. Лавр. 14.—Нехай виясниться. Нол. 5494 — Стало смер¬ 

кати. Мил. 0о~УМиється, так все минеться. Нол. 2433,— 

Не буде тобі смерти з того. нол. 5307.—Не до тебе пи¬ 

лося. Закр. 186. - Із було сь, як не було. Нол. 4930. — Мені 
молоденькій на горе пішлося. іЧет. бо. 

Нерозчденовані з розчленованих: Хліба шматка дастьбі 

(=„нема‘* з „дасть Бог*). Нол. ші.—В кешені кат-ма 

(=„нема* з „кат має ')- Нол. 155. 

(ii) Дієслово в другій особі однини: Пан¬ 

ської роботи не переробиш. Нол. 1299. 

(iii) Дієслово в третій особі множини: йж 
дрів не возять, нол. 1456.— 

Узяли мене й спіймали, 

Назад руки ізвязали, 

Штире хлопці варти дали. ШБП. І, 49. 

II. Іменні, 

38. В основі нерозчленованого іменного речення лежить 
або речівник, чи його рівнозначних, або іменні форми дієслова. 
Нерозчленовані іменні речення можуть бути як головні, так 
і побічні по сво"й функції, і вислівні, питанні, вольові і 
покличні по наміру того, хто говорить. 

39. На цій підставі ми можемо їх поділити на: 

а) речівнікові: 
(/) вислівні: Голенький ох, за голеньким Бог. Нол. 1465.— 

Літ двадцять йому, чуб, и. оо —Борщ та капуста, хата 
5* 



— 68 — 

не пуста. Зпкр. 145.—Та не тії думки, та не тії гадки, 
що ходити та на досвітки. Мил. 147.—От тобі, Грицю, 
такая заплата, з чотирох дощок темная хата. 
Зекр. іов. —Думка піти на досвітки.—Все йому щось 
нелагода. Чуб. II, 398.—Дівонькам ще своя соля. Зокр. 22. 
Треба хати вимазати, як схід місяця, л. Нр. 32,—Чия 
пшениця, що довгії гони. Чуб. V, 103К— Аби побрязкачі, 

послухані будуть. Зокр. іАі.—Ото моє життя. 
Залежно від заперечення: Ні богові свічка, ні чортові 
коцюба. 

(ii) вольові: Година вам щаслива! Но.ч. 4563.--,Добра¬ 

ніч/ До побаченню!—Позір!—Щоб тобі копа літі Нол. 1200. 

(Ні) п о к л и ч н і: Ой сміх та й публина! Закр. 75.—/ не 
бідна головонька! Ном. пяо. 
б) прислівникові: 

(/) в и с л і в н і: / сьогодні я був там, де вчора. 

(уі) в о л ь о в і: до завтра! 

(iii) и о к л п ч н і: надто пізно! 
в) інфінітивні: 

(i) ь и с л } в н і: Не бити гадюки, то не взяти її в руки. 
Нол. 1260,—Ьсе тії, що пити та гуляти. Чуб. IV, 120. 

(ii) і» в т а й н і: Покинути Вкраїну* Ніколи!—Що вам 
сказати!? 

(iii) польові: Позвать мені брата. Чуб. II, 630. 

40. ІІ^руч із дими нерозчленованими реченнями, е гне 
Груда виразів, що їх треба теж уважати з язиковою догляду 
за нероь членовані, але одмінні від попередніх тим, що по¬ 
передні виражено частиною Групи уяв, що лежать в основі, 
і власне так, що цеї частини досить, щоб у свідомости слу¬ 
хача вікликати цілу групу, а в сих опріч означення групи 
уяв є ще притакнення або .заперечення Цитування) на ви¬ 
слів від того, хто говорить. Ці вирази можна поділити на дві 
громаді. 

1. Чисте потвердження або заперечення, надр: Еге, 
так, ні навпаки, ані-же, цілком навпаки; нічого, ніколи, 

зовсім ні, не завжди. 
Як побічні предметові речення: Він каже, що ні - Він 

відказав, що так. 
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2. Друга громада складається з прислівників на по¬ 
твердження вислову, але до того потвердження ще значін¬ 
ням прислівника висловлюється співчуття, згода. Але вираз 
первісного потвердження потроху за никав, і ці прислівники 
приймах чи на себе зміст попереднього вислову, обернулись 
в еерезчлековапі іменні речення. 

Так уживається: очевидно, напевно, природно і т, д. - як 
потвердж&к.чі частки; на—приклад, о усім тим і т. д.—як 
суперіч; в жаднім разі, неможливоані способу і т. д.—як 
заперечення. 

До того часто-густо приходить до виразу первісна при¬ 
слівника функція, так що маємо и такі вирази: очевидно, 

що ні; певно, що так і т. д. 

41. В основі нерозчлеіюваного дієслівного речення мо¬ 

же бути, як дієслово так і помічне дієслово з прислів¬ 

ником або речівником, при чому дієслова „б у т и“ в тепе¬ 
рішнім часі здебільшого бракує, і тоді речення набуває 
цілком іменного характеру, його ми можемо назвати р е- 

ченням з зеровим дієсловом. 

(/) Речення з речівником в основі: Кому 
воля, кому нема. Закр. -її,—Велике поле, да косить його 
горе. Лукаш. 86.—Лежачий хліб гріх їсти. Закр. 170. То-то 
й диво, що гірке пиво. Нол. ішт.—Не діло багато гово¬ 

рити. Ном. 12870.—Не першина, моя мати, з конем роз¬ 

мовляти. Рокое. ні.—Не подоби тобі вечеряти зі мною. 

Ев. Ш'—Твоя річ мене вірне кохати. Чуб. V, 89.— Там, 

каже, не сила твоя зробити. Чуб. II, ш —Треба її від¬ 

відати. Рудч. ЧП. 121. 

(й) Речення з прислівником в основі: Ой 
як тяжко камінь підіймати, тяжче калинову стрілку 

виймати. Чуб. V, юід.--Трудно, аби на добре вийшло. 

Ном. 2870.—Ой високо соколяті у гору літати. Летл. 8,— 

Не справедливо, котрі та<•«. думають. Чуб. V, 117.—У во¬ 

рожки хліба трошки. Ноп. 23і.—Годі топиться. Ном. 4810. 

(Ні) Речення з причасником терпним при¬ 
слівниковим в основі: Поважено квіти близько 

винограду. Чуб. IV, 07.—/// палено, ні варено, либонь нема 



— 70 

кому. Кольб. II, -іО.—Вдарено в бубни нараду, літ. Сал. 74.— 

Убито гранатом воєводу, літ. Сам. і44,—Мені з Києва (со¬ 

рочки) вислано і шовком вишивано. Дил. 155. 

Речення зложене. 

42. Зложене речення, як ми вже знаємо (§ 6), скла¬ 

дається з одного головного речення і одного або к.>лька ре¬ 

чень, що залежать від його і звуться побічними ре¬ 

ченнями. б три роди побічних речень: речівнмкбві, 
прикметникбві і прислівникові. 

43. ііобічне речення, що творить підмет, або пред¬ 
мет до присудка (до дієслова), або в при л ожени і 
з речівником, виконує обовязок речіьника і через те зветься 
речівниковим реченням. 

„Він знає, що починає“. ном. 2б. Тут побічне речення 
,,що починає" в предметом до дієслова перехідного „знає14. 
Воно в реченні править за речівника, і через те де речення 
є речіьвикове. 

44. Речівяикове речення може бути до головного ре¬ 

чення— 
(і) Підметом: Що він слабий, не може бути запе¬ 

речено. 

(іі) Предметом: Я чув, що він слабий. 

(іНі) Присудковим іменням: Чоловік без волі -- 

що кінь на припоні, н. 13, 478. 

(/к) В п р и л о ас е н н і з речівником або речівниковим 
займенником головного речення: Факт, що він голо¬ 

во в а в проти своєї партії добре відомий. — 
Те й буде, що вже було. 

Коли головне речення є дієслівним нерозчленованим, 
•то побічне може бути до його підметом: Мені здається, щ о 
він х б р а й. 

45. Побічне реченпя, що стосується до речівника, вико¬ 
нує обовязок прикметника і є до його рівне, тим воно й 
зветься прикметникбвим реченням. 
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„Вдова, що була така бідна, тепер дуже збагатіла 

Ж. Сл. и, 151. Тут побічне речення „що була така бідна". 
Стосується воно до речівника „вдова", і не можна його відок¬ 
ремити від того речівника, і черев те це речення е при¬ 
кметникове. 

46. Прикметникове речення може приєднуватися до— 
(/') II і д м оту головного речення: Минулася ті часи, 

щ о л і тали к о в б а, с и. Чуб. зої. 

Ш) Предмету головного речення: Не жаль мені до¬ 

ріженьки, що кури т ь с я к у р н о. Петл. 22. 

(Ні) Якого р е ч і в а и к а чи з а й м е н н и к а: Вона піш¬ 

ла у ту комору, щ о бра пі )' й к а з а з н з х о- 

д а т а ту д їй руДч. н, 69. (до речівника «комора,» 

що в прислівниковім виразі). 

УВАГА. Як в певних випадках кожна уважати за відносника, 
що увязуе прикметникове речення. В таких випадках 
звичайно буває йому відповідником такий, така, таке або 
такий,-а-е саме: 

Пустила дірочку дихати таку завбільшки, я к ку¬ 

лак в л і з е- І. Л. 64.— Такий красний, як би г о з 

воску у л л я в. Закр. 203. 

47. Побічне речення, що стосується до дієслова, вико¬ 
нує обовязок пржелівякка і до його рівнег, тим воно і зветь¬ 
ся прислівниковим реченням. 

„Бог не трубить, коли чоловіка, згубить". гіом. 44—Тут 
побічне речення „коли чоловіка згубить" привяеано до діє¬ 
слова «трубить», належить до нього і не можна його відо¬ 
кремити від ді«слова, і через те це речення є прислівникове. 

48. Прислівникове речення може бути привязане: 

(/) Д о дієслова в різних його формах і функціях. 

Дієслово може бути: а) присудком, як в реченні: Він 
свариться, коли їсти хоче. и. ГІ. II, 71; б) інфінітивом 
творячи підмет: Вилазити на гору, коли втомився, не 
дуже добре; в) причасником-прислівником: Пообідавши 
перед тим, як він прийшов, я ліг відпочити. 

(іі) До прикметник а: Там такого наговорив, що й 
класти нікуди. Ном. ізоо7—Тут побічне речення „що й 
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класти нікуди* пояснює прикметниковий займенник 
..такого*. Така хата тепла, що спотієш дрижача, 
Н ом. 14039. 

(Ні) До п рис л і в н а к а: Папі так зробила, що та по¬ 

пливла щукою. Чуб. п, 404 Тут побічне речення „що та 
попливла щукою" поясняє прислівник „так", що сам 
поясняє дієслово „зро >ил 
УЕЩГД. Коли речення поясняє прислівникові займенники так, 

тоді, там і т. ин., то воно стоїть в приложенні до них, 

49. З огляду на висловлену гадку різних родів при¬ 

слівникових речень є стільки, скільки є громад прислівників. 
(/) 4 а с: Тоді дорога спішна, коли розмова потішна. 

Ном. і 1384. 

(ii) М і е ц е: Не шукай, де не загубив. 

(iii) М а н і р а: Ходиш, наче усі шляхи погубила. Ном. 14220.— 

Розказує, мов з книжки бере. Ном. 12.905. 

(і\г) Ступінь: Вона співає так голосно, як може. 
(г) Пропорція: Чим більше, тім краще. 

(гі) Умовність: Коли Бог не годить, то й вогонь не 
горить. Ном. 14.—Як вог дасть, то й у вікно подасть. 

Ном. із. —Щоб кому того дуба зрубат.и і викорчувати, 

то там буде вода. і. іч. 0. Ой щоб я їла, тоб весела 

сиділа. Нейм. зо. 
(уіі) Допущення: Хоч і надів жупан, все не цурайся 

свитки. Ном. 1270.—Якого вже там пальця не вріж, то 

все рівно болить, ном. 9210. 

{уііі) Причина: Не співайте півні, бо я ще не спала. 
ІЧетл. 243. . 

(ix) 11 а с л і д о к: Там надпиляє, там переструже, так 

що ані способу поскладати, л. Пр. 95. 
(x) Намір, ціль: Не треба панувати, щоб лихом жар¬ 

тувати. Ном. 1967. 

П о з і р. Часом відповідників до злучників, що увя- 
зують побічне речення, в головнім реченні бракує, напр.: 

Пошукаймо указу, щоб напитись по третьому разу. Ном. 11.633. 

—бракує »та кого*. 
Часом бракує й тих злучників, що увязують побічне ре¬ 

чення, таких як бо і тоді ми судимо з сенсу: Бог не рівно 
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ділить: жде, щоб самі ділилися. Нол. 87 —По малу: Хіврю 
утопиш. Ном. 5567. 

50. Рівнорядиі ІІОбІЧІІІ речення. Два а то й 
більше побічних речення того самого роду можуть навязу- 
ватися до того самого голоякого речення: 
Як настане вечір, і я буду вільний, то за витаю с>о вас. 

Тут дві прислівникових реченні підлягають головному: 
язавитаю до вас*. Таке сполучення побічних речень діється 
рівнорядним. 

51. Головне І побічне речення. Те саме речення 
може бути побічне ДО ІОЛОВНОГ.1 і р а«.м з тим головним до 
иншого речення, напр: Людина, що вагається, ьо.ги загро¬ 

жує небезпека, вже загинула. «Що ваіаєгьгя» є прикмет¬ 

никове речення до голови то: «Людина вже згинула» і го¬ 
ловне до побічного: «коли загрожує небезпека» Ти ке сполу ¬ 
чення побічних речень ЗБИТЬСЯ нерів порядним. 

Застереження / о розкладу зложеного речення- 

52. (і) Перш над усе вишукують іоловне р-чення. 

(ii) То друге, коли речення дуже скла «не, т<» шукак ть за 
ДІЄСЛОВАМИ в особовій формі, бо ВОНИ Є -.»СЄ|)ЄДКОМ (осно¬ 
вою) рівнях речень, і тоді вже буд- вам легко зязати з 
КОЖНИМ ЙОГО пі дме г, предмет і т. Д 

(iii) По третє, уважати, чи Не привезу*ть«*я які речення 
до підмету головного речення 

(іу) По четверте, знаходити ті речення, що належать до 
предмету головного речення або ДО ЯКОГО його речів- 
нвка чи займенника. 

(у) По пяте, шукати за побічними реченнями, що прявязані 
до присудку головного речення. 

53 Потрібні такі застереженая: 
(б 3лучника можі? бракувати: Поживеш дальші, то 

побачиш більше, нол. ізоіб.— Товста спина. та не гпіє. 

Нол. 5365. Тут нема злу чопків як х**ч: як поживеш 
дальше... Хоч товста стіна,... 



(Щ Не кермуватися ч а о т ю мов и, гдо увязуе п .бічне 
речення. Так:— 
а) Займенник питайпий може увязувати речівни- 

кове речення, напр.: Я не знаю, хто він є; або 
8 ай м е п н и к стс супкбввй може увязу вати п р и к м е т н л- 
кове речення, напр.: Іван, що був у москалях, знов 
городником. 

б) Прислівник може увязувати речівнзкове 
речення, напр.: Я не знаю, коли він прийде, а'о 
прикметник о в е р е ч е н н я, як: За городом левада, д е 

збіралась громада. Нол. 9091. 

Сполучення рівнорядних речень. 

54. Рівнорядкі реченая можуть сполучатися різними 
злучникамп. Взаємини їх з огляду на зязок їх бувають такі— 

(а) Злу ч пий 
(б) Р о з л у ч н и й. 
(в) Суперечний. 
(г) Причиново-наслідковий. 

55. В злучіїім сполученні висловлені гадки ке розхо¬ 

дяться від себе, а у згоді, і одна продовжує другу, напр.: 
Я зайду до його, і ти теж зайди.-Не зязуйся з лихим 

спершу, так і впослі бачити не будеш. Нол. 2801. 

Злучниками для такого сполучення е: і, та, потім 

того, так, і і т. ип., і співвідносні: і—і, не то що—і, ні-ні, 
не тільки, не лише—але також, але її, а й: І світає, і 
смеркає, день Божий минає. Шевч. Ні я до вас не піду, ні 

ви до мене не приходьте. 

УВНГЛ. (і) Чаеол тал речення і його стосунок до другого ріша¬ 
ють, икий ліж пили зязок. Так, иапр., в реченні: 
Ми стріли чоловіка, що показував нам дорогу. 

Функція речення „ню показав пал дорогу" ие при- 
клетникукптн в попередніл реченні слово „чоловік1*, а ви¬ 
словити додатковий факт, іцо е рівнорядіс.ш з попередни.ч* 
!До=^і ній і с насправді злучннл зязкол. 

(іі) Його не було дома, що мене здивувало. 

Тут „що“ не увязуе побічного речення, що приклст- 
никуе, а справжній злучник, що зсязуе рівнорждиі речення. 
Він в рівнозначникол „і це". 
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56. В розлучнім сполученні зязок такий, що одно 
речення має в собі вилучення або заміну що до другого: 

Або дай, або видеру. н<ж. Ю78.— Чи ви тут побудете, 
чи до дому підете? Хоч ви підіт до нього, хоч я піду. 

Злучники розлучного сполучення: або -або, чи - чи, 
хоч—хоч, раз—раз і ин. 

57. В суперечному чи протиставному сполученні одно 
речення висловлює гадку противну гадці другого речення: 

Казали минеться, а воно тільки настає. Нол. 13580. 
Полетіла б я до тебе, та крилець не маю. Котл. ИП. 

Хтів був до вас прийти, але не можна було. 

Злучники суперечного сполученая: а, та, але, про те, 

про те, а таки, однак. 

58. Причинно - наслщкове сполучення виражає під¬ 

ставу або рацію в стосунку одної гадки до другої; при тім 
гадка висловлена в другім реченні може бути або наслідком, 

або причиною чя підставкою тому, що висловлено в першім 
реченні: 

а) Наслідок: Роби, роби, *то й матимеш; посій 
жито, то й жатимеш, ном. ИЧп—Роби небоже, то й Бог 
поможе. Ноп. «9.—Нічого собаці робити, то хвіст лиже. 
Н(т. 14257.. 

б) Причина: Не лізь на колодку, бо забєиі головку.- 

Метл. з —Не жаль мені Савки, бо лихий був. Нейм. 12. 

Злучники (а) наслідкові: то, то й, значить, так що, так. 

(б) причинові: бо, для того що. 

Застереження. Треба уважати, щоб не змішали причи¬ 

ново - наелідкове сполучення і прислівникове речення на¬ 
слідку. 

Так в реченжі: Лист пади; значить ластівки хутко 
відлетять. Друге речення є простий вивід з першого, але 
Не конечний наслідок першого. 

Тим часом в реченні: Лист пада; значить дерева хутко 
будуть голі—друге речення конечний наслідок 
Першого і « прислівниковим реченням наслідку. 
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УВНГН. В причиновім сполученні двох речень злучника часом 
не буває: Бог па рівно ділити: жде, щоб самі ділилися. 

Ном. 87.—Годі, майстре, г<емблем гемблювати: прийду, батько, 

буде сокирою підправляти. Ландж. 165—в такім разі між 
двома реченнями ставиться двокроп к у. 

Ветавні речення. 

59. Такі, бачте, люде.—іди, каже Бог, тане гайсь. 

Дандж. ш.—Заглянув я у вікно. з в і с н о, вікна забуртпло, 

нічого не видко, що там у хаті. Ландж. і по. - Це думаю, 
мабуть пішли люде у слободу, іь. і 80.—А що, пита, спі¬ 

льно хліба спекла? іь. -Та так, к а ж у т ь, у чужу 
землю десь і зійшла, іь. Ш—На що ти, пита її, цю росу 
збіраєгиїіь. їм.—Він, сказати правду, рідко буває в нас. 

Такі речення, як бачте, каже Бог, звісно, думаюу ка¬ 

жуть, шипа її, сказати правду і иаші в такому ж роді, що 
незязані граматично з тим реченням, в яке вставлені, висло¬ 
влюючи якусь увагу або замітку до вираженої гадки, звуться 
вставними реченнями. 

О т< л а д ті я. 

1. Складня е та частина граматики, де викладається, 
як стоять до себе слова в реченні. 

1. І М Є Я О В И Й В І Д « І І? о к. 

Правило. 1. Підмет речення стоїть в іменовому 
відмінку. 

Я пишу, Семен, пише: і я і Семен -підмети в тих двох 
реченнях---стоять в і-м відмінку. 

П р а в и л о 2. Коли до підмету другий речівник 
в приложеяні, то він також стоїть в І-ім відмінку: 

В тій галері Алкан-паша, Трапезунське княжа, гуляє. 
Лакс. 32. 

Не багато Барабсш, гетьман молодий, гетьманував. 
ИП. II, 3. 



Тут А л к а я - и а ш а е іменогпам відмінком (підметом) 
до гуляє, а Б а р а б а ш так само до гетьманував; 

княжа і гетьман стоять в лрпложевні до А л к а н- 
п а ш а і Б а р а б а ш, і тим самим в 1-м відмінку. Само 
собою, що речівиик в ирпложенні, може СТОЯТИ І В ИІІШИХ 
відмінках, але завжди в тім самім, .цо іі речівиик, до лко:ч> 
він в ириложенні, як, напі>., в реченні: Стеле чумак собі 
постілоньку, зелену травицю, рчп. 

Правило 3 Присудкове ймення, речівник або і 
прикметник, стосуючись до підмету, може стояти у 1-м від¬ 
мінку, напр.: 

Я єсть царівна, іл.Я, каже, буду ваш син. 

Чуб. п. зо.').—Жінка відьма була. чуб. її, юз.—г:ке не буду 
весела. Чуб. V, 323.—Так пусто в селі, хоч голий біжп. 
Лоп. див.—Який удався, такий і згинеш. Нол. 32іо,—1Те¬ 
пер же я сиротина у світі з юталзсь. Чуб. V. 717.—Весе¬ 

лик іду на роботу. Чуб. V, 39. 

-Але здебільшого присудковий речівник стоїть в оруд¬ 

нім відмінку див. Правило 51. 

Правило і. Речівник з прикметниковим речен¬ 
ням, або речівник з г.ричасником, або речівиик з приймен¬ 
никовим виразом, що не вяжуться з ніяким нищим словом 
в реченні, кладуться в вільному іменовоку відмінку. 

Так ми маємо: 
(/) Отой то х л і б, що з гамазеї добрі люде розібра¬ 

ли, чи не. треба його п-: повнити. Квіт. І. М5. 

(/і) їхавши отець по морі, а дідусь старенький і 
зупинив його корабель. Чуб. ІІ, 20. 

(ш) Прийшла до неї жінка., уся голова о б я з а н а 
Квіт. І, 223. 

(іу) Іде козак в Україну, мушкет за плечима. 
Чуб. V,. 8(>. 

Застереження. В реченні „Повязавіии собі свати один 
одному рушники, посідали“ вираз „п о в я з а в ш а собі 
один одному ру ш н и к ии вяжеться зі словом гс в а- 

лг и“, ш.о є речівником, себ-то підметом, до ип о с і д а л и“. 

Але в реченні „Повязавіии собі свати один одному руш- 
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нит, от староста й каже1* Кв. Пар.—“с в а т и“ не бувши 
речівником ні ДО ЯКОГО д еолова е в 1-м відмінку вільному. 

УВАГИ. 1, Коли на місці підмету буває Інфінітив, а присудок 
в формі пгнс' іадика стоїть попереду його, то перед тим 
присудком часте, подивується займенник вояо,*яко заступи 
ний підмет, до 'якого справжній стоїть в приношенні. Так 
ми кажемо1 „В о н о дуже важко лі з т и на ту гору,* 

де воно стоїть та місці справжнього підмету „лізти 
на ту г о р уа* 

2. Так варта займенник прикметниковий вказівний 
ае часто яко застудний підмет, напр.-. „Це 
що він чон-оі Д,-> (Саєза Цправда. Що є правда?—Це.—Що 
це?—Це той факт, що' він поїхав до Києва. 

3. Часом ми маємо в одному і тому ж реченні і 
воно і це, немов зложеномзаетупний підмет, напр.: 
„ Та воно правда, що він поїхав. Що є правда? Воно. Що 
вОно? Ц е. Що це? Що він поїхав. Тут дієслово 
(е) має справді три підмети, що всі значать ту саму річ. 

4. Інго відмінку до дієслова® вольовому способі в 
1-й і 2-й особі часто бракує, бо вказівку на особу чинну 
ми маємо в самій формі вольового способу, напр.: Ходім 
до дому; Дай не дай, а лаяти не лай, Ном. 45ЙА. (—ти дай 
ти не дай). 

2. Родовий від німок. 

Правило 5. -При діссловак/істи, патщ вживати^ 

взяти, дати, кутати, продати, пробувати, коштувати і 
ингаих близького до цих значіння, а також при ковтнутиу 
лизнути, сьорбнути, зачерпнути І енні. подібних замість 
причинового відмінку СТОЇТЬ у іродовім речіїннк, що дав 
уяву речи, що з неї береться частку, коли цю річ можна 
ділити, як, напр.» імення речові або >мті У Збірному зна¬ 
чінні, напр.: 

Адам і бва заказаного овочу їли. Е. Зб. 85, 7.— 

Чоловік-усе не тої ВОДИ, Е. Зб. 26, 119.—Сього способу 
рідко вживають, л. пр. 74,—Буду я в тебе хліба-еоли вжи¬ 

вати. Парт. 22.—Ой візьму Я снігу В руку. Летл. 16 — 

Березової каші дати. н. Зб. х, 26.—Куплю волам паші. 
Л. Пр. в. — Продай щетині, волосини, кожушини, е. Зб. 

28,353. — Пробу® богатирської СИЛИ. Е. Зб. 14, 41.—ІІОКОЇП- 

туй же борщу. Закр. І4,—Вивіряв ума. Л. Пр, 160. 
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КОВТНІМО собі шумівки. Е. 36. 27,874.—Лизнув ШИ¬ 

ЛОМ патоки. ном. 1914.—Сьорбнув і-шки. гіолт. п. — За¬ 
черпнула (або задерла) водиці. Булг. 81, же, ш, §76,— 

Звару тобі борпіику.' Е. 36. 23,48. 

ГТ р а в и л о (>. Дієслова з приростком в(у)-, під 
(од)-,з(е)-,над-,що має значіння відділення або зменшення, 
з приростком до-,під-,при-,про—в значінні додавання, з при¬ 

ростком на—в значінні досить, з приростком ио-в значінні 
незначної чишіостп сполучаються з родовим відмінком ре- 

чівішка: 

(/) Вколупили серденька, ви мені. Чуб. IV, осо,—Укороть, Бо¬ 

же, денька. Лавр. 25.—Хай Бог НОЧИ уменшить, Гріич. І, 68. 

Одрізала та русої коси. Св. 257. — Злодію відпустить 
шли, та прибуде ума. ,нок. 11099.-• Зменшуй їм роботи 
І ТОГО КОЛИШНЬОГО невсипущого клопоту. Л. Гір. 171 — 

Скороть життя мого. Чуб. V, 360.- Надбив горщика. Борз. п. 

—Надрубати хвостика, Лнл. 44.-Віку собі надторочив 
Е, 36. X, 25. 

(ії) Додають йому охоти, чуб. V, 20.—Досипати води в кир- 

нацю. Е. 36. 27, 94. - Піддав чміль меду. Рик. ші.—Дівчина 
води підливає. Чуб. V, 90,—Бий та пари підслухуй. 

Е. Зб. х, зо. — Прибільшити прав. Вел. і, 23 — До слави 
слави придавали, вел. IV, гл. Придбати посагу. Летл. 46.— 

Прикуплять двора та ще хати ставлять. Кв. Л. 18,— 

Бог протяг йому віку. Полт. п. 

(ні) Ой набили бджоли меду, ще вуліи не повний, е. Зб. 

п, 152.—Навязала на мішок каменюк. Чуб. II, 98.—Нагріла 
окропу. Чуб. її, 405.—Наказав на вербі груш. Ном. 6891.— 

Насадив саду, есє винограду. Чуб.III, 357.—Нанюхатися 
прісної КОСТИ. Чуб. II, із — Начитався КНИЖОК. Житом, п — 

Буйного вітру начувся. Чуб. III, 282. 

(/V) Як втік, як десяти побив. Кл. по.—Повечеряли борщу. 

Полт. п. — Позич мені крилець. Чуб. V, зон— Поїли баранця, 
поросятини. Ке. л. 54,—Дала йому поснідати яйця. 

Е. Зб. VII, 82 —Пошукай відер. Борз. п. 

Правило 7. При дієсловах, що висловлюють чого 
є або нема, чого багато або мало, чого більше або менше. 
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ті предмети, що про них висловлено так, стоять у родовім 
відмінку, а дієслова в 3-й особі однини. Так напр.: 

(/) в у тебе, сину, срібла золотого. Чуб. V, 868 —бсть там 
плачу, нарікання. Гол. н, 705.-Нехай ,вас так буде, як 
на небі хмари, чуб. V, іооз,—Тут тільки зрана бував сон¬ 

ця. Житом. її— ПоборОВСЯ, ЯК би МаЛОСЬ СИЛИ. Ном. 4160 — 

Тепер усякого ЛЮДУ ХОДИТЬ. Київ, п.— Третої ночі 
прийшло. А. Пр. 314. 

(іі) Ще їй липі едного бракує, е. 36. 16, 442. —В кого часом 
сіна свойого перейметься. Кл. 180. 

(їй) 3 літами й розуму прибував, е. Зб.'2і, 357,—Причини, 

Боже, нові на мої чорні очі. Гол. і, би. 
(іг) Відбуло води. е. 36. 16, 202.—Здоровячка поменшало. 

Чуб. V, 501. 

(к) Води набігло. Чуб. И, 325.-Нг збігалось людей, чуб. її, 117.— 
З горя піску налетіло. Алр. Сб. 237,—Тут поназбиралось 
народу, рибалок. рудч. Ск. її, із. 

Правило 8. Завжди сполучаються з родовим 
відмінком речівяика такі дієслова: Глядіти, пильнувати, слу¬ 

хати, чути (і); братись, взятись, держатись, триматись, 

вчепитись (іі); берегти, боронити, стерегти, терпіти (ій); 

жаліти, погпрібувати, шкодувати (/V); уміти, знати, віда¬ 

ти (к); забути, памятати (кї); ждати, чекати, виглядати, 
сподіватись (уіі); радитись, наслідувати (уііі); питати, про¬ 

сити, правити (іх)\ дозволити, дари вати (х); радити, ба¬ 

жати, хтіти (хі); шукати, запобігати, дбати, добувати, 

дістати, найти, заслужити, кресати, заробляти, стара¬ 

тись (хіі); грати, танцювати, співати (хііі); вчити, навчи¬ 

ти, переконати,-сь (хіг); упитись (хг) і до нхх подібні зна¬ 
чінням: 

(/) Гляди, дядьку, порядку. Ном. 6684,—Будеш хатя пиль¬ 
нувати. е. 36. 24, 381. — Слухай мене молодої, порадочки 
МОЇ. Е. 36. 19, 88. — Чл чули, ЛЮДИ, ЦЗЇ НОВЖЯИ. Е. 36. 36,39. 

(//) Взялася багача сильная трівога. Гол. ш, 265.—Як снасть 
псується, ТО ЧОЛОВІК ума береться. Нол. 10198.—Держись 
берега, риба буде. чуб. і, 276.—На Бога складайся, розуму 
ж тримайся, з акр. 180.-Я па твоє безголовя берега 
вчепився. Чуб. IV, 551. 
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{ііі) Бережи своєї душі. Харк. п.—Боронити вольноетей. 

Бел. і, 26.—Гріш копи стереже, нол. 9916.—Я так терпів 
ГОЛОДУ. Хольб. П. IV, 269. 

(/V) Баба всього світа жалує. кол. і.—Срібла-злота лотрібув. 
Е. 36. 36,129.—Шкодує масла. Полт. п. 

(к) Вмію співаночок, е. 36. XVII, 142.-Катерина горя знала. 

Чуб. IV, 510,—Годі, відай, куме, чести, же. II, 223. 

(уі) Забуть тата, забуть мами. закр. 68.—Нехай буду ламя- 

тати віка молодого. Грінч. Ш, 648. 

Цих дієслів уживають також з прийменником 
на і 4-м відмінком: памятати, забувати на кого. 

[у іі) Ой буду ж я буду пригодоньки ждати, чуб. V, 47і.-Лі¬ 
нивий все ночі чекає, е. 36. 24, 355.—Виглядає як каня 
дощу. чуб. і, 256,—Слави-памяти сподівались. ЗЮР. і, їв. 

Цих дієслів, як і попередніх уживають з прий¬ 
менником на і 4-м відмінком: ждати, чекати, вигля¬ 

дати, сподіватись на кого або на що. 

(уііі) Людей радься, а свій розум май. е. Зо. 24. 365. — Наслі¬ 

дувати науки Христової. Рад. О. 61. 

(їх) Другого казана правди питала. Летл. 423,—Козаченько 
води просить. Летл. 95—Вона ж теї циганочки вірненько 
просила, нейл. 74. —В дядини плати править, кол. 87. 

(x) Дозволь же мені пари моєї. Гол. і, 341. -Даруй, Боже, 
гріха. Е. 36. 16. 469. 

(xi) Хіба ж він тобі добра радить. Київ. п. — Болітимеш, 

смерти бажатимеш. Летл. 7.—Хотіла баба видри. н<ж. 1824. 

(xii) Мати дочки шукала. Летл. 23і.~ Запобігає панської ла¬ 

ски. Е.;3б. 23, 155.—Як іти в рай, так і дров дбай. ном. йоо,— 
Чобіт добуває. Летл. 91.—Такої ласки дістану і в Параски. 

Нол. 4770.—На СВОЇ руки найду ВСЮДИ муки. Н<ж 5358 — 
Заслужила ти дару, славного короваю. Чуб. IV, 2іо - 

Креши ВОГНЮ. Рудч. Ск. 11, 202.—Будеш ти, моя дочко, 

хліба-солі заробляти. Чуб. V, 625 — Старайся меду і вина. 
Чуб. IV, 429. 

(хііі) Санжарівки на скрипці грає. Котл. Е. І, 278—Всі однії 
пісні співають, л пр. і зз—Танцювали метелиці, полт. п. 

в 



(хіу) Пригода удать згоди. Закр. іоо.—Де ти чарів навчалася? 
Чуб IV, 477.—Приїхав геть до сонця того переконатися. 
Е. 36. І, 80. 

{XV) Дуже горілки ВПИВСЯ. Петл. 426. 

Прав а л о Ч. Дієслова з приростком до-, що по¬ 

казує край, межу чинвости сполучаються з родовим відмі¬ 

нком речівника. Вони бувають перехідні (а), неперехідні {6} 

і рефлексійні (в), напр.: 

а) Доволікає жита. ліарт. 248.—Доїдати хліба. Нон. іша— 

Молода дівчина нічки досипляє, летл. ЗВ2. 
б) Я вже ТОДІ ДОЇДУ КІНЦЯ. Ном. 3651.—Доріс хлопець 

СВОЇХ ЛІТ. Е. 36. XIII, Ш.-Отто доступив ласки божої. Е. 36.23, 44. 
(в) Глухого й німого справи допитаєшся, е. 36. 16, 343.— 

Дороблявся хліба, а зійшов на діда. Закр. іво. 

Правило 10. Дієслова, що мають значіння: цу¬ 

ратись, уникати, стерегтись, ховатись, відмовляти, увіль¬ 

няти і т. д. без приростків і з приростками від(од)-, у(в)-, 

ви-, а-, за-, напр.: 
ТІЛЬКИ ОДНОЇ слави бережися. Чуб. V, 474—Шляхтич 

за гонор уха рішився. н«л. 42П,—Граду тучі увійшов. 

Ном. 3098.—Виречуся всього, е. Зб. х, 176.—Відбіг, як зло¬ 
дій краденої річи. Е.36. XVI, 201.—Збуду смутку і кло¬ 

поту. Пакс. 154—Занехай злих думок. 

Правило 11. Дієслова, що мають значіння боя¬ 

тись, соромитись і инших душевних відчуть: 
Боятись гріха, ном. і20.~гГи злякався кочерги. 

Лукаш. ні. -Кайся гріхів, чоловіче. Е. Зб. 11, 34-Своєї 
кривди МСТИТИСЯ. Бел. 11, 28. 

Правило 12. Речівник в родовім відмінку може 
бути присудковим тільки тоді, як має при собі прикметник, 

напр.: 
Сам я, молод, гусарського полку, чуб. V, 954.—Наші 

чоботи шевської роботи. Летл. 186.—Хоч я собі невеличка, 

румяного личка. Гол. і;243.—Дочка була хорошої вроди. 

Е 36. VI, 157—Будь доброї МИСЛІ. Е. Зб. 24,394, 
Не можна б сказати/ „будь мислі" або „наші чо¬ 

боти роботи*. 



Правило 13. Коли дієслово, що виража рух, має 
при собі інфінітив, а при інфінітиві рєчівник, то той речів- 

ник завжди стоїть у родовім відмінку: 
Іди сіна косити, рчп. і зо,—Приїхала до свого двора 

квіток пришивати, ііетл. і от-Ходи до хати дитинойки 
колихати, чуб. IV. 22. — Пішла Ганна корови доїти. 
Чуб. V, 72*. 

II р а в я л о 14. Коли дієслово в особовій формі спо¬ 

лучається з родовим відмінком і має при собі інфінітив, то 
рєчівник, що належить до того інфінітиву, стоїть в родовім 
відмінку, яапрд 

Відрікся дров рубати, в. Зб. і, 76.—Вчись черевич¬ 

ків ШИТИ. СИФО, V, 80.-Діждав рясту топтати. Нол. 4814 — 
Мужик і схотів риби ВЛОВИТИ. ЗЮР. І, 58. 

Правило 15. Коли при словах треба, жаль, 

шкода, сором., встид стоїть інфінітив, то рєчівник при нім 
у родовім відмінку: 

Треба їм помий дати. Нейм. 26.—Жаль мені кидати 
тебе молодої, чуб. V, 45—Ой шкода мені літ утрачати і 
козацької вроди. чуб. V, юзз.—Такого мені й казати со¬ 

ром. Конев. п.—Встид було очей показати, е. Зб. VI, 85. 

Правило 16. Коли при прислівниках трудно, 

тяжко, добре, лучне, де, відки, на-що стоїть інфінітив, то 
рєчівник при нім у родовім відмінку: 

Замку трудно узяти. Літ. Сам. зо.—Тяжко знести тої 
розлуки. Коции. шо.—Добре жувати свіжого сіна, гїолт. п.~ 
Лучче... житньої соломахи бузиновим молоком запивати, 
ип. її, 38.—Ой брате мій, брате, де неньки узяти. Ьал. 92.— 

Відки взяти нам вістоньки, чи ти жива, кольб. в. 279. 

Правило 17. Коли дієслово в особовій формі має 
перед собою заперечення не, то рєчівник замість причино¬ 
вого відмінку стоїть у родовім, і так само після прислівни¬ 
ків голо, пусто. чисто, годі і часток ні, ані: 

Панської роботи не переробиш, ноя. ша—Мачуха 
ненавиділа дідової дочки. Чуб. и, 459.-Дотовпу нема у 
пеклі. Кв. Ск. 23.—Купив би і село, та грошей голо. 
Закр. 175.—Покинь лук, КОЛИ пусте рук. Ноя. 7590,—іірий- 
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де Пречиста—буде по дереві листу ЧИСТО. Нол. 488.- 

Дна не видко. Чуб. II, 234.—Сліду незначно. Хольб.П.11,23* 

—Не стято тополі, пот. III, 656.—Уже тої сварки годі 
Нейл. 65. —Буде з старця яйця, а з багатаго болячки. 

Нст. 5552.—НІ СЛуху, НІ ПрИСЛуху, Нол. 1936,—АнІ ПЄЧИ, 

ані лави. Закр. 142. 

Правило 18. При інфінітиві, що залежить від 
дієслова в особовій формі з запереченням не або без запе¬ 

речення, але з заперечним значінням, речівник стоїть в ро¬ 
довім відмінку: 

Не здужаю, брате, коси носити, рчп. 179,—Не ка¬ 

зала мені мати теї води брати. Чуб. V, зоб— Нема кому 
вийти невістки взнавати. Рол. и, 28, (але— вийшла зовиця 
невістку взнавати).—Нігде мені гнізда звити. Петл. 2іі.— 

Не чути нікого! Чуб. п. 407.—Покинь відер набивати. 
Чуб. V, 482. 

Перестань води пити. Гол. і, ізі.—Годі, годі, чума¬ 
ченьки, в Криму соли брати, рчп. Ю2.—Буде вже рясту 
топтати. Летл. 

Правило 19. Коли оден речівник мається в будь- 

якому стосунку до другого речівника, то тоді він стоїть в 
родовім відмінку, напр.: 

(/) Доброго батька дитина, тіетл. 234-належність. 
іі) Темного лугу калина. Петл. 234—місце. 

(ііі) Семи аршиЕ пояеина. Лавр. 14—міра. 
(ІУ) Масної бесіди ЧОЛОВІК. Ноп. 12918—якість. 

(у) Бочку пива випити. р0л. і, 234.—Запряжу я пару коней. 
Гол. і, 265. — Там стирта сіна стоїть. Гол. її, іов.—А щоб 
тобі копа ЛІТ. Ноп. 1260—зміст до обсягу Й міри. 

(уі) Темність страшна місця того. Гол. ш, 279.—На старо¬ 
сти літ. Рокос. 40—Літа МОЛОДОСТИ. Кольб. II, 131 — пре¬ 
дмет до якости і якість до предмету і т. ин. 

Правило 20. Обмеження дієслова виразами часу 
(/), причини (іі) часто стоїть в родовім відмінку прислів¬ 

никовім: 
(0 Там собі безпечно ДЄВЯТОГО ДНЯ СПОЧИНОК має. Будз. 132.— 

Нічної доби з тяжкої неволі втікали. Будз. 135. 

(ІІ) Чого ВИ лаєтесь. Нол. 9230. 



П р ав и л о 21. При прикметниках: близький, варт, 

вдячний, винен, вільний, глибокий, голодний, годен, достой¬ 

ний, дотепний, жадний, заздрісний, певний, повний, свідомий, 

ситий, цікавий, чужий, стоїть речівник в родовім відмінку. 

Близький смерти. Кольб. П. II, 67.—Не варт тобі 
СІЧКИ. Е. 36. X, 140.-Хто ж не вдячен ласки твоєї. 
Гол. III, 283. — Я ТОГО НО винен. Киев п.—Я своєї кісоньки 
не вільна, рокос. 153. — Колодяз був глибокий сажнів 
коло десяти, л. с.-Влагородні—хліба голодні, ном. 952.— 

Гідні великої нагани, кл.—і винники на світі достойні 
поваги, кл.—І того ке дотепен. Чуб. и, 492.—Солі жадна. 

Кольб. в. 239.-Він заздрісний чужого щастя. Житом. п.— 

Чоловік життя не певен. Е. 36. 16, 457. — Пливе човен 
води4 повен, ідєтл. 16. — Свідомий науки жовнірської, 
л. Гр.— Кождий СВОЇ біди СИТ. Е. 36. 27,294.—Він НІЧОГО 
не цікавий. Житом, п. 

Правило 22. Числівники головні від пяти, чи- 

-.слівники дрібні і збірні сполучаються з родовим відмінком: 

До сто літ. Гол. Ііі, 482.—Пів світа плаче, пів світа 
скаче. Е. 36. 27, 21.—Двойко ДІТОК Бог дав. Рокое. 104. — 

Намочила троє шмаття. Чуб. V, и&.—Позичте двоє хліба. 

{/) УВБГгЕ Часом два, дві також замість згоди у відмінку спо¬ 
лучаються з родовим ВІДМІНКОМ, напр.: 

Було собі два таких рубців взяти. Чуб. V, 96.—Си¬ 
дить дві дівчат. Чуб. II, 4і. 

(«) При д в а, т р и, ч о т и р і, що згоджуються з до них на¬ 

лежними речівниками, коли стоять в 1-м або причиновім 
ВІДМІНКУ, прикметники звичайно СТОЯТЬ в родовім ВІД" 

мінку: 
В тій церковці три свічі ясних. Чуб. III, 311. 

Правило 23, При прислівниках кількосте, місця, 
а також при присудкових байдуже, видно, потрібно, страш¬ 

но, треба (тра). шкода речівник стоїть у родовім відмінку: 

Багато люда, багато чуда. е. 36. 24, 364.—Густо пше¬ 

ниці на НОВИНІ. Петл. 165.—Соли трохи ВКИНЬ. Чуб. І, 74.— 

Що нової суботи принось мені несолоний корж. 

Чуб. н. 380. — Буде завбільшки доброї сосни. р0кос. бо.— 

Росла калина близько озера. Чуб. V, Ш.-Усі святії 
навколо неї. гол. її, зі.—Медвідь і вепер стали недалеко 
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огню. е. 36.12,164.—Байдуже паски, аби порося. Иол. 7280.— 
Твого личенька видненько. Рошк.44.-Чого вам потрібно. 

Житом. п. —Налякав міх, що й торби страшно, иоп. 5794.— 
В господарстві тра всього, же. II, 206.—Шкода мені склян¬ 

ки, що розбилась. Київ п. 

Правило 24. Прийменника: без, біля, в ,у), верх, 

від (од), для, до, з, за (коли показує час) за-для, замість, 

коло, кінець, край, крім, круг, над, окрім, опріч, перед, проти, 

серед сполучаються з родовим відмінком речівника. 

Правило 25. При межислівцях: ох, дій, нівроку, 

цур, речівник стоїть в родовім відмінку, а також ари на, 

нате, ке, кете, таць в частковому розумінні. 
Ох ненасиченого тиранства. дп. 1694.—Дій його че¬ 

сти, на кого б то подумати, кв. Н, 5.-Нівроку наших 
колісі самі за кіньми біжать, е. Зб. 23, 283.- Цур дучки. 
Ном. 12571. 

На тобі дочко, цього зілля. чуб. и, т.—А ке Харь- 

ко кабаки. Кв. д. р. зо.-Тому тиць, тому тиць, а все 
добрих квасниць. чуб. IV, 194. 

3. Датний відмінок. 

Датний відмінок показує, кому або чому призначено 
що-небудь. 

Правило 26. Те, що призначено, стоїть в при¬ 
чиновім або родовім відмінку, а кому, в датному-* 

Честь Богу, хвалу дайте, чуб. IV, 211.—Чиаиля ве¬ 
ликі кривди людям, л. с.—Баба далі каже дідові. 
Кольб. п. IV, 15. (частіше 3‘ до: до діда).--Ближньому су¬ 
сіду хліба-соли збавляли, же. IV, і в. 

Правило 27. З датним відмінком речівника або 
речівникового прикметника (прийменника) злучаються діє¬ 
слова: дивуватись, радіти, сміятись, тішитись: 

Ой не дивуйтеся сьому люде. Чуб. III, 200.—Усяке 
радіє червоному. Лил. Жлк. 57. — Чужому лихові не 
СМІЙСЯ Ном. 2339.-Ой не тіштеся, мої вороженьки, моїй 
Пригоді. Кольб. в- 274. 
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Г< р а в и л о 28. Д&ткий відмінок ставиться при 
дієсловах неперехідних з приростком при-, напр.: Пригля¬ 

дався війську Турецькому, л. с. 
Але частіше в цім випадку подибуємо прийменник до 

з родовим відмінком, напр.: Він до всього приглядається. 

)І радило 20. При безпідметових зворотах, особа, 
що до неї стосується чинність, стоїть з датному відмінку, 

напр,: 
Що тобі такого є. Кольб. п. IV, 29. — Вже їм і ра¬ 

хуби не було. Кольб. П. ПІ, 82.-Бодай тобі не їлсся та 
й не пилося, кольб. в. ш. — їй слухається, що в хатині 
ягня ревнуло. Мил. Жлк. їв. — Мені молоденькій на горе 
ПІШЛОСЯ. Закр. Ш. , 

Правило ЗО. При відіменних дієсловах непе¬ 
рехідних речі зник особи стоїть в датному відмінку: вірити, 

годити, доганяти (=давати догану), докоряти, домовляти, 

докучати, шкодити, пйгьгувати, скаржитись, грішити, сма¬ 

кувати, дякувати, розказувати (=розказ давати) служити, 

помагати: 
Своїй свекрусі не догодила, е. зб. зо. 322,—Що ба¬ 

гато согрішили отцю й мати доганяли. Кольб. і, і*.— 
Зачав йому докоряти, же. 7Н, т,—Согрішила отцю й 
матери. е. зб. Зо, 72.—Мясо та горівка смакує ему. 

Кольб. п. IV, 133. — Подякуйте наперед Богу. Чуб. IV, 2П.-~ 
Розказав йому йти до себе. Житом, п—Зелене вино 
службі служило, н. Зб. зг>. 192,-Боже вам помогай на 
добре. ЖС. II, 352. 

Правило ЗІ. При дієслові брати і близь¬ 

ких до нього без приростків і з приростками у-, від-, ви-, напр/. 

Одним людям щастя береш, а другим даруєш. 
Гол. III, жг- -Кого Біг покарати хоче, тому розум від- 

, бере. Закр. по.—ему Бог забрав доньку, же. II, і90.— 
Урізав вовкові хвіст. Чуб. її, ш.-Вовкові барана з горла 
не видереш. Нол. 485;з—Землю Брест Литвинам однято, 
же. її, 211. 

її р а в и я о 32. При дієсловах перехідних імення 
особи стоїть з датному відмінку, коли стосується до пред¬ 

мету, напр.: 
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Закрию очи ворогам, завяжу губи брехунам. 
Кольб. в. П2.—Нагодився паламарь біді боки обламав. 

ЖС. її, і85.—Зломила старості лаву. чуб. IV, 210.—Зробив 
казці кінець. чуб. її. 424.-Сестру привязав коневі до 
хвоста. чуб. ні, і5б.—Забем лисицю сестриці на спідницю. 

В. 36. 36, 21.-Бог сотворив вівцю чоловікові на пожиток. 
ЖС. II, 186. 

Правило 33. При дієсловах неперехідних імення 
особи стоїтч в датному відмінку, коли стосується до під¬ 
мету, або до непрямого предмету, напр.: 

Ми люде подорожні, нам ЖИВОТИ порожні. Чуб. IV, 554. 
—Пави бються, а мужикам чуприни трясуться, чуб. і, 
278.— Вже Марусі головка злетіла, чуб. V, 387 —Упав 
своїй мати низенько у ноги. Гол. ш, 17і.—Заєць пані з 
рук вирвався под. г — Мама дітям вмерла, Кольб. П. IV, 250. 

Помер їм батько. Чуб. и, 492.—Хто мастить, тому віз не 
скрипить. Чуб. II, 279. 

II р а в и .її о 34. Імення особи чинної, якої чинність 
висловлена в інфінітиві, кладеться в датнім відмінку: 

Місяцю! тобі уловлятися. Чуб. І. 125— Поможи мені 
кевод витягти із води. чуб. п. зоо,—Загадав їх (кози) пас¬ 

ти старшій дочці. Чуб. п. 129. 

Правил': 35. Речі вник в датному відмінку стоїть 
при речівниках дієсловного походження; при відповіднім 
дієслові в особовій формі їі речівники були б підметами (а) 

або предметами (б), напр.: 

{а) Туга велика людям всякого стану, л. с — Неста¬ 

течна приязнь вовкові з бараном, л. с.—Голові клопіт, 
а біді весілля, ном. 2215.-У неділю дівці заплітатись 
гріх. Пил. Жлк. 71. 

(б) Був усім утіхою і підпорою.—А що ж мені за 
догана, ш;о я руда і погана. Кольб. в. 382. /; 

Правило 36, З датним відмінком сполучаються 
прикметники; вдячний, вигодний, вірний, заздрісний, зичливий, 
підлеглий, радий, рівний, угодещ величній, винен, винуватий, 

властивий, дорогий, ладний, милий, подібний, потрібний, 
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приємний, противнийрад, рівний, страшний, приязний, 
шкодливий. і т. д. 

Будь довговічна і Богу вдячна. Гол. VI, 97,—І довго 
гріх яервородний ВСІМ був НЄВИГОДНИЙ. ж. С. II, 209—Ніхто 
мені не ЗИЧЛИВИЙ. Гол. І 215.—Кінь коневі не рівний, 

йол. 1019,—Будь Богу вдячна, людям велична, г-ол. IV, 97. 

Правило 87. З датним відмінком сполучаються 
такі прислівники:' байдуже, важко, вільно, гірко, добре, ле¬ 

гко,, можна, прикро, тісно, трудно, язяо: 

Мені, мати, мороз не байдуже. Рокос. 192.—Щось 
мені гірко. Под. Г. Доброму ВСЮДИ добре. Нол. 4423.—При¬ 
кро йому було самому іти через ліс. п, пр. 57.—Там Ля¬ 

хам було тісно, хл. л.--Ох бо трудно рнбонці в кала¬ 

мутній водонці. Кольб. х. н, 14.—А чи дармо, чи не да¬ 

рмо. ТІЛЬКО Богу ЯВНО. Кольб. В, 186. 

Правило 88. З датним відмінком сполучаються 
межисдівця: цур, пек: 

Цур тобі, пек тобі, яка дженджуриста, чуб. V, ю'5. 

Правило 89. З датним відмінком лунать ся прий- 

■мекики: к {ік), п о: 

Прийшла туга к серцю, зюр. її, 241.—Не здужала 
й по світу ХОДИТИ. ЗЮР. II, 81.—Стояли по старшині. 
Кольб. ТІ. IV, 5. 

4* Причиновий відмінок. 
1. Імення в причиновім відмінку означує предмет чин¬ 

ність, ЩО висловлює дієслово. 

2. Причиновий відмінок є відмінком прямого предмету 
1 відповідає на питання когоЧ що? 

3. Дієслова, що лучатьея з причиновим відмінком, себ-то 
ті дієслова, що при них можна поставити питання кого! що? 
звуться перехідними, .всі инші неперехідні і при них зви¬ 

чайно не буває прямого предмету. 

Правило 40. Де-які неперехідні дієслова можуть 
мати при собі в причиновім відмінку речівники того ж ко¬ 
реня; ті речівники, коли нема при них прикметника, легко 
4 могли не бути, не нарушаючи сенсу мови. 
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Уже ж мені та докучило сю біду бідувати, чуб. V, 988. 
Ой там я буду ніченьку ночувати, 

Ой там я буду вечеру вечеряти, 

ОЙ там Я буду розмову РОЗМОВЛЯТИ. Чуб. IV, 320.—Зі му 
зімувати, літо літувати, грінч. ш. 7. і т. д, 

Правило 41. Причиновий відмінок імення, ста¬ 
виться при дієслові на означення просторами (і), часу {іі), 
міри {Ні), вапр.: 

(/) ідуть ВОНИ поле, їдуть ВОНИ друге. Лета. 17.—Велять 
мені Дунай плисти. Ллр. Сб. язг>. 

{іі) Поливала квітки вечір і ранок. Чуб. V, 28.-Всю ніч сві¬ 

чка палала, чуб. V, 67.— Писав три дні і три ночі. Летл. ю. 

(ііі) Посію я діжку гречки, а дві жмені проса, коціп. 76.— 
Дай мені сили хоч комареву ніжечку, нол. озо. 

VI р а в и л о 42. Дієслова: боліти, коштувати, до- 

лігати, мулати, заходити, кортіти лучдться з причиновим 
відмінком, напр.: 

Ой болить мене тай головонька. Кольб. В. 1С0.--А що 
то мене ноги не коштують, аби-м задармо ходив, е. 36. 

24, 455.-Нас тое мулило і долігало. вел. II, 4бк.—Захо¬ 
дила його меншая тривога. Вел. ш, 503.—Хто язик дер¬ 

жить за зубами, то того нічого не кортить. ц0м. поб. 
Кортіти й боліти лучаться також і з датним відмінком. 

Правило 43. Дієслова: бачити, закопати, за¬ 

стати, лишити, поховати, пустити і инші лучаться з при¬ 

чиновим відмінком присудковим прикметників, напр.: 

Вачиш мене гожу. летл. 46.—Пусти мене живого. 

Кольб. п. IV, 168.--Аби живу дівчину застати. Рокосс. 184, 
В старій мові так само присудково вживалося і речів- 

ииків, напр.: 

Взяв я сватове з моря ракове, чуб. ііі, 116— Жону 
собі понял куму. Чаплине кую. літ. Сал., але б сучасній 
мові замість ь-роето причинового відмінку вживають 
того ж відмінку з прийменниками за, на, напр.: Раду 
радити, що пану за дар дати. е. 36. 96, із,—теж при¬ 
кметники: Ой рада б я Марусеньку за рідну приняти 
Бал. по,—Обрали його на гетьмана. 
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Правило 44. Причиновий відмінок лупиться з 
прикметниками м і у» и, напр.: 

Була у нас кобила сім верст довга та три дні 
ЛИСа. Ландж. 123. 

Правил о 45. Причиновий відмінок лупиться з 
прислівниками: вид о, видно чутно і з інфінітивами: знати, 

чути, що вжито прислівниково, напр.: 
Золото І В попелі ВИДНО. Нолі. 1434.—Під тими Шпи¬ 

цями витко великі ліси. е. Зб. 26, 295—Добре далеко чу¬ 
тно, а ледаче ще далі. Нол. 4Юі.—Знати Марусю, знати, 
в котрій вона хат . Летл. 231—Клект орлячий з-під хмари 
ЧУТИ. Нол. 999. 

П р а в и л о 40. Прийменники: в (у)> за, мимо, на, 
чад, понад, об, перед, під, попід, по, про, через, луматься 
з причино зим відмінком, напр.: 

Моя доля в гости іде. Бал. п.—В вечір приїхав до 
дому, ксльб. її, IV, за—Прийшов син в десять літ до 
дому. Чуб. V, 744.—Баба в крик, порося В КВІК. Закр. 187.— 

ГІрошу в танець. Чуб. V, 395—Вони собі зайшли в мову. 

ЖС. НІ, 382.-Коли місяць в серп, то чарівниці їдуть на 
границі. Закр. 172.—Всі однакові волос у волос. Рудч. Ск 
ц, зо.—В корінь глибока, а в лист широка. Гол. IV, 118.— 

ЗиіШО В руки, ЗИМНО ч плечі. Чуб. IV, 5-29.—Ои іекладемо 
сніп В СПІД широко, а В верх ВИСОКО. Е. Зб. 35, І29.— 

Сам худий, а голова важить з пуд. Чуб. і, зп —Десь 
узявся мужичок, невеликий, з кулачок. Чуб. V. 1131.— 

Заїхав за Дунай, та й до дому не думай, нол. 7ов.-Чи 
я тобі не напряла за рік два починки. Чуб. V, Н4і.— 

Став у попа за наймита. Рокос. 96.—Цю казку за правду 
мені розказували. Рокс. Ю5,- Добра воля стане за учи¬ 

нок. Нол. <499. - Убралась за чоловіка. Рудч. Ск. і, 55.— На 
цім шубонька за сто червоних, е. Зб. зв, 4. Мала мило- 
стияка та варт за велику. Чуб. і, 260.—Що я за всіх 
вййбідніїца, за всіх нещасна. Чуб. V, зію,( 

Веди бі.ду по-за село. Чуб. V, 570. 
Ой їхав, їхав Івась мимо тестів двір. чуб. IV, 79. 

Іди ти. синку, між чужії люде. Лакс- 7- 



— 92 — 

Ой тікала бондарівна по-межи крамниці. Кольб. п. її, о. 
Пливе просто на купця хату. Чуб. и, іза—Ходім на 

місто. Летл. 7.—Чи чуєтесь на силу. Лс-гл. 2і8.-йанепав на 
здоровя.—На бога забули. ном. 1448.—Ждуть па него. 

Кольб. п. IV, 20.—Мужик завидує на хату. Чуб. ц «.-На 
бідних ще згадає. Кольб. п. IV, 282,—Памятайте на честь 
СВОЮ. Чуб. II, 557.-Одно ОДНОГО На здоровя питає. Летл. 350, 

—На теє не позволила. Вел. IV, зі.—Чекає як каня на 
ДОЩ. Закр. 220,—Я Ж на клятву повірила. Пап. н. тв. 141.— 
Панно Марійо, вибачай на нас, що ми не вміли колзду¬ 
вати Е. 36. ЗО, 204.—На черево боліти. Е. 36. 28, 350.-Ідуть 
Ляхи на три шляхи. гіетл. 447.—Люде перестали мерти 
на холеру, же. IV, 190.—Звичайно як на біду йде. же. 
II, 192— На день займає. Чуб. V, 234.-Прийшло на другу 
НІЧ. Чуб. II, 042.—На мене ворогують. Чуб. V, 407.—Свячена 
сіль помагає на ріжні хороми е. 36. 27, 99.—Помалу вий¬ 
шов на великого пана. же. 75, і, 220. Заснув на годину. 

Бал. 73,—Кожна табора бере такого березу на вирви. 

Е Зб. зо, XVI.—Не дивуйтеся на жупан. Гол. і, 78.—Оле 
ночка та збирала енний цвіт на вкази. Рошк. ю.—При¬ 
ходив на звізди до сина. Кольб. П. IV, 128.—Недуга на очі. 
Ноп. 8167.—На ЛИСТ широка, грїнч. НІ. 199. 

Привіз над село. Чуб. и, 029—Він його завів над 
море. Кольб. п. IV, з.—Вже над захід сонця, сокое. зо,— 
Над життя кохаю. Чуб. IV, 384.—Нема цвіту над калину. 

Чуб, V, 440.—Нема в світі нещасної над мене. чуб. V, 407.— 

Нема древа ряснішого над явора. Чуб. V, 439. 

Стоять верби понад воду. чуб. V, 193.—Летить орел 
понад море темними лугами. Чуб. V, ізз.—Нема понад 
попову свиню. Ноп. 2510.—Нема парубка найкращого по¬ 
над Іванка над нашого, же. 1, 456-Понад мене вірнішої 
на світі не найдеш, чуб. V, 177. 

Пустила дур, бється об мур. же. і ш. 

Перед ворота виноград росте. Кольб.X. І, і99.-Та я 
піду перед великі вікна, ноп. 4іоі,—Приніс він того ужа 
перед царські палати, чуо. и, оо. 

Чом не ХОДИШ поперед МІЙ двір. Чуб. V, 147.—Лети, 
соколоньку, поперед нас. Летл. ш. 
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Аж підбилось ПІД обід сонце. Чуб. V. 150,—Підійшов 
як раз під лого дуба. Рудч. Ск. і, є.—Приходить під браму. 
І. Л. 46. 

Попід ліс текла велика ріка. же. її. 349. 

Полетів ТОЙ крук ПО воду. Чуб. II, 802—По коліна в 
золоті стоїть, рудч. і, 104.—Червоної таволги по два дубці 
брати, ип. і, 2іі. 

Ой ішов я поуз тестину хату. Бал. 107.—'Та не ста¬ 

новись поз тумана, а становись поз козака. Лил. бо. 

Ідуть вони попри коршму. ЖС. II, 350.-Черевички 
мальовані про буддень носила. Кольб. п. и, 207.—Жінка 
вбрана як про свято, же. її, 98.—Буде про мене питати. 

Лакс. І, 10—Про тебе І В шпиталях шепчуть. Ноп. 2584. 

Ііопроз МІЙ городок стежечкою ХОДИШ. Чуб. V. 180. 
Через сад зелененький доріжка лежала. Летл. 194.— 

Боско через увесь вік босий бігає, ном. іі23і.—Плакав 
через три ДНІ, через три неділі. Чуб. II, 172. — Мало мене 
через тебе собаки не ЗЗІЛИ. Гол. І, 245.—Минулися мої 
ХОДИ через огороди. Чуб. V, 147.—Чую я через люде. Чуб. V, 4, 

Я його вкрав почерез ЖИДИ. Е. 36. 85, 95. 

5. Повний відмінок. 

1. Зовний відмінок ми подибуємо звичайно поза скла¬ 

дом речення, яко вставне слово-—звернення до кого: Я, Се¬ 

мене, вчора тебе бачив. 

2. В складі речення при вольовім способі дієслова, 

яко підмет: 
Приходь Семене до мене. - • Скажи мені старий діду, 

де шукати ДОЛІ. Бал. 18. 

3. В приложенні до другого зовного відмінку, але прик¬ 

метник прм зозному стоїть в іменовім відмінку, напр.: 

Ой ТИ, коте рябку, вимети хатку. Лил. 42. 

4. Часом, переважно в піснях або приказках, зовний 
відмінок маємо на місці іменового, яко підмет або яко при¬ 
судкове ймення, напр.: 

КуЧерЯВИЙ Дубе На Яр ПОХИЛИВСЯ. Чуб. V, 85.—Ой 
Морозе, Морозенку, ТИ славний козаче, х. Сб. VI, 2, 59. 
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риба водою, гол. н, 2бі.—Я ся нічим не заклопочу, 

Коцін. 65.- Такі коні, що не може собі налюбити сі тими 
кіньми. Кольб. П. IV, юз.—Дай боже дітками радуватися. 
Нол. 4548 - Наймитом своїм тішиться як рідною дитиною. 

Рокое. 107—Ке турбуйся Ж ТИ, матінко, нами. ІЧедл. 358 — 
А чим ти сі гоноруєш, та чим ти сі дуєш. Кольб. п. 

ш, 42.—Пишалася сипами мати. Шевч. -Хвалилася біла 
береза своїм дтзітом перед лісами. Чуб. ш, 290.—Москаль 
ЛИКОМ ЧВаНИТЬСЯ. Ноч. 842. 

Правило 51. При дієсловах неперехідних речів- 

ник стоїть із оруднім відмінку способу тоді, як він стосуєть¬ 

ся до підмету як форма до змісту, напр.: 
За ним жито кущами росте. Пил. Жлк. -29.—Козаки 

на залогу чергою полками ходили, літ. Сел. і то—Буде 
нам щастя річкою плити, чуб. V, 89. 

її р а в и л о 52. Дієслова: бути, бувати, вирости, 

вмерти, жити, зватись, зіст.атись, зробитись, піти, роди¬ 

тись, ставапійсь, стати, судитись, явитись лучатьея з 
орудним присудковим, [до стосується до підмету, напр.: 

Буду тобі слугою, Лнл. 49.—Торба мені жінка, кий 
У мене братом. Ном. 4040.—В погоду і смутний веселим 
буває, ном. 602.—Був собі чоловік, Остапом звався. Рудч, 
Ск. і, 63.—Пані-ляшка удовою зосталась, ип. и, зб.—Уро¬ 

дилась дівчиною, а піп імя дав Кулиного. Чуб. ?, П90.— 
Жінка стала птахом, л, пр. 9— Хто стається вівцею, то¬ 

го ВОВК заість. Иол. 3841,— 

УВАГА. Часом орудним присудковим буває той саме речівннк, 
що і підметол,- звичайно, в такім разі він тільки увидат- 
няє ознаку підмету, напр.: у{{ари жартом, а хвгсш на бік. 

Чуб. І, 251.—Бо? Богом, а люди людьми. Нол. 171.— Синицю 
і па салі поклади, то синиця ситщао. Ном 3213.—На біса 
вилий ці.пш ліс, а все бісом біс. Ном. 3220.— Старець стар¬ 

цем, а повагу любить. Ном. 4648. 

Правило 53, Дієслова: взяти, дати, застати, 

лишити, любити, мати, називати, наставляти, прохати, 

робити, ставити, чинити, і т. д. лучатьея з орудним, що 
стосується до предмету, напр.: 

Бабу взяв удовою. Чуб. н, 479.- Застанеш мене мо¬ 
лодицею. Чуб V, 457.—Далась мене, моя мати, замуж 
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молодою, чуб. V, 213.—Борода не робить мудрим чолові¬ 

ка. Закр. 145.—Назирають мене паном. Рудч. чп. 117.—Ко¬ 

го ВИННИМ чинитимете. Вел. II, 297. 

Правило 54. Орудний відмінок речівника ста¬ 

виться при дієслові на означення місця, часу, міри, порів¬ 

няная. 

1. Коли ми порівняємо причиновий місця при дієсло¬ 
вах руху з орудним місця, напр,: іти поле, іти друге і 
іти полем, іти другим, то побачимо, що ріжниця та, що ;в 
ґрунті першого лежить міра руху, себ-то обмеження руху 
певною мірою просторови, тоді як в другім показується 
тільки дорогу того руху: 

Біжи ж коню, степом та гаями, долиною, байра¬ 
ками до моєї родиноньки, ип. і, 270.—Ішла біда лавками, 

били біду палками, же. IV, 28.-Як зачав їздити світом, 

аж приїхав над море. Кольб. п. IV, 145. 

З дієсловами, що не визначають руху орудники місця 
показують на його неозначеність, напр.: 

Такої манти нема містами, нема містами, ні ярмар¬ 

ками. е. Зб. 35, 97—Були сими краями три братя рідні. 
Кольб. П. IV, 271 

Так само орудний місця показує напрям чинности, 
напр.: 

Викинь мені вікном кожушину. Чуб. V, 57.—Я тебе 
не пущу кватирою до себе. чуб. V, 50.—Віконцем сонце 
гріє. Гол III, 46. 

2. Орудний часу так само стосується до причинового 
часу, як орудний місця до причинового місця: „спати ніч**— 

чинність покриває час, причиновий є міра чинности в часі, 
„спати ніччу** показує тільки на час, коли виявляється чин¬ 
ність, тям воно й не кажуть „не спати цілою ніччу**, але 
сказати „не спати цілими ночами**—звичайна річ, бо визна¬ 

чає „не спати деякі цілі ночі**. З того виходить, що „спати 
ніч‘*—міра часу, „спати ніччу" - протягом ночі. 

Згідно з тим, що сказано, говоримо: 
Щасливою годиною козак уродився, пня. 79.—Ей 

бором, бором, боровиною, ей хто ж то їде вечориною. 
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Кольб. X. н, 29.- Трома разами перед образами присягаю. 
Ней.ч. 20. 

3. Орудний міри: Носата воду відрами, продавати цу¬ 

кор хунтами і т. д. 

4. Орудний порівняння: Дивиться лисицею, а думає 
вовком. Ном. 13561. 

Правило 55. Деякі дієслова, що лупаться з 
орудним відмінком, часом мають при собі доповненням ре¬ 

чі вник того ж кореня плеонастично, себ-то не додаючи но¬ 

вого поняття до того, що вже є в дієслові, напр.: 
Поляки станом стали. Лакс. пі,—Дивом дивувати. 

Лакс.' 88.—Журом зажурила. Кольб. П. II, 240.-ВІН торгом 
торгує. Пня. із?.—Крам' М крамувзти Лил. 74.— Криком 
Кричати. Ном. 3451.—МиреМ мирув<.ти. грінч. III. 40. 

Правил о 56. Орудний відмінок при речі вішках 
показує міру я кости, напр.: 

Ґазда цілою губою. Закр. 194.— Попід мостом тра¬ 

ва зросюм. Чуб. V, 78. 

Правило 57. Орудний відмінок при прикметни¬ 

ках обмежує ознаку, що виражає прикметник, напр-т 
Залежимо отож ж сподом широкий, верхом висо¬ 

кий. е. 36. 35, 132.- Вона тим дуже була втішва. Кольб. II, 
IV, 44.—Я ТЕМ гріхом не ГрІШПИЙ. Е. 36. XVI, 401.—ВСЯ¬ 

КИМИ вигодами довольні. же. її, 209.—Старими людьми 
село порадне, парубками село горіжне. ип. і, 49— Відер¬ 

це водицею повненьке. Летл. 224.-Чи мною р?ді, чи не 
раді. Чуб. IV, 519.—Ще ти дитя молоде, розумом недішле. 

Летл. 4і9.—Славна Чута товстими дубами, лукаш. 56. 

Правило 58. При прикметниках другого ступеня 
орудний речівника показує міру якости, напр.: Знай, хто 
роком старший. Ноп. 995. 

Правило 59. При часівникових межислівцях: 
брань, брязь, грюк, стук, туп, тупу, хлясь, цок, напр.: 

Бринь лапкою по струні. Бес. лх. «4. — Ніжками 
туп. Чуб. V, 62.—Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами. 
Чуб. II, 129.—А вона ХЛЯСЬ ЛЯДОЮ. Бесе. ЛХ. 80.—Цок-цок 
підківками. Бесе. лх. 24і. 

7 
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Правило ПО. З орудним відмінком лучатьея прий¬ 
менники: з, за, поза, поміж, проміж, над, понад, перед, на¬ 

перед, під, попід, напр.: 
Треба з Іванком розмовляти, же. і, 554. — Два коти 

В ОДНІМ мішку не можуть З собою ЖИТИ. Ном. і 142.— 
ГОСПОДЬ Яог 3 тобою. Гол. І, 105. —Порівняй Господи, 
пізнього -з раннім. Пил. Жлк. 234.—Беться Турок із Мо¬ 

скалем. Гол. І, 21—Брат конечае хотів з нею женитись. 

Рокос. 85—Брат ІЗ СЄСТООЮ ПО риночку ХОДИТЬ. Гол. І. 190.— 

То був склеп з чобітьми, же. її, з5і. — Іде змій з два¬ 

надцятьма головами. Кольб. П. IV, 98. 

За тими столе ми сидять пани шарами, кольб. в. ?Ь7 — 

і! тато і її чоловік за нею шукають, же. ш, зва—Розпо- 
відає все за порядком, же. ш, 377. -За вашим шоптом 
та мого крику не чутно. Нол. 12885.—За тучами громо¬ 

вими сонечко не сходить, ліетл. 5і.—Бідували вони на 
світі більше за ліньками. Чуб. п. 542. 

Поза садом дорога до самого пирога, ж. и. н, 144. 

Між тими братами було два розумних. Чуб. 11,490.— 

Лежить чумак межи ногами, рчп. 105.—Я хазяйка най¬ 

старша між ними. Бал. 6. 
Самі ж добре поміж рядами прохожайте. Лакс. 59.— 

Як же тій криниченці поміж облогами. Чуб. V, зОб. 

Проміж людьми та козак ходить Закр. 491—Сто¬ 

роною ДОЩИК ЇДе Над МОЄЮ рОЖеЮ ПОВНОЮ. ЖС. І, 282.— 

Останься над морем, чуб. її, 57.—А вже над вечером 
прийшов газда. Кольб. П. IV, 201.—Пане, ви не масте пра¬ 

ва так сі над там чоловіком збиткувати же. ш, 252. — 

Може ся Господь змилує над моєю душею, же. II, 145.— 
Він над тим міркував же. п. 187. - Судді над тим куп¬ 
цем. Кольб. П. IV. 125.—Мала бути зрада над цісарем. 
Гол. її, 4і5.—А над усіма був найстарший м&рш&лка. 
Р. Ск. II, 204. 

Понад синім мором гри козаки ходить. Чуо. V. юі. 
Стане перед нами Пречистая мати, кольб. в. ізо. — 

Мясо лежить перед ним. р. Ск. і. юз.—Ангіль загрішив 
перед Бргом. Кольб. П. IV, 200.—Перед людьми не втікали. 
ЖС. П, 337—Перед призначенням нігде не сховаєшся. 



ЖС. II, 557.—Перед Богом гріх, перед людьми сміх. 

Чуб. І, 255. 

Та одного разу сказав він наперед двома днями 
сьому фірманові. Кольб.п. IV. 175.-Прнклякли діти нав- 

перед Богом. Кольб. П. І, 285. 
Шд пічею курка сокоче. Рокос. іб4.—Під межею 

лежала. Гол. IV, 20і. ~ Упав під хрестом. ЖС. II, і8і — 
Чирвонвї твляї и під сріблом, під злотом на. себе наді¬ 

ває. Лукпш. 42.—За мою уряду все було під мірою, під 
лічбою, під В2ГОЮ. Ваекльк. п.- 

Ходигь попід небесами, чуб. І, зи.—Попід горами 
шовковії трави. Чуб. V, ш — Поїдемо ранком попід ви¬ 

соким ЗаМКОМ. ГОЛ. IV. 250. - 

7. Місцевий відніиок. 

Правил о іі!. Місцевий відмінок показує, де, в 
межах чого, відбувається чинність. Він подивується* за не¬ 
величкими винятками я г: літі, зімі, кінці, тільки в спо¬ 

лученні з прийменниками в, на, о, по, при, і а ними прий¬ 
менниками творить прислівникові вирази з тими відтінками 
в значінні, що надають п прислівники. 

(і) Місце: {а) Стоїть борт у печі, ударився у ключі. 
Пил. *Жлк. 285. -Прогризла дірку в возі. чуб. її, 116.—Чи 
часто мого сива у війську видаєш, бл. іг.—Розступися 
сине моое в своїй широкості*, нехай же я життя скінчу 
З ТВОЇЙ глибокости. Коции. 53 

(б) На мідяному току молотить Бяба-яга, ЗЮР. II, зі. 
-Щось то сталось на Волині, зюр. її, зз.—На козаков 
шати дорогії, зюр. і, із. 

(в) Ще по горах сніги лежать, по долинах води 
СТОЯТЬ. ИП. І, 262. 

(г) Тілько при долині два корчі калини. Чуб. V, 32.— 

ГІри тім сам,м столі евділи другі пани. же. її. і*з. 
пі) 4-е: (а) Сію рожу на морозу, вона в зімі сходить. 

Чуб. V, 2іб. — Се було восени, чуб. її, и7.—В літі і качка 
прачка, Закр. 150.—У суботу у вечері, чуб. IV, і89,—В 
щасті не вміє чоловік статкувати. Звкр. і». 

7* 
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(б) Сади на весні розвиваються. Чуб. V, 96.—То було 
якось так на ткжкю. же. V, 182.— Треба на мелодику 
вийти на двір. Чуб. і, 92.—Тепер припало иа безвідді, на 
безхлібї погиб&їи. ЗЮР. і, зо. - Грішу на кождім по¬ 

ступі. Е. 36. XVI, 461. 

(в) Ой сподівайся мене тоді в гості, як будуть о 
Петрі біїстриї ріки, озера замерзати, об Різдві калина 
в лузі процвітати. ЗЮР. і, 26. — Повій вітре о півночі. 
Чуб. III, 199. 

(г) По скінченій роботі по заплату до пана ся 
ЗГ0Л0СИВ. Е. 36. 8, 137.—Не ЯК ПО 0СЄЛЄДЦІ. Закр. 201. 

(д) Гіри злій хуртовині, при щасливій годині. 
ЗЮР. II, 25. — Приходь у НОЧІ, при ЯСНІЙ СВІЧІ. Чуб. V, 18. 

Правило 62. Імення в місцевім відмінку з прий- 

лел ником » тіснішім зязку з дієсловами на питання в чім? 
Бідувати, брати уділ, участь, грішити, залежати, заста¬ 

вити (в яких грошах), знатись, любитись, любуватись, 
перемінитись, помогти, допомогти, розумітись в чім і на 
чім, чутись в чім і на чім, щастити, каятись, умалити в 
чім; палити в чім, смакувати, попрятати. 

Правило. 63. Місцевий речівника з прийменником 
в при дієсловах бувати, бути, жити, іти, їхати, зробитись, 

служити, стояти, ходити і ин. становить присудковий ви¬ 

раз, яапр.: 
Добре ь гостях бувати. Е. Зо. Ш,334.—Був він вже 

в жовнірах девіть неділь. Кольб. и, 78. IV, 203.—Не за¬ 
рікайся бути в старцях. Чуб. і, 263.—Той у приймах жи¬ 
ве, той у москалях. Кан. п.—Ой бо від Бога іду я в 
послах, від Бога в послах до господаря. Чуб. Ш, 387.— 

Вона у недужих зробилась. ЗЮР. III, 51. Не схотіли ва¬ 

ші сини в пікінерах служити. Пакс. н, іі5.—Оттак, як 
бачиш, стою у кочергах. Чуб. II, 140—Ходили вже по 
кільканадщть років в колядниках, е. Зб. 36, XVI. 

Теж із місцевим відмінком уяв кількости, напр.: 

Господь послав нам у парі жити в сім домі 
Лил. Жлк. 9.—Приходять у ДВОХ із ЗМІЄМ. ЗЮР. II, 67.— 

Поплили з Дніпра в чайок двісті. Пегл. 374.— 
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Теж присудком з дієслівними речівниками в місцевім, 

напр.: 
Бути в біді, в гаразді, журбі, в помочі кому, в при¬ 

годі, у танці, з тузі, в у слузі (услужити), у цвіту, у 
шкоді (шкодити), в чиїй волі, в грозі ВІД КОГО, В Кі'рі, 
у клятві, в кривді, ь ненавиоти від кого, в повазі, в 
страеї, в честі; приятельстві і так далі. 

Правило 04. Речівник в місцевім в. з прийменни¬ 
ком в при прикметниках обмежує ознаку прикметника, напр.: 

Явора не ломіте в коріннях глибокого. Чуб. IV, 32. 6.— 

Тонке, високе, в споду широке. Е. 36. Ні:>, 208.— 

Правило 65. Речівник в місцевим в. з приймен¬ 

ником на при дієсловах: бути, мати, стати, становить 
прнеу іковий вираз, напр.: 

Бути на думці, на заваді, на дамяти, па переш¬ 

коді, на помочі, на послузі, на прикметі, на роботі, ш» 
розмові, на серці, ка стану, на сторожі, на чеку; мати 
на гадці, на мислі, на серці, стояти на розмові, стаїи 
на стану, на послузі. 
З дієслівними речівниками показує близькість в чазі 

того, що виражено речівником, напр.: 
Соколонько, ти на валеті, козаченько, ти на виїзді. 

Чуб. IV, 821.—Уже сонце на западі. гол. II, 252.—Дівчина 
на виді1 я ні.—Дід на вмерті. 

Правило 66. З місцевим речівпика лучаться такі 
дієслова: 

Виграти на чому, залежати, зискати, кміту¬ 
вати, ошукати, щастити; знатись, завестись, зали¬ 
цятись, каятись, мстипшсь, ослабнути, ощупатись, по¬ 

милитись, переставати, розумітись, свататись на ко¬ 
му і ик. 

Правило 67. Речівник в місцевім з приймен¬ 
ником на при таких речівииках: кінець, шкода, край, пожи¬ 
ток, напр.: 

На цьому не кінець. Чуб. і 2СЬ— Шкоду великую 
на конех понесли, літ. Сап. 180.—Дай Боже вам на ху¬ 
добі ПОЖИТОК. Кольб. X. II. 229. 
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Правило (>8. Речівники в місцевім в. з приймен¬ 

ником на при прислівниках дармо, досить, напр.: 
Дармо на тім. діал. 205.—На тому ще не досить. 

Правило 00. Речівники в місцевім в. з приймен¬ 

ником по лучаться з дієсловами: балувати, бідкатись, голо¬ 
сити, журитись, знати, пізнати, плакати, сумувати, ту¬ 

жити, напр.: 
Будеш, мила, банугати, три роки по нім. Коль. П. 

Ш. 4*2.—Дуже по ній чорт бідкався- ЖЗ. III, 374.—При¬ 
ходить Омелько голосить по біді тоненько, же. IV, 29 — 
Ой чи будеш по мені журитись. Закр. ііз.—Пізнаю йо¬ 
го по кониченьку ип і, 7.-Сумуе по братові. Под. г — 

Ой перестань по мені тужити. Гол. і, г>. 
При бути з виразі що кому н о: 

Щі.» мені по пшениці, в ній зеренця нема, щ мені 
по поклоні, коли його самого нема. Чуб. V, 4—Що по 
ТІЙ ЧІСТИ, ЯК НІЧОГО ЇС И. Но.ч. 4454. 

Правило 70. Речівники в місцевім в. з приймен¬ 

ником по не лучаться з речівнпкамп, опріч тих, тцо одного 
кореня г поданими вище дієсловами, напр.: плач, нудьга, 

туга, журба і ин І такі сполучення як: стаття (артикул) по 
лінгвістиці, по економіці, лікар по нервових хоробах є мо- 
сковізми, треба: стаття (артикул) з лінквіетикв. з еко¬ 

номіки, лікар нервових хброб і т. ,д. 

II. Складня прикметника. 

Правило 71. Прикметник згоджується зі своїм речів- 

никс м в роді, числі (лічбі), і відмінку, напр.: добрий чоловік, 
добра людина, добре теля, добрі люде, добрі телята, доброго 
чоловіка, доброї людини, добрих людей і т. д. 

Правило 72. Прикметник присудковий або згод¬ 

жується з тим реч!ВНИком до якого належить, або стоїть в 
оруднім відмінку, напр.: 

Казали вражі люде, що Маруся недобра буде, 

ліетл. 23Н.—Полізла на піч, зробилася недужа. чуб. V. в4*.— 



— 103 

Вона як була молодою, то кому переллє, а кому не 
доллє. Чуб. її, ‘20-1,—Борода не робить мудрим чоловіка. 

Закр. 14~>.—ЛИШІТЬ хазяйку ЖИВОЮ. СП. І. 120.— 

Правило 73. Коли при речівкику в іменовім 
або причиновім відмінку стоїть числівник два, три або чотирі 
і прикметник, то прикметник здебільшого буває в родовім від¬ 

мінку множини цапр.: Три браті ки рідненьмях. Парт. 23. 

Правило 74. Прикметника вживається в вищому 
ступні, К'.ли порівнюються дві річя або два ряди річей, а 
в найвищому, коли порівнюється три або й більше, або ж 
показує перевагу над, усіма иншами, напр.: 

Чи є дужчий чоловік від тебе. Чуб. н, ізо,-Що со- 
лодче за мед? чуб. і, зі?. —Над Жида, нема кріпшого в 
вірі. ном. 807,—Инша рада гірша як зрада, нол. «язі. 
Та нема ж пвпу найповнішого над ту маківочку: 

А нема роду найвірніїгіого над ту матіночку; 
Та нема цвіту найсинішого над ту ожиночку. 

А нема слова найвірнішого над ту дружиночку. 
Летл. 243. 

III. Складня займенника. 

Правило 75. Займенники - прикметники родг ві 
згоджуються в роді, числі і відмінку з тими речівниками, 

до яких належать: 
Чий кінь, чия корова, чиє теля? Мій кінь, моя 

коя корова, моє теля. 

Правило 76. Коли займенників-прикметників ужито 
речівникоьо і тому, хто говорить, особа невідома, то зай¬ 

менник ставиться в ніякому роді: 
Як чоловік здоров, то всяке кохає. ЗЮО. і, аз.— Як 

багатий скривиться, то всяке дивиться, но*, люї. 
Так само вживаю-:ь і займенніків воно, що, щось: 

Не ходи по ночах, щось тебе вкраде. Лил. Ю5- 

Аж ту разом -криіі: щось іде до хати. Е. 36. VIII, ш.— 
Воно й бере та не разом, а потрошку. Видно бере та 
не дурень, розумний. Коли б мені його піймать та 
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провчить —воно б толі одсахнулося. ЗЮР. І, її.—Що там 
так рано грає. Рудч.-н, 85. 

Правило 77. Займенники - прикметники стосун¬ 
кові приймають свій відмінок від речення, в якому стоять. 
Так ми кажемо: 

Почали топити баб, про которих говорено, що 
відьми, зюр. її, 37.—ГІеребіран між кониками: котрі ліп¬ 
шії, то собі бере. ип. і, 10.—Я знаю, милий, нагайку, з 
якого вона дроту. Чуб. V, 607. 

Правило 78. Займенники - прикметники кожний 
(кождий), жадний лучатьея тільки з однино .о речівпика. 

Можна сказати „кожний чоловік*, „нема жадної яадіїи, але 
не кажуть „кожні люде", „нема жадних надій*. 

Правило 79. В реченнях з питайзими займен¬ 
никами: коли, як, де, що і порівнавчими злучішками неначе 
мов, ніби і ин. перед підметом звичайно ставимо вказівного 
займенника той, та, те, напр: 

Коли те свято буде. Ноп. 184.—Що той чоловік в 

Бога за звір—не знаємо, ноп. 399—Чим той Лазар Богу 
ПрИПОДОбИВСЯ. Ном. 172.—ЯК ТІ МуХИ ГУДУТЬ. Н(Ж. 683 — 

Д-> теє у Бога літо, а він вже косу клепа. Ном. 2614.— 

Оце, неначе та орда. Нол. 2780. 

Правило 80. Займенників питайних часом вжи¬ 
вається, яко неозначених, напр.: 

Хто бється, а в кого чуби болять. Но.п. 1305.— 

Може хто прийде.—Чи нема межи вами котрого козака 
старинного, отамана курінного, ліетл. 397.—Як ми під¬ 
ростем, розмйнемось самі, котре на Поділля, котре на 
Вкраїну. Чуб. V, 855. 

Правило 81. Часом повторенням займенників хто, 

що ми протиставляємо непевність певности, напр.: 

Що, що, а біда завше здибає. Нол. 2205 (=що инше 
може ні, а біда). Кому кому (—може кому неб., кому 
иншому), то так собі жахнеться, а що куцому, то ні 
ВЖе, НЄ МИНеТЬСЯ. Ном. 3603. 
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Правил о 82. Займенники особові при формах 
теперішнього і приидучого часу часом не вживаються: 

Вийду, подивлюся на гору крутую.—Боюсь, щоб 
не впасти. Чуб. V, 181. 

Правило 83. Часто вживають датного відмінку 
займенників собі, тобі, мені, вам для більшої виразности, 

напр.: 
Був собі дід та баба. Той пес був тобі такий великий 

як кінь, сс.—Геть мені зарає до дому, сс.—Та він вам 
такий дурний як стовбур. 

Правило 84. Коли стоять в реченні дві дієслові 
з займенником ся, то той займенник не повторюється, напр.: 

Йому хтілося вернути до дому.—Уживатися вжи¬ 

ває, але рідко коли, сс.—Ой сам я дався з світа згу¬ 

бити. Чуб. V, 412. 

IV. Складня числівника- 
Правил о. 85. Числівники від 1 до 4 по формі 

прикметники. Вони згоджуються з своїм речівником у віц- 
міЕку, а 1 і 2 також в роді. Але коли 2, 3 і 4 стоять в 
іменовому або причиновому відмінку, то речівники жіночого 
і ніякого роду стоять у двійні, опріч тих, що їх пень кін¬ 
читься на к, г х, напр.: 

Виїж трави дві косарі, випий води два озері. 

Лакс. І, 8—Чотирі парі волів. ЗЮР. І, 144.—Я дав би дві 
зімі за одно літо. но.п. 656.—Три разом біді. нол. 2і90.— 

Дві дівчині, еп. III, 219.—Розкраяли моє се?ще на дві 

ПОЛОВИНІ еп. III, 249.—Буде сього добра в три коліні. 
Нол. 7663.—Три слові сказала, еп. ці, 265.—Дві літі, три 
ЛІТІ. Летл. 47. 426:—В К0ЖДІЙ ГЙЛІ ПО ШТИрІ ГНІЗДІ.—Дйі 
відрі. — На тій могилонщ та стоїть три деревині, ж. п. І,139. 

(і) Часом, але рідче, вживають дьШні і в сечівни¬ 
ках з пнями на к, г, х: Ринка має три нозі. Чуб. и, 497.- 

В три дорозі на тім морі. е. 36. і, 17.—'Три свромязі. 
ЗЮР. І, 200.—У двз оці.—Дві яблуці. 

Правило 815. При числівниках від 5, коли вони 
стоять в іменовому або причиновому відмінку, речівники При 
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них в родовому, але при тім можуть бути не у МНОЖИНІ, £ 

в однині, а коли вони в инпіих відмінках, то речівники з 
ними згоджуються в відмінку, напр.: 

В тій вдове девять сина. Єв. 476,—Чоловіка з двад¬ 
цять. Чуб. н, 48—Та виступа Ляха а сорок тисяч, а гу¬ 

сар двісті, ип. II, 69. 

II р а г п л о 87. При числівниках дробових і збір¬ 
них речіваикя стоять в родовім відмінку і здебільшого в 
однині коли не мають множини (збірні). 

Половина царства тому оддам. Чуб. II, 256.-0 у мене 
дома діточок двоє, чорняві обоє. Чуб. V, 29.—Купила собі 
троє хліба, п. Пр. 183.—Девятеро скоту із кошари на 
вибір займала. Летл. 415—Четверо коней веде. Чуб. V, 46.— 

Мав батько троє худоби, два воли. Кольб. х. и, из.— 
Намочила троє шмаття ще від понеділка, чуб. V, іі5і.— 
Троє челяди з склепу викрали, дюзр. 8, ні, 4П.—Буде 
до тебе да троє гостей. Е. 36. 36. 261. 

V. Складня дієслова. 
1 Згода дієслова. 

Ми не можемо сказати я пишеш або пише, ти або він 
пишу, або ж він пишеш але тількр: я пишу, ти пишеш, він 
пише. То значить, що певні займенники і речівники лу- 
чаться тільки з певною формою дівслів. Коли займенник 
першої особи, то дієслово має одну форму, а як другої або 
третьої то 8нов инші форми. Коли займенник або речівник 
в однині, то дієслово в одній формі, а як вони у множині, 
то дієслово має иншу форму. 

Одміна форми дієслова відповідно формі його підмету 
зветься згодою дієслова з його підметом. Правила згоди такі: 

Правило 88. Дієслово в особовій формі згоджується 
з своїм підметом в особі й лічбі. Так ми кажемо: „В і н 
спить', „Вони читають**. 

(i) Підмет відповідає на питання. Хто? або Що? 
(ii) Підмет особового дієслова стоїть завжди в іменовому 

відмінку. 
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Правило 89. Коли два або й більше речівників- 
підметів в однині сполучені лучниками або, ні-ні, ані-ані, 
то дієслово стоїть в однині. Так ми кажемо: 

Ти або ьш нехай прийде. -Літі лопата, ані мотика 
їх не розлучить. Нол. 

Правило 90. Коли два або й більше речівивків- 
підмегів в (.днині сполучені 8лучнвками: і, та, то дієслова, 
стоять у множині. Так ми кажемо: 

Ми-смо свояки: його мама й моя мама на одній 
воді хустки прали. н<ж. 9347.—Орел, віл і невіста (жінка. 
ОДНИМ духом ЖИЮТЬ. Нол. Я08Я —Ляні та діти й нехотя 
правду скажуть, нол. 8079. 

(/') Застереження. Коли дієслово стоїть перед під¬ 

метом, то звичайно буває в однині, напр.: Був собі ко¬ 

ник та півник, р. Ск.—Тільки обібрався Барабаш та 
Хмельницький та Клима Білоцерковський. ип.—Утікає 
жінка й діти з своєї хати. Чуб. V, Ю9 — 

(іі) Коли оден підмет в однині, а другий у множині, то 
дієслово теж у множині: 

Прийшли на чумака зіма та морози. Чуб. V, юб8 — 

Правило 91. Коли при підметові стоїть речівник 
з приймевиком з, то дівело40 кладеться звичайно в однині, 
напр.: 

Увійшов той чоловік з господарем у хату. Чуб. і), 
388.-То Івась промовляв, з полковником на долину 
виїджав. пакс. 85,—Сокіл з орлом купається, чуб. V, Ю53.— 
Жінка в д му з дітьми плаче, рчп. 121. 

(і) Але часом ми подибуємо і множину: 
Кіт переляканий з лисичкою пішли, р. Ск. і, 23. 

Прав 0 л о 92. Коли підмет має числові обмеження 
два, три, чотирі, двоє, троє \ т. д. то дієслово клянеться в 
однині напр.: 

Там стояло два дубочки, чуб. V, 57.- Два царі на 
Москві Сіало, Літ. Сап. 154.—А ПІД ТОЮ ЯЛИНОЮ три 
столи стояло, три столи стояло, три свічі горіло, три 
свічі палало, три святі читало, е. Зо. уз, 208. 
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Але коли при тім є двох дієслів, що сполучені Блуд¬ 

ником /, то другий стоїть у множині напр.: 
От раз ішло два парубки і бачили* що підійшов 

де вікна однії хати мертвець, х. с. 56.—Іде троє бур¬ 
лак і питають. Чуб. II, 513.— 

Правило 93. Коли підмет імення збірне, то 
дієслово кладеться або у множині, або в однині, надр.: 

Військо гетьмана собі вибрали, літ Сам. 52.—Увій¬ 

шовши козацтво в місто крикнули на людей, літ. Сам.бо,— 

Горе нашому козацтву, що й підводника з возів пхають. 

Ном. 791 —Орда різно пійшли. літ. Сам. 95.—Прийшовши 
до нєго старшина козацькая муеіли стояти, літ. Сом. ісо.— 

Сторожа поснула, пил. 87,—Поспільство кинулося «тими 
козаками і за годину всіхжолнірів вибили, літ. Сам. бо.— 

Правило 94. Коли підметом є особа поважна, 

старша, то дієслово кладеться у множині. Так ми кажемо: 
Мати пішли корів доїти, п. Пр. 69.—Батечко мін 

квітки не пізнали, чуб. V, 514.—Пан-отець пішли до цер¬ 

кви. Под. г.—Пані просили вас, щоб прийшли. Соен. п.~ 

Мали тато дві кози. Чуб. V, іізб.—Пан учора сиділи дома. 
Сосн. п. 

2. їїричасїїики. 

В українській мові два причаснияи-приелівники чинні 
теперішнього і минулого часу, напр.: беручи, бравши, 
і два иричасяики пасивні, оден прислівниковий присуд¬ 

ковий, а другий прикметниковий: брано, браний, 

Причасника такого тину, як „брано", уживається тільки яко 
осередок вислову, нерозчленованого дієслівного речення, 
незалежно, себ-то до його тяжать инші члени речення напр.: 

Насипано сирої землі на руки мої. петл. 129.—Посад¬ 

жено квіти близко винограду, чуб. IV, 67— Нас однаково 
окривджено буде. п. Пр. 171.—Забрано гроші, забрано 
скрині, нема мої господині. Чуб. V, 678. 

Цей причасник показує доконану або недоконаяу чин¬ 
ність в тепер., миеул. і првйдуч. часі. 

Правило 95. Коли чинність причасника чинного 
одночасна з чинністю присудка, то вживаємо причасника в 
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теперішнім часі, а як вона була попереду, то тільки в мину¬ 
лім, начр.*. 

а. Зозуля літала над ким куючи, а коники ржали 
його венучи, колеса скрипіли під ним котючиеь, слу- 

жезьки плакали за чим ідучи. Пакс. Ю8.~Ходив сім 
літ не ївши, не пивши. Петл. 360—Нехай же я на сю 
біду живши не ДИБЛЮСЯ. Чуб. V, 383.— 

б. Змолов батько не віявши, спекла мати не сіявши. 

п. пр. 377.—Не продавай вовка не забивши.—Заївши ка¬ 

лач, берися знов до хліба, нол. і2350.—Розбивши вітер 
ЧОрНІ ХМарИ ЛІГ бІЛЯ МОрЯ ОДПОЧИТЬ. Шевч. І, 450 — 

УВДГД. В причасникокім незалежнім звороті причасник мину¬ 
лий показує чинність одночасову з чинністю головного 
речення, напр.: їхавши батько по морю, а дідусь старенький 
г зупинив його корабель. Чуб. II, 20.—Не знавши біди, «е буде 
добра. Ном. 2202.— 

Правило 96. Причасник може стосуватися або 
<а) до підмету, або (б) до предмету означеного, або (в) до 
неозначеного, напр.: 

а) Вона сліпуючи зробила верстать і виткала хус¬ 

тку. Чуб. її. 32.—Летів орел понад морем і летячи крик¬ 

нув. Аетл. 64,—Пішов мім муж відхлипуючи, своїй жін¬ 

ці ЧІПЦЯ ВІДПїїТуюЧИ. Чуб. V. 682,— 

б) Да вже ж мені докучило в світі горюючи, чуб. 

н, 269.—Ой гіркі ж мені тиї вечорниці повечерявши 
йдучи. Чуб. IV, 35і.—Зболіла мені ніжка стоячи коло 
ліжка, л.—А чи ж добре тобі, моя куночко, сидячи над 
водою, ліетл. 220,—Прошу тебе не заморозь мене, не так 
же мене, ЯК мужа МОГО З ПОХОДУ Ідучи, КОНЯ ведучи, 
КОНЯ ведучи Й зброю несучи. Чуб. V, 802. 

в) Чорно ходячи, то, скажуть, ледащиця, біло хо¬ 

дячи, то, скажуть чепуриться, чуб. у, 900.— Поламались 
терези, сіль важучи на вози. рчп. 171.—Вандругочи ніжки 
болять, а роблячи ручки болять. Го.ч. II, 552. 

2. Минулого часу: 

а) Він мавши нагайку добру під'їхав, п. Пр. 47. 
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б) Горе мені на чужині родини не мавши. Летл. 58.— 

Горе мені на чужині без батенька живши. Чуб. \\.Ю4і. 

в) Не знавши біди не буде добра, ном. 2202.—Мови¬ 

вши слово треба бути паном. Ном. іовті.—Не сіявши, не 
оравши не буде жито родигв. діетл. 80. 

УВРГД. (0 При тих дієсловах, ідо лучаться з інфінітивом, за¬ 
мість причасника ложе бути інфінітив, напр.-. 

при: Он піду я тукаючи горобчика шукаючи. Чуб. V, 
273.—лаємо: Ой пішла вона гукаючи ягняточка шукати. 
Чуб. V, 1077.—або при: Ой пішов син блукаючи, мату¬ 
сеньку шукаючи. Лакс. 100.—маємо-. Ей пішов би я по те¬ 
рнах, по байраках блукати, тіла козацького молодецького 
шукати. ЗЮО. У.—або при: Да вже ж мені докучило в 
світі торуючи. Чуб. II, 279.—маємо: Вже ж мені да наску¬ 
чило жити з тобою. Чуб. V, 1138.—при: Тобі ж добре по 
новій світлиці ходячи. Гол. IV, 37.—лаємо: Добре тобі, 
дівчино, по світлонці ходити. Чуб. V, 18. 

(») В таких випадках, як І в і 2 в висловлено через 
причасник чинність стосується до невизначеного пред¬ 
мету (особи), що дасться мислити в датнім відмінку, 
напр.; Не мавши статку, не буде її упадку. Тіом. У873—зна¬ 
чить: Тому, хто не мав або не мас статку, не буде її упадку 

Правило 97. Причасник час^ кладеться перед 
підметом: нилр: 

1 як, ідучи хто мпмо скаже „Болотні* ворота стоять 
вам ізнов там, де стояли", то золото так і зассяе. зюр. г. б.— 
В старій мові: ТДо видячи его цар. вел. їх од вагу барзо 
їх улюбив, літ. Сам. з?.—Карав ній Бог та й змиїувгься 
Ном. 43.—Відійшовши дід від містка зачав хреститись. 

Грій. іи,34і.—Взявши Підкова тш листи приїхав до Бару. 
Боб. 294. 

Б. 1 н ф іні т и в. 

Інфінітив може стосуватися в реченні або до підмету, 
або до предмету (означеному або неозначеному). В першім 
разі (а) він зветься підметовим, а в другім (б) п р е- 
д м е т о в п м. 

а) Убираються їхати до цариці, чуб. II. 271. 

б) Посилає баба дочок нз досвітки прясти. Чуб. її,63. 

Правило 98. Інфінітив підметовий кладеться при 
дієсловах формальних: бути, няти, стати, мати, взяти, 



оавай і при тому в формі недоконаній (я) далі (б) при діє 
словах руху, яотш того (а) при модальних дієсловах: хтіти, 
воліти, гадати, думати, могти, здужати, вспіти, квапи¬ 

тись, поспішати; мусігпи, братись, кінчити, перестати, ки¬ 
дати, пробувати, нарешті при таких (г) дієсловах ще: сміти, 
вміти, знати, вчитись, дати, бажати, любити, боятись, 
в стидитись, соромитись, стерегтись, наміритись, просити, 
зарікатись, убіратись, наважити, збіратись, здумати, ла¬ 

годитись, мати, підгинати, дочекатись, засідати, звестись, 

шукати, клястись, присягати, хвалитись і ин. 

(я) Що я вас буду просити, чи не пішли б ви зі 
мною на ба-зар?—Вони тобі дорогу даватимуть. Чуб. II, 20.— 

Не мав Іван що робити. >КС. II, 1, 369.—Ой взяло мені 
да поставати да хліба разового. Кольб. П. II, 167. 

(б) Я йшов на тік спати, чуб. і, 199.—Вибіг того 
козаченька доганяти, /Дакс. із,—Веде човік собаку ві¬ 
шати. чуб. н, 52.—Ліг вареників їсти на сонці, іь. іао. 

(а) Я хочу його побачити. -Я мушу Його забути.— 
Я не здужаю встати. 

' (г) Не вміла мене шааузати. Летд. із,—Забажав ню¬ 

хати табаки. чуб. и, ш.—Стережися розмовляти. /дЄтл. 9$ 

Правило 99. Інфінітив підметовий кладеться при 
прикметниках: безсилий, важкий, вільний, гідний, годен, го¬ 
товий, дешевий, добрий, дужий, завзятий, здатний, коха¬ 

ний, ладен, ласий, лихий, малий, недужий, несміливий, 

охочий, повинен, радий, розумний, смашний, сперечний, дяо- 

сібний, спроміжний, стіпний, цікавий. Так напр.: 

Безсилий помогти.—Він малий нести такий ко¬ 

шик.—Вільні одійти во-свояси. Вел. і, 227.—Огонь і вода 
добрі служити, але лихі панувати, нол — Личенько ці¬ 

лувать кохане, чуб. V, 53о.—Аби їсти паски були смашні. 
Остер, п.—Широкі ворота увійти, та вузькі вийти. Ном. 5362, 

Часом теж і при речівниках, коли вони беруться з бо¬ 
ку їх якости, нагш.: 

Чи Бог дитина дурнів слухати. н<ж. 4122.-Ми не 
малі діти коло каші сидіти, чуб. IV,204—Я не утонька 
у поринати, з льодом води доставати. Лукаш. 86. 
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ЇЇ р явило 100 Інфінітив предметний кладеться 
при перехідних дієсловах, що лупаться з датним і причи¬ 
новим відтінком особи, до якої стосується чинність інфіні¬ 
тиву, або при формах: (<?), було, буде, нема ного, нема чому, 
н' іого, нікому, ніде, нікуди, невідкіля, на. 

а) Чу МАКОВІ буде ВПИТЬСЯ, прохмелиться. Чуб. V, 

1002.-Звелів йому прийти, чуб. и, 380.-Вона йому дала 
налитись, чуб. н, 389,—Дозволить йому поторгувати. Чуб. 

и, з^о.-Велів їм -араз запрягти коні. Чуб, її, 48.—Дає 
грош/ дітям тулятися. Чуб. II, 350.—Довірив йому году¬ 

вати сокола. Чуб. II, 534. 

б) Посилає 6$ ба дочок на досвітки прясти. Чуб. її, 
63. — Пустив коня пастись, чуб. її, 394.—Б >г прислав св. 
Михайла зложити той віз. чуб.і, іоо.—Просять нас сісти. 

Чуб. V, 1125.— КЛИЧУТЬ ЇЇ ЛЮДЄ КОНЯТИ ріпу Чуб. II, 542. 

в) Сизій зозулі не кувати. Пил. 94.—Ой як же мені 
веселому буть, веселому буть, ОДрВДОСНОМу. Летл. 71 — 

Клект срлячйк зпзд хмари чути. Закр. 170,—Нема чого 
ЇСТІЇ. Чуб. II, 50.—Не було чого їсти вже два ДНІ. Чуб. II, 58.— 

Не знати, де дівся. чуб. її, 49.—Що там у твоїй стороні 
чути. Чуб. II, 46.—Нікуди піти.—Нівіткіля сподіватись.— 
До брета вже нічого йти. чуб. її, 46.—Не буде кому хлоп¬ 

чика обороняти. Чуб. її, юз.-Куди йому самому потра¬ 
пити до дому. Чуб. II, 46.- На тобі, дівчино, коника три¬ 

мати. Чуб. V, 91.—Доти нам ходити, доки не найти.—Яе 
забуду, поки жити.—Коли запитати його, то він скаже. 

УВАГИ: (0 Коли дієслово в 1-й особі, то запість інфінітиву, ідо 
стосується до другої особи, кладеться вольовий спосіб, 
напр.: Просим вас не убивайте сього чоловіка. Вел. II, 342.— 
Прошу тебе зацвіти красно. Чуб. IV, 226. 

(іі) Дієслова іти (піти, вийти) і стати замість інфі¬ 

нітиву сполучаються з тили салили форлали иншого 
дієслова, напр.: Піду утоплюся. Бал. 10.—Піду одвідаю сина 
свого. Чуб. V, 345.—Піди поклич тата.—Іди сядь коло мене. 

Чуб. V, 252.—А я вийду послухаю, чи ти там, сокілку. 

Чуб. V, 1195.— Ой етапу ж я подивлюся па річку биструю. 

Бал. Ю. 

Правило 101. Інфінітив предметовий кладеться 
при речівниках прислівникови г: треба, потреба, пора, час, 
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ст, горе, штука, година, вподоба, воля, біда, охота, на- 

я, обовязок, шкода, жаль, сум, гріх, сміх', твоя річ: 
Треба лагодитись на поле їхати та просо косити. 

Чуб. II, 537.—Тобі не ХИСТ 3 Ечевм биться. КЕ. V, 478.—Не 
штука розкинути, а штука збірати. Ном. 10020.—Воля бу¬ 
де ночувати, чи піти до дому. чуб. V, иб.-Сум було ди¬ 

витись. Таращ. п.— Пора КОНІ ШШув&ТИ. Чуб. V, 46. 

Правило. 102 Інфінітив предметовий кладеться 
при прислівниках: мило, прикро, тяжко, страшно, негоже, 

любо, добре, годі, замість і ин. 

Добре буде за ним жити. чуб. II, 15.—Важко й птиці 
перелетіти. Чуб. и, 325.—Вона бавиться замість робити. 

Правило 103. Інфінітив може заміняти вольовий 
спосіб, напр.: 

Позвать мені брата. Чуб. и, 530. 

Правило 104. Коли бажано на дієслівнім понятті 
вробити притиск, то при дієслові в особовій формі кладеться 
також те саме дієслово в інфінітиві напр.: 

Балакати нічого не бадака, щось белькоче, хор. Сб. 

їх, 251.—Це то ти зуміти зумів зробити, та чи вмієш же 
ти лишень ЗНОВ ЇХ повставляти. Хар. Сб. IX, 264. 

Правило 105. Інфінітив кладеться при речівни- 
ках, коли їх окреслює, на ;.ку мету вони є, напр.: 

Чи не оуло річеньки утопиться мені. Чуб. V, 539.— 

Один колос діток годувати, другий колос челядь го¬ 

дувати, третій КОЛОС ГОрІЛЬЦІ куриться. Чуб. V, 555. 

Машина шити, машина писати, але частіше в 
що: машина що шити, що писати. 

<>. Складня прислівників. 

Правило 106. Прислівники по змозі кладуться 
найближче до слова, що його окреслюють. Так ми кажемо: 

„Він мені дав тільки три карбованці**, але не скажемо в 
тому ж розумі: „Нін тільки мені<: або „мені тільки дав три 
карбованці**, бо поклавши „тільки'* перед „мені** ми сто¬ 
су емо його до слова „мені**, так само було 6, коли б ми по* 
клали „тільки** зараз по „мені*‘. 

8 
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Правило 107. Прислівники можуть стосуватися 
до дієслів (а), до дієслівних речівників, (б) часом до речів. 
ників прикметникових (в), до прикметників (г) і до инших 
прислівників, (д) до прислівникових виразів (ж) і навіть до 
займенників (з) так напр.: 

(а) Ой рано, рано ворі воріли. ЕЗб. 35, 48. 
{б) Минулося моє гуляння вранці. 
(5) Він дуже багач.—Він був дуже піяк. е. 36.8, юз. 

(г) Ходить він дуже смутний. 

(д) Він мешка дуже далеко. 
[ж) Той став був дуже при дорозі, е. 36. 8, 104. 

(з) Даватиму бублики всім разом, а не тільки тобі. 

Правило 108. Прислівник може бути присудко¬ 

вим в розчленовавім іменнім реченні: 
Ой ляг некрут та й байдуже, прокинеться, та й 

день дуже. ШБП. І, 50. 
Я байдуже паски, аби порося. На Масюрівці хати 

густо, ЩО Вітер не провіє, Грін. III, 654. 

7. Складня прийменпик». 

Правило 109. Прийменники завжди кладуться 
перед тим словом, до якого стосуються. Не можна сказати: 
Я вийшов його проти, а тільки я вийшов проти його. 

Правило 110. Прийменники можуть стосуватись 
не тільки до речівників, прикметників і займенників в зна¬ 
чінні речівника, але також і до прислівників, напр: 

Це було до тепер.—На завтра він поїхав до міс¬ 
та.--Тобі масла не на довго вистачить. 

Правило 111. В мові поетичній прийменник ча¬ 
сом повторюється перед прикметником, напр.: 

Нумо з його із живого сорочку здіймати, х. Сб. IV, 
II, 61.—Там над річкою там над бистрою, там сидів же 
голуб ІЗ голубкою. Грін. III, 227.- 

Правило 112. Прийменники зложені з приймен¬ 
ником з лучаться з родовим відмінком, а прийменники зло¬ 

жені з иншями прийменниками мають по собі відмінки, дру- 
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гого прийменника, опріч прийменника по-при, що крім міс¬ 

цевого також лучшься з причиновим відмінком. 

{а) Тече вода з-за города. Кольб. п. II, 57 — Котвтьея 
хміль із-між города. Летл. 194.—З-над Прута.—З-перед 
очей узято, ном. 3907.—Вилинула б з-під калини, як 
сива зозуля, чуб. V, бі.—Помальовані тина, з-під злота 
ворота, е. Зб. 35,202.—З-поза хмари місяць виліз ц0лт. п.— 

3-помежи тих дітей, же. II, 350.—З-посеред себе год¬ 

них обрали ПОСЛІВ. Бел. IV, 271. 

(б) По-за садом дорога до самого порога, ж. гі. и, 

і44._Самі ж добре по-між рядами прохожайте. лакс. 39.— 

ІІро-між людьми та козак х дить. Закр. 491.—ІІо над 
синім морем три козаки ходить. Чуб. V, ш.-Приклякли 
діти на-в-перед Богом, потому перед ісусом Христом. 

Колб. п. і, 283— Лети, лети, соколоньку, поперед нас. 
Летл. 171,-Попід ніс текла велика ріка. же. II. 346. 

(в) Коби хліба соли попри божій волі. Гол. І*, 126 

і також: їдуть вони по-при коршму. же. І, 350.—Дорога 
все припадала їхати по-при сестривий дім. Кол и. IV. 39. 

8. Складвя часточок. 

Правило 113. Нехай, хай, най в фукції злуч 
ників рядяться з теперешнім (в докон. формі прийдучим) 

часом висловного й гаданого способу: 
Сядь, нехай поли не висять, ном. небі—Сходи 

сину, до батька, нехай і тебе прийме з собою, як буде 
їхати, чуб. її, 29.—Поможи мені, нехай би я і діти мої 
поминали тебе. сс. 

Правило 114. Питайна часточка чи завжди кла¬ 

деться перед дієсловом 8 запереченням або без заперечення, 

напр.: Чи знаєш? Чи прийдеш до мене, чи не прийдеш? 

Правило 115. Часток б, би надає висловові га¬ 
даної фгрми і означає не дійсний факт, а можливий, бажа¬ 
ний або умовний, напр.: 

Хто б йому повірив.- Чи не пішли б ви погу¬ 
ляти.—Чому б і не радіти.—Бог би його покарав. 

8* 
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Правило 116. Часточка б, би, може бути в неза¬ 

лежних і залежвих реченнях. В незалежних реченнях час¬ 
точка б, би клапетьс-я залежно від форми речення. 

{а) В питайних реченнях за питайннм займенником: 
Хто б йому повірив.—Чому б не рад. 

(б) В бажальних реченнях за часточками: як, коли, щоб: 
Як би ж то він прийшов.-Коли б же ти не за¬ 

була.—Щоб я його не бачила. 

В інфінітивних реченнях за інфінітивом: 
Спитати б його, чи він прийде. 

В реченнях можливосте як нема займенника, то по 
дієслові: 

Ударила б гайдука, та боюся мужика. чУб. V, 676. 

(в) В незалежних головних реченнях, коли головне ре¬ 

чення стоїть перед заліжним і має підметом займенник, то 
по займенникові, а як підметом речівник, то по дієслові, 
напр.: 

Я б одужав, юли б напився води.—Коли б я не 
смалений, то б я полетів. Чуб. IV, 75.—Щоб я крила 
мала, полетіла б в Польщу. Чуб. V. 950.— 
2 В реченнях залежних част.чка б, би кладеться за¬ 

раз по злучникові, коли він є, і при тому зі злучннками а, 

що пишеться вкупі: 
АЄи жипі, а голі будем. Ном. нао.—Ой коли б я 

такая, як калина жаркая. Лавр, і.—Купалася ластівка, 
щоб не душно. 

Правило 117. Часточка б, би лучиться звичайно 
з дієсловом в формі минулого часу: 

Не знаю, де б я вас дів. 

Часточка б, би, коли б її ужито з теперішнім часом, 

то не має модального значіння, значить буцім, немов: 

І бере б то і не бере. Ніби він і не він. От би то 
й підбіга. 

Правило 118. Часточка заперечення накладеться 
перед тею чжтинпо речення, що заперечується: 

Не ти. а я нєїду. Я не поїду. Не чорного, а бі¬ 
лого дайте хліба. 
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Коли в реченні е заперечні займенники, прислівиики, 
або злучивк ні, то заперечна часточка не не опускається. 
Так ми кажемо: 

Я нікого не знаю.—Я ніде не був. - Ні тебе ні 
його не хочу бачити. 

Але при ні, ані, ніяк звичайно не не кладеться: 
Ні тебе в пазуху взяти, ні в кешеню сховати. 

ИП. II, 35.- Ні я його в війську згубив, ні я його в 
СИНІМ морі ВТОПИВ. Чуб. V, 939—Ні я, любо, впився, ні я 
скрутився. Чуб. V, 1081.—Ані мені сниться. — Ані його від¬ 
молиться, ані його відхреститися. Ном. 2807.—Ніяк її 

(річку) перебрести, НІ леретйкнутя. Чуб. V, 548. 

Правило 119. Після висловів страху, за¬ 
борони в головнім реченні, в побічнім предметовім при 
присудку кладеться заперечення, так само і в простім ре¬ 

ченні перед інфінітивом: 
Він боїться, щоб ви не сварились. “Заказала не 

бувати СІМ ЛІТ у себе. Лорд. 226. 

Правило 120. По виразах мало, мало, іцо, трохи 
ледве кладеться не: 

Він трохи не впав. 

Правило 121. Після питайних займенників і 
прислівників кладеться не не виражаючи заперечення, а 
тільки або неозначенність, або обмеження, напр.: 

(п) Де не взялась дівчинонька та вирвала трави¬ 

ченьки. ип. і, 141.—Се де не взявсч їй на зустріч вов- 
чик-братік. чуб. її, 114—Де не взявся козаченько на во¬ 
ронім кониченьку. Бел. 73.—Скільки води не пий, а пя- 

НИМ не будеш. Нол. 11541. 

(б) Як у якім вікні не замигоче якийсь вогонь, 

він іде до того вікна та й дув. щбп. її, 16. — Хто пер¬ 
ший яку сестру не посвата, 8а того й дівай Ландж. 14.— 

Як не вийду на вулицю, то вулиця тиха. дл. III, 66 — 

Ие що—як, не де -як, ніхто -як, не—як лиш, значить 
тільки: 

Не що дівці як кросна ткать. Ноп. 4946.- Не де 
бвш як по голині. Закр. 186—Ніхто не почув як рідная 
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мати. Чуб. V, 409.—В того кзьондза не було лиш одна 
корова, же. п, і, 5і. 

Правило 122. Коли часточки правлять за елуч- 

ники, то вони лучать імення тих саме відмінків Д дієслова 
тих саме способів і часів, напр.: 

Проси тата або маму. Не я, але ти тому винен.—Ти 
підеш чи не підеш? 

Правило 123. Де-які займенники, коли вони спо¬ 

лучають два речення, то беруть по собі певні спеціальні 
злучнаки. Так напр , такий вимагає як, так—як, поти— 

поки, поки—то, не то що—І, доти— доки, доки—то, за- 

кіль—то, се б - то б, куди—туди, куди—то, так—що, того— 
що, тому -що, тим—що, через те—що, за те—що. 

Правило 124. В противному сполученні двох 
речень, питайна часточка чи правлячи за злучник двох 
однакових форм дієслова, з яких другий з запереченням не, 
може опускатись, напр.: 

Піймав не піймав, а погнаться можна, нол. 4281.— 
Знайшов не знайшов, а помацати можна. Нол. 4280 — 
Утік не ВТІК, З побігти можна. Н<Ж. 4282.—Випє не випє, 
закусе не закусе,—нема тобі до того діла. Хар. Сб. їх. *53. 

Складня межисловець. 
Правило 125. Межислівця звичайно кладуться 

на початку речення, коли вони не діесловного характеру: 

Ой на» горі та женці жнуть. Геть його сюди. 

Ном. 5032. — Цур тобі пек тобі, яка дженджуриста. 
Чуб. V. 105. 

Складня зложеного речення. 

Прикметникове речення. 

Правило 126. Прикметникове речення приточу¬ 

ється до речівника або його заступника в головному реченні 
вдучниками: що, що б, в головнім йому відповідні той та 
те, такий така таке, що зрештою можуть і не бути. 
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Не КОЖНИЙ СПИТЬ, ЩО Хропить. Ном. 3036.—Мину 
лися ті часи, що літали ковбаси. чуб. і, зої-Не то кінь, 
ЩО В болото увезе, а ТО, ЩО 3 болота вивезе.- Ном. 7225 — 

Пронеслась чутка, що орда виступає, ноп. 12000.- Чия 
се пшениця, що житняя солома? Це ж того козака, 

що тихая мова. Чуб. V, юз—Я такого пана був, що цар¬ 

ство небесне та й годі. Ном. 1242.—Ой чия то хата, що 
я її не знаю. Чуб. V. 400.-Приводить до тієї гори, що 
через ню вліз. і. л. 26.—Не гой пан, що надів жупан, 

а той, що в його щире серце. ном. 14287.-Я твоя ж:нка, 

шо ти мене продав, рудч. Ск. і, юз.—Діждали ми того 
дня, що бенькет. руд. Ск. н, 102.—Нема тії драбинки, 

що б до неба дістала. Ном. 394. 

УГАГА. Коли прикпетникове речення стосується до першої, 
другої або третьої особи, що підметом або предметом в 
головнім реченні і предметом в побічнім, то в прикмет¬ 
никовім реченні маємо відповідного займенника в тім 
відмінку, якого вимагає дієслово, напр.; 

Я твоя жінка, що ти мене продав, Рудч. Ск. І, 
163.—Ти моя жінка, що я т е б е продав,—Він твій син, 
що ти його продав.—Біда тій курці, що на ній со¬ 
кола заправляють на лови. Ном- 1301. 

Але займенника третьої особи може в подібних ви¬ 
падках не бути тоді, коли б він мав стояти в іменовім 
або причиновім (евент. родовім) відмінку або з прий¬ 
менником в, напр.: 

Не жаль мені доріженьки, що куриться курно. 
Летл. 22.—Баба вже стала, що й не пізнати. Чуб. II, 368.— 
Не голодна корова, що під ногами солома. Ном. 5187. 

Правило 127. Коли прикметникове речення сто¬ 
сується до такого слова в головнім реченні, що означа 
місце, то иривязується до його або влучником що, що там, 
або де, відки, напр.: 

От і зійшли вони на такий пустир, що бурян аж 
у чоловіка. Рудч. и, 24.—На таку гору виїхав, що мій 
батько і я, от уже і постарівся, а не зазнаємо там води. 

Рудч. Ск. і, 117.—Пійшла у ту комору, що брат їй казав 
не ХОДИТИ туди. Рудч. Ск. її, 69—Горе дворові, де ко¬ 
рова розсказ волозі, ном. 9063.—За городом левада, де 
зібралась громада, ном. 909і.—Відніс її у той город, від- 
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кіль рядом був той купець, і де жила його жінка 8 

СИНОМ. Чуб. II, 18. 

Правило 128. Коли прикметникове речення при- 
вязуєтьоя до головного займенником котрий, а, е, то в го¬ 

ловнім йому відповідає той, і коли прикметникове речення 
стоїть перед головним, то пі *мет головного кладеться в прик- 
метникомому після котрий, в одному з ним відмінку, напр.: 

Котра корова багато реве, то та молока мало дає. 

Ном. 12881,—Котрий пес багато бреше, той мало куса¬ 
ється. ном. 7256.—Котрий козак не має в себе шаблі бу¬ 

латної, пищалі семипядної, той козак кий на плечі 
забирає. Летл. 391. 

Часом той, та, те в головнім опускається: 

Котору дитину кохала-любила, край себе не маю. 

Чуб. V, 888,-Которая сиротина, гине. Чуб. V, 493. 

Коли прикметникове речення після головногоді,то 
підмет в головному: 

Надумався, що в його був у лісі такий монах, 

котрий сидів у келії, що він до його уже ходив спо¬ 
відаться. і, лі 46. — Почали топить баб, про котрих го¬ 

ворено, ЩО ВІДЬМИ. ЗЮР. II, 37.— 

Так само може приточуватися що прикметникове ре¬ 

чення і займенником який, а, е: 
Адже дзеркало показує твар, якої саме не баче. 

Ном. 13828 —Хіба Ж Є пани, ЯКИМ гроші не милі. Ном. И47. 

УВНП\. (і) Займенники котрий і який йко злучники головного 
речення з прикметниковим, подибуються рідко. 

(м) Часом замість що, котрий і який зязком двох 
речень буваєзлучник а з займенником він, вона, воно, або 
той, та, те з відловідн. речів., напр.: 

Прийшов до них чоловік з городе, а він того літа 
ходив у Київ, та й кае. Кв.—Ой на горі садок стоїть, а в 
тім садку сосна. Гол. II, 787. 

Стоять намети з білого шовку, а в тих наметах стоїть 
постильде. Кольб. П. І, 113. 

Правило 129. Коли прикметникове речення ви¬ 
ражає порівнанчя, то прил.\ чає гьея до головного прислівни¬ 
ком як, а відповідає йому в головнім такий, а, е, що з реш¬ 
тою може опускатись, напр.: 

Така честь, як на собаці лико. Ном. Ю43. 
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Речівникове речення. 

Речівникове речення відбуває ту саме службу в складі 
головного речення, що й речівнвк, значить може бути на 
місці підмету, присудкового речівника, предмету і в прило- 
женні до якого речівника (чи речівникового ваимешшка). 

Правило. 130. Речівникове речення, коли бував 
підметом до нерозчленованого дієслівного речення, то лу¬ 

питься з ним злучником що, щоб, аби, капрп 
Трудно, аби на добре вийшло, що із 8лих рук 

прийшло. Ном. 2370,—Диво мепі, що він не прийшов, 

н. Вол. п.—Буває, що й на полі рожа виростав, ноп. нзоз. 

Правило 131. Коли речівникове речення править 
за підмет до головного розчленового речення, то воно вя- 

жеться 8 ним займенниками стосунковвми хто, що, або 
злучником що. В головнім реченні їм Еідповідае вказівний 
займенник той (та, те) (до якого, коли вія не опуска¬ 
ється, побічне речення, в приложенні), або то (з іменних 
реченнях): 

Хто за віру умірав, той собі царство заробляв. 

Нол. ш.-Кому Бог поможе, той вса переможе. нол. її.— 

Хто нюхав табачок, то гетманів мужичок. Нол. 12614 — 

Хто хоче питлювати, мусить зачекати. Нол. 6596.—Що 
Бог дасть, те не напасть. Нол. бо.— 

Що орють гарно, те дівгься не скотиною, а спра¬ 

вою. харьк. п.-Що чари жінки внають, то—допевне. 
ЖС. II, 182. 

Правило 132. Речівникове речення, що править 
за предмет, вяжеться з головним злучником що: 

Я знаю, що він хутко прийде. 

Правило 133. Коли речівниковим реченням бу¬ 

ває питання, то воно стоїть в такій формі, як і в незалеж¬ 

ному питай йому реченні: 
Скажи мені, старий діду, де шукати долі. Бал. 18.— 

Скажіть мені, що ви про це думаєте.—Мужик дума, 
відкіль почати. нол. і258.~Не питай, чий я, не питай, 
що Я. Нол, 1307.—Дивися, ЯКИЙ кінець буде. Нол. 2612. 



— 122 — 

У ВАГИ. В прикметниковім реченні замість кого, себ-то родо¬ 
вого відмінку від хто, завжди кладеться займенник 
чий ~я,"Є, напр.: 
Чий гріх, того й покута. Ном. 124.—Чия кривда, хай того 
Бог скарав. Чуб І, 256,—На чиїм возі їдеш, того й пісню 
співай, Чуб. І, 253. 

Правило 134. Коли речівниковим реченням бу¬ 

вають чужі слова, то вони привязуються до головного ре¬ 
чення злучнвком що, або кладуться при нім і без злучника: 

На сарані написано, що „я караВожа". Луб. и,524.— 

Ти сказала, мати, що „гаразд, мій синку", чуб. V, 833.— 

Хотів він на неї з рушниці пустить і застрелити, але 
роздумався, що „піду розпитаю", і. л. а—Він йому каже, 

що „ти есь цар, але ти не гарно поступив", і. л. 8 — 
Мені казав, що „прийду", та й не було. і. л. 2.—Сказав 
їй, що „ти вже, жінко, іди заміж, бо я не вернусь", 
і. л. б.—Один каже: „ я не бачив", другий каже, що 
„я бачив", п. Нар. Тв. 2іо.—Сказав своїй жінці, що „на 
буде обіду на четвер, бо прийде Бог до мене в суботу 
на обід", і. л. і.—Да казали: „Марусенька не пряха, а 
її матінка не ткаха". Лукаш. 97.-Жінка сказала, що „в 
пекло йди, дороіу туди я тобі покажу*. Л. Пр. 292. 

Правило 135. Дієслово головного речення може 
мати два предмети, оден речіьник, а другий речівнйкове 
речення, при чому речівяик править або 8а підмет або за 
предмет речівникового речення: 

Застав їх всіх трох, що плакали дуже. і. л. 70 = 

в&став, що всі три... Чутко козаченька через три го¬ 

роди, що ходить до теї хаги. Чуб. V, 198.—Знати козака, 
що він з нас сміється.—Чоловік і забув про масло, що 
сидів на йому, та й підвівсь. рудч. Ск. II, ш.—Згадала 
баба дівера, що добрий був.- Сина й не замітив, що 
той до його руки простягав, чуб. н, 19.-Я знаю, милий, 
нагайку, з якого вона дроту. Чуб. V, Ю7. 

З опущенням речівника в головнім реченні: 

Чоловік... ідучи в ліс надибав, що спав заяць. 
Рудч. Ск. і, 185.—На той бік Дніпра поглядає, що король 
Швецький з Мазепою на тім боці Дніпра похожає. 



— 123 — 

Лакс. 90. — Іде він далі, здибає, що вовки дуже куса¬ 

лися. же. II, І, 58. 

Прислівникове речення. 

Правило 136. Прислівникові речення місця вя- 
жуться з головним займеннвками-прислівниками місця: де, 
відки, куди, куди не, в головнім відповідно: там, відти, ту¬ 

ди, то, що з рештою може їх бракувати. 

І чого б я ліз туди, куди не треба, нол. 2790.-Хати 
закладають там, відкіль віє теплий вітер. Ном. 13419.— 
Ледащо куди не повернеться, то всюди йому зле. 
Нол. 2871. 

Правило 137. Прислівникові речення часу вя- 
жуться з головним такими взаємно відповідними парами 
займенників-прислівників: коли-тоді, {тоді-коли), коли-то, 
як-то, як-тоді {тоді-як), як-так, поти-поки, доти-доки, 

доки-то, закіль-то, нім-то, тільки що-аж; і теж кім, закім 
скоро. Відповідників в головному реченні може бракувати. 

Коли ж отой пісок зійде, тоді твій син 8 війська 
прийде, ип. її, 271.—Тоді дорога спішна, коли розмова 
потішна, нол. 11384.—Коли сіно в стозі, то забув оБозі. 
Нол.—Бог не трубить, коли чоловіка губить. Нол. 44. 

Як підеш у дорогу, буду плакать за тобою. летл. 2і.— 
Ой чом не приїхаз, як листи писала. Летл. 32.—Як в 
насад, тоді пий пиво. Нол. 11466.—Як віддає гроші, то 
ще й лав. Нол. 10619,-Колись то, як ще Польща пану¬ 

вала, так Татари набігали. ЗЮР. І, 5.—Тоді скажеш гоц, 

як вискочиш. Нол. 2607.—Поти добро, поки мокро. Нол. 
13289.— Не скуби, ПОКИ НЄ ВЛОВИВ. Нол. 26100. — ДОТИ 

гість і мав, доки не вимагав, нол. 12046.—Доки їси, то 
не забагатієш. Нол. 12046.—Сховай жінко лопатень, доки 
куплю нове колесо. Нол. 124.-Закіль це та те, то й „свя¬ 
тий Боже* заспівають. Нол. Ю9бі. — їж прісняки, вакім 
будуть кисляки. нол. 12289.—Чекають на того пана, нім 
той пан устане, же. н, і, 05.—Нім тобі змелеться, то ку¬ 
цому скрутиться. Нол. 3602.—Не кажи гоц, аж переско¬ 
чиш. Нол. 2607.—Тільки що скінчив він корабель, аж 
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земля і зачала в морі потопати, п. пр. 95.—Скоро то сеє 
зачувала, од пристани далеко галеру оцпускали Пак. 35. 

Правило 138. Причинові речення вяжуться 8 

головними через злучник бо: 
Не співайте півні, бо я ще не спала. Петл. 243.— 

Він не бачить, бо сліпий. 

З опущенням лучника бо: 
Бог не рівно ділить: жде, щоб самі ділилися. 

Нол. 8і. — Помалу: Хіврю утопиш, ном. 5567. 

Коли причинове речення стоїть перед головним, то вя- 
жеться 8 останнім злучниками: для того, то й, що в голов¬ 
ному реченні: 

Він сліпий, то й не бачить.—Бог багатий, то й 
нам дасть. Нол. Ь7. — Нічого собаці робити, то хвіст 
лиже. нол. 142&7. - Заспав трохи, для того спізнився. 

Чуб. II, 253. 

Часто головне речення вяжеться з побічним такими 
парами злучникіз: того—що, тому—що, тим—що, через 
те—що, за те—що, за тим—що, при чім першого члена 
пари {того, тому і т. д ) може бракувати. 

Того ж я смутненький, що ти молоденький, гол. і, ш.— 
Не тому прісно, що не кнсло, іно тому, що не розчи- 

няно. нол. 7240.—Не розумний тим Денис, що великий 
мав НІС. Нол. 14194. — Через те й хліб не родить, що 
свиня в плахті ходить, нол. 7г44.-3а те мене бито, що 
не приніс хліба.—За тим вовк не линяє, що в кошару 
часто никає. Нол. 7208.—Сміх мене обгортає, що до борщу 
хліба немав. нол. 12297. — Чорт бідний, що душі нема. 
Нол. 1619.—Смієгься, що дурний. Нол. 12677.—Бог нам дав 
кабанів, що ми такі бідні, рудч. Ск. ЛІ, 25.—Не треба пла¬ 
хти, що і в запасці гарно. Закр. 190. 

Правило 139. Наслідкові речення вяжуться 8 
головним злучником так що: 

Там надпиляє, там переструже, так що ані способу 
поскладати, п. пр. 9б. 

Правило 140. Цілеві речення вяжуться з голов¬ 
ним злучником щоб: 
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Не треба панувати, щоб лихом жартувати. Нол. 1967. 

—Дав ЙОМУ ПЛЯШКу ВОДИ, ШОб ВІН ІЖГІЙВ. Рудч. Ск. і. 

104 — Зр бив я воза, щоб мали люде на чім їздили. 
Чуб. І, 106. 

Правило 141. Умовні речення вяжуться з го¬ 
ловним злуччиками: що, щоб, коли, колиб, як, як би: 

Не погане море, що собаки хлешуть. Нол. 5210.— 

Добрі зуби, ЩО Й КІСІЛЬ ЇДЯТЬ. Чуб. і, 255.—Не голодна 
корова, що під ногами солома.- Щ< би не губка, то 
була би шубка. Чуб. 1, 256.—Щоб кому того дуба зру¬ 
бати і викорчувати, то там буде вода. і. л. 6.-Давно 
бим ся утопив, щоб не Україна, чуб. V, 275.—Коли Бог 
не годить, то й вогонь не горить, нол. 14. —Мели, коли 
не завізно. Нол. 12992.—Коли б не було пива, не було б 
і дива. нол. 5270.—Як Бог дасть, то і в вікно подасть. 

Нол. із.—Як у матери три дочки, тік буде без сорочки. 
Нол. 13983. — Як би я був паном, то б усе на подушках 
лежав, нол. 1158.-Пило б ледащо, як би було 8а що. 

Нол. 11494. 

Умовний злучник о лускається: 

Кому Бог має що дати, то дасть і в хаті. Нол. із.— 

Поживеш дальше, то побачиш більше. Нол. 13916. 

Коли головне речення питайне, то умовне вяжеться з 
ним злучниками коли, що: 

Як мені не кувати, коли має осінь наставати. 

Чуб. IV, 72.—Як же не знати мені, коли я його баба. 
Чуб. її, зіз.—Як же мені повівати, що яри глибокі, як 
же мені прибувати, що краї далекі? Летл. 40.—Де вже 
ТИ Мені ПОМОЖеШ, ЩО у Мене Нема НІЧОГО. Рудч.Ск. її, 21.— 

Як же їх найти, що вони так собі живуть, шо й хати 
не знать,- самі двері. Рудч. Ск. п, «41. — Задумав чоло¬ 
вік, як йому ту лисицю одурить, що вона така хитра. 
Ландж. 2.—Куди там підеш, що й розумні брати нічого, 

а ТО ще Й ТИ хочеш. Ландж. 75. 

Правило 142 Допустові речення вяжуться з го¬ 
ловним злучниками: хоч, як не—а: 
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Хоч 1 надів жупан, все не цурайся свитки. Нол. 

1270.—Хоч гірше, аби ИНШЄ. Ном. 2680.—Як людина не 
міркує, а все ж в світі погальмує. ном. 2000.— 

Правило 143. Порівяавчі речення вяжуться з 
головним злучниками як, мов, наче, неначе, буцім, ніби, ніж: 

Сидить, як тур у горах. Ноп. 1353.—Так приви- 

тають, як в уста не кладуть, ном. І4ію. — Ой устала 
мати, як не лежала, летл. 242.—Розказує, мов з книжки 
бере. ном. і290о. — Ходиш, наче усі шляхи погубила. 

Ном. 14220.—Засів, буцім в болоті чорт. Котл. Е. І, 26.- 

Оту пропадай, лихий рабе, ніж маєш рости і моїм доб¬ 

ром гордувати, і. л. з—Лучне б було мене, моя мати, 
під серцем задушити, ніж би мав я, такий молодень¬ 

кий, так тяжко тужити. Чуб. V, 999. 

Прозо дія. 
1. Прозодією зветься та частина граматики, що 

викладав закони й природу віршу. В і р ш о м зветься мірна 
мова, а мірною мовою —така мова, де правильно пов¬ 

торюються склади з наголосам і без наголосу. Супроти мір¬ 

ної мови, мова немірна, де наголоси не мають правильного 
повторення, зветься прозою. 

Так напр : „Бувйй здоров, крйго, мій краю кох&ний“ 

буде віршом, бо тут правильно чергуються склади наголо¬ 

шені:-'- А коли ми скажемо: „Кр&ю мій коханий 
краю, бувай здоров", то це буде проза, бо тут нема правиль¬ 
ної міни складів з наголосами і без наголосу: - •' -»- * ' 

2. Вірш відріжняеться від прози двома річама: (/) 

правильним повторенням наголосів: і (іі) пропорцією ненаголо- 
шених складів до наголошених. 

(i) Так в рядку 
Я гцб | тобі | скажу | на те 

наголос правильно припада на кожний другий склад. 
(ii) Але в рядку 

Ліс тут можучий розвинувся ( вільно 
наголос не то що кладеться на перший склад, але ще 
по кожнім наголошевім складі іде два ненаголошених. 
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3. Кожне українське слово, що має більше як оден 
склад, мав наголос на однім 8 своїх складів. 

(і) Вікнб, чоловік, поперекидай—на останнім складі. 
(/) Хата, загадка, вйробити—на першім складі. 

{ііі) Вирбблк вати, випрбшувати - на другім від початку або 
на четвертім від кінця. 

(/к) Відмовити, полежати, захбдити—на другім від початку 
і на третім від кінця. 

4. Український вірш складається з рядків; кожен ря¬ 
док віршу має сталу лічбу наголосів; кожен наголос має 
при собі сталу лічбу ненаголошених складів. 

(/) Візьмімо рядок 8 Котляревського: 

Енбй був парубок моторний. 
Кожний рядок тут мав чотирі наголоси, і кожний на¬ 

голошений склад мав при собі оден склад ненаголошений. 

(//) Хвилями дужими 

Спів розлягається. 
Кожний рядок тут має два наголоси. Наголошений 

склад припадав першим і до кожного наголошеного гор¬ 
нуться два ненаголошених. 

5. Наголошений склад з одним або двома ненаголоше- 
ними взявши їх разом, зветься с т о п о ю. 

Стопа в одиниця міри. 
Означмо склад ненаголошений літерою х, а наголоше¬ 

ний літерою а 

6. Стопа, де перший склад наголошений, а другий 
ненаголошений, вветься трохеєм, напр.: хата, мбже, кб,- 
же. Формулд трохею ах. (' °). 

Трохеїчний вірш: Вранці рбно нб, світанку (в.; 

7. Стопа, де перший склад ненаголошений, а другий 
наголошений, вветься ямб. напр.: Веснб, могі, булй. Формула 
ямбу ха. 

Ямбічний вірш: Сховйла всб холбдна тьма (в.) 

8. Стопа, де перший склад наголошений, а по нім два 

склади ненаголошених, зветься дактиль, напр.: зіронька, 

кидати, вдосвіта. Формуля дактилю ахх. (,и °). 

Дзктелічней вірш: Гблосно кличе нас мбти коханая. 
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9. Стопа, де перед наголошеним складом два ненаголо- 

шених, зветься анйпест, напр.: перехід, почали, сило¬ 

міць. Формуля анапесту хха. (° °'). 

Анапестичний вірш: Покохала ти співи мої (В.) 

10. Дактиль належить до того сам-го роду або сис¬ 
теми віршу, що й трохей, бо наголошений склад в нім 
првпадав п е р ш и м. - Анапест належить до того самого 
роду або системи віршу, що й ямб, бо наголошений 
склад в нім останній. 

(i) Через те дактилі й трохеї можуть змішуватись (як в 

„зіронько гісна*), і так само анапести і ямби (як в 

„Гірк^ свою прйцю любив"). 

(ii) -Але д>же рідко ми бачимо, щоб трохей запроваджено 
в ямбічний рядок, або ямб в трохаїчний за винятком 

першої стопи: Пішлй т^га по Вкраїні <к.) 

11. Стопа, де ненаголошеннй склад стоїть перед наго¬ 

лошеним і по ваголошеному, зветься амфібрах, напр.: 

козацтво, веселий, гулйє, глибоко. Формуля амфібраха. 
хах. (и'у). 

Амфібрахічний вірш: Бувай здоров крйю коханий. 

12. Кожен вірш може мати від одної до шости стіп. 

Вірш в пять стіп зветься л е н т а м е т е р, а в шість стіп 
гекзаметер. Ямбічний гекзамелер зветься александ- 
р і й с ь к и м віршем. 

13. Вірш, що з одним складом зайвим понад лічбу стіп, 
з яких він складається, зветься надмірним, напр: 

Евей | був іій рубок | мотбрінвй. Тут склад-«шг іюн8Д 4-сто- 

повий ямбічний вірш; і таким чином рядок можна назвати 
надмірним. 

14. Вірш, шо йому бракує одного складу до лічби стіп, 

з яких він складається, зветься недомірний, напр.: 

Жбрли 1 сбрпе І КЙ5Є 1 КрУгіИ | і суїтйли І МОлОК 1 мій. Тут 
едного складу бракує в рядку, але цей склад ненаголоше- 
нвй, і вірш складається з восьми трохеїв без одного складу, 
або 8ах —. 
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Застереження. Де-хто плутає нодлірпі вірші з недолір- 
нили. Щоб не плутати, треба палятати, що стопу означу* 
завжди наголошений склад, значить бракувати до стопи або 
бути понад стопу може тільки ненаголошений склад. 

Рима. 
15. Римою зветься відповідність звуків в кінці віршо¬ 

вих рядків. Так, напр. в поезії: 

Хто там ходить? хто там бродить 
Лісовими манівцями? 

Хто так жалібно заводить? 
Хто там ходить 

8а кущами? (В). 

кінцеві слова в рядках... б р 6 д в т ь,... з а в б д и т ь,... 

хбдить і. манівцем и... к у пі б. м и, перші три і 
другі два римуються з собою, бо звуки в них починаючи 
від останнього нагол< шеного однакові. 

16. Добра рима повинна вигоджати таким чотиром умовам: 

/. Римований склад мусить бути наголошений. Так 
вогні римує з дні, але не римує з бідні. 

2. Наголошенний голосовий звук і звуки по нім мусять 
бути однакові. Так бко і глиббкий— не добрі рими. 

3. Кінцевий шелестовий звук мусить бути той самий: 

наш і пас не є рими. 

4. Шелестовий звук перед наголошеним римованим 
голосовим краще коли буває одмінним. ** й с т о і нами¬ 

сто, т б н и і дг в ов и—добрі рими. 

17. В українській поезії опріч рим часто вживають 
пів-рим чи то асонансів. В асонансах кінцеві голосові 
звуки не сходяться, напр.: з - т й х а і лихо в х йту і 
копати, долині і билина, в гаї і висихає і 
т. ин. 

18. Вірші неримовані вву гься білими. 

Ритм. 
19. Ритмом зветься музикальний плин віршу. Він 

залежить: і) від розмаїтого поступку фраз ріжної довгости, 
у 
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2) від збігу тільки таких груп шелестівок, яких допускав 
українська фонетика, 3) від одповідного чергування рит¬ 
мічних наголосів в цілому ряді віршів і 4) від цевури та її 
положення. 

20. Ритмічнвй наголос повинно відріжняти від метри¬ 
чного, що визначує віршову міру. Метричній наголос може 
припадати на приголосок, чи то на побічний наголос в слові 
і може зовсім обминути слово, коли воно має не більше 2-х 
складів, а ритмичний завжди припадає до головного наго¬ 
лосу. Так напр: п £ р у б о к мав ритмічний наголос на пі-, 
а метричний може припадати і на-б к: Еней був піру- 
бок моторний. Але з другого боку ритмічний наголос 
ніколи не приподав на ті склади, або слова, що не мають 
метричного наголосу. 

21. В ямбічних і трохеїчних віршах дві СТОПІ 8 одним 
тільки на них ритмічним наголосом творять так званий 
пеон, що може бути або трохеїчним, коле з чотирох скла¬ 
дів наголос припадає на перший або третій склад, або 
ямбічний, коли він припадав на другий або четвертий склад. 

Приклади пеонів: 

Трохеїчний перший: Тйженько здиіав (руд.) (' ~ ^ ~ 
„ другий: Я відаєм вемлі ( ^ ^ _ ) 

ВСІ КІСТКЙ МОЇ (Руд.) ( ~ - ' - — ) 

Ямбічний перший: Там напята буда... ( ~ ^ — ) 

Чорнббилю груда... 
» другий: І задивились молодці (~ ^~ ’) 

Де та дівчинонько стойла 

22. Цезурою в віршовім рядку в зупинка або пе¬ 

рерва чи пауза для голосу при читанні в голос. Цевура 
буває так в довгих, як і в коротких рядках. Вона може бути 
як на початку рядка, так і в його середині і навіть на при- 

кінці. В александрійському віршу цегура завджи посередині 
між шостою і сьомою стопою. 

Приклади рядків в цезур&мш 
Як ми спізналися [1 тоді нам гарні снились 
Величні сни й святі || про давню давнину; 
Завзяті лицарі || з недовірками бились, 
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Вели священную, (і мовляв письмак війну (Кул.) 
Занедужав король, || важко стогне, кричить, 
А Роксана при нім ДО не ридав, мовчить. (Фр.) 

С т а н ц а. 

23. С т а н ц а, або стргфа, е громада римованих рядків. 

Ой то не хижа сатана, В Баварський край мечем. 
Не круки степ укрдлп огнем 
То Конрад рушив у поход Віп прокладав дорогу. 
Свої потужні сили. Столицю війском обступив 

І взяв її в облогу, ^з.) 
Тут ми маємо дві станці. 

24. Два римовані рядки звуться куплетом. На них 
можна дивитися, як на найкоротяу станцу, напр.: 

Я на світ народився під свист батогів. 
Із невольника батька, в землі ворогів, (фр.) 

25. Стзцца в три римовані рядки звс-ться трипле¬ 
том, або тривіршом: 

Про тих подбай, щоб зла тривога 
Не гнала їх від твойого порога, 
То матимеш заслугу в Бога, (фр.) 

26. в станци в чотирі, в нять, шість рядків. Станца в 
вісім рядків зветься октавою. 

27. Невеличка поема в 14 ямбічних пентаметрів зветься 
сонетом. Сонет складається з двох частей—з октави і 
секстету (шости-віршу). Рими в октаві бувають дуже ріжні, 
бувши часом абба, авва, а рими секстету абв, ябв; або 
абабяв. 

На небо знову сонце випливає, 
Щоб докінчить звитяжную роботу... 
Але покинь тепер свою турботу: 
Вже ворогів твоїх давно немає. 
Поглянь на вое розложище безкрає: 
Там крига й свіг, твого і жахнувшись льоту, 
Розтанули, щоб дать води болоту. 
Та вже й воно від тебе висихав. 

І сонце бачить, що війну скінчило. 
Бо бачить поле вільним зпсв і чистим,— 
І стало з лютого благим і милим. 

9* 
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І де вогнем палаючим, променистим 
Воно сніги ворожі розтопило, 
Зростило там трави зелений килим. (Сам.) 

28. Станца у три рядки, де перший рядок римується 
з третім, а другий 8 першим рядком наступної етанци, 
зветься терціною, напр.: 

На сів дорозі нашого життя 
Я в темній пущі лісовій прочнувся, 
Згубивши стежку правого пуття. 

Скапати годі, тяжко як почувся 
У лісі я без просвітку страшнім, 
Що знову жах в душі моїй проснувся. (Дайте). 

Правопис. 
Правопис подає правила, як вживати літер, шоб відда¬ 

ти на письмі слова і речення зложені з поодиноких звуків, 

Є ї 10 я. 

Правило 1. Коли літери о, ї, ю, я значать два зву¬ 
ки, то їх пишеться: 

(і) На початку слів, напр.: єдиний (йединий), їхати 
(йіхаїи), юрба (йурба), ясно (йасно). 

(іі) По голосівках, напр.: має (майє), Україна (Укра- 
йіна), маю (ману), тая (тайа); своє (свойе), мої 
(мою), твою (твойу); теє (тейе), твї (тейі), тею 
(тейу), дії (дійі), сію (сійу), рию (рийу), ця я 
(цяйа), цюю (цюйу), її (йійі) і т. ин. 

(ДО) По літерах п, 6, в, ж, ф, р, напр.: пять (пйать), пю 
(пйу), пе (пйе), б є (бйе), бю (бйу), об'їхати 
(обйіхати), в я 8 а т и (вйазати), м я к и й (мйакий), 
ф я к е р (фйакер), 8 о р я (зорйа). 

(/V) На початку кореня по приростку, напр.: вявитись 
Ставитись), п і д ї х а т и (підйіхати), п і д ю ж у в а- 
т и (підйулувати) і т. ин. 

Правило 2. Коли літери ю, я значать мякість 
попереднього 8вука, то їх пишеться по літерах: т, д, с, *, 
ц, л, и, напр.: тяжко, дядько, дюдя, сягати, 
зять, цяцька, лякати, неня. 
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Застереження І. В книжках, що видано переважно в Га¬ 
личині, по цих літерах коли чується дуже пяке і також пи¬ 
шеться і, напр.: ціна, сніг, тітка, ліс, дівка, 
з і н ь к а. 

//. По н в прикметниках ніякого роду пишуть є, коли в 
іменовім відмінку муж. р. вони кінчаться на -ій, напр.: сине 
(синій), народне (народній). В виданнях переважно га¬ 
лицьких пишуть також « по л в чужих слов^х-речівниках, 
напр.: холера, і в речівниках дієслівних, напр.: видане, 
в и д а н є м. 

Правило 3. В чужих словах по л треба писати 
я, ю, лапр.: ляда (касіеп), л я м п а (Ьашре), лямпарт 
(Ьеорагсі), н л я н (ріал), п л я ц (РІаіг), баляси (Ьаіаизїга), 
ляк (Ьаск), люшня (Ьйззіоск), люнт (Ьипіе), плюн¬ 
друвати (рійпбегп), клюб (сІиЬ). 

ь. 
Правило 4. Мякість (піднебінність) шелестових 

звуків на кінці слів (у визвуку}, в середиаі слів перед 
твердою шелесгівкою і перед о відзначуеться літерою ь: 
вогонь, біль, батько, вельми, мальований. 

УВАГИ. В словах чужомовних чуже 1 віддається нашим ль, 
напр.: л ь о н и к (Ьсіпп), л ь о с (Ьоз), льох (ЬосН), 

. і т. ин.; в визвуку: б а л ь (Ьаі), р а ш п е л ь (Казреї), 
дишель феізсНеї) і т. ин. 

Правило 5. Літеру ь опріч того треба писати в 
таких формах: 

(/) В наростках: еньк-,-оіи,к-,-іньк-,-ськ-(-цьк-,-дзі»к-),-еи;ь: 

батенько, річенька, тоненький, соко¬ 
лонько, головонька, малесенький, одні- 

сенький і однісінький; грабарський, 
громадзький, людзький, грецький, 

с в і ц ь к и й. 
(//) Перед наростком -кий, а, е: близький, низь¬ 

кий, слизький. 

{///) По літері л перед наростками: ник,-чик,-щіша,-ший,- 
(е)ць, це: невільник, пальчик, бувальщи¬ 
на, більший, пальця (палець), пальцеві 
і т. д., сідельце, в и д е л ь ц е, в е с е л ь ц е, пе¬ 
ред наростком -к-а в датнім і місцевім вв. одн. (-ці): 
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г а л к а—г а л ь ці, гі л к а—г і л ь ц і; і вґ прислів¬ 
никах: кільки, тільки, стільки. 

(іу) В дієсловах в 3-ій особі оди. і множ., напр.: дасть, 
держить, беруть, сидять. 

Правило 6. Коли збігається двох мяких шеле- 
стівок, то по першій ь не пишеться, напр.: шість (шісьть)г 
дасть (а не дасьть), після (пісьля), слід (сьлід), 
стіна (сьтіна), сніг (сьніг), бажання (бажаньня^, 

світ (сьвіт), цвіт (цьвіт), з в і з д а (зьвізда), поспіти 
(посьпіти) і т. ин. 

Е. 

Правило 7. В ненаголошених складах е часто 
чути мав же як и. Щоб не помилитись писавши, треба до¬ 
брати такої форми, щоб наголос припадав на непевні* 
склад, і тоді буде ясно, чи е чи и писати; так, напр., треба 
писати мені, а не мині аоо міні бо до м 6 н е, те- 
6 6, а не т и б е, бо до т 6 б е, село, а не скло, бо 
с 6 л а. 

О. 

Правило 8. Ненаголошене о вимовляється часто 
як у. В таких випадках треба писати о, як показує поход¬ 
ження слова, але стало вже звичаєм писати у в словах 
парубок (від робити), яблуко (яблько), і теж в інфі¬ 
нітиві дієслів на -увати: кувати, дарувати, псу¬ 
вати, але виковувати, понадаровувати іт. 

ин., і теж в причасниках від таких дієслів, коли наголос не 
припадає на о, напр.: помйлуваний, але к б в а н и н, 
дарбваний, псований. 

Часом замість о чути а або у тоді, як в сусідньому 
складі теж є а або у напр.: нагавиці, ганчар, з у- 
зуля, нучувати і т. ин; в такім разі треба писати 
слова згідно з Тх походженням: ногавиці (ноги) гон¬ 
чар (горен), зозуля, ночувати іт. ин., але стало 
за звичай писати: гаразд, багатий, качан, ка¬ 
жан, халява, паламар ь. 
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и. 
Правило 9. В дієсловах недоконаних по губних 

і л пзред р і л треба писати и, а не і або е, напр.: зби¬ 
рати, а не збірати обо з б е р а т и, хоч вберу (від 
доконаного зібрати), умирати, проклинати; так 
само і застилати (а не застілати, хоч засте¬ 

ляти, застелю) подібно до: р о 8 д и р а т и, в вти¬ 
рати і т. ин. 

Правило 10. В приростку ви- не писати і, як 
це часом чується подекуди, а и, напр.: вибрати, а не 
в і б р а т и, теж високий, а не вісокий. 

Правило 11. Треба писати и, а не і в словах* 

дрижати, дриж, дрижаки, тривати, триво¬ 
га, тривожити, кривавий, крихта, чорно¬ 
бривий (але брівка), скриготати, сидіти, а 
не с е д і т и або с і д і т и, але сісти; д и т Д, а не 
д і т я, хоч діти; витати, а не вітати; світати 
а не свиТати; одначе з і м а і 8 и м а, але тільки н а- 
зимок, з а 8 и м к н, одзимки, озимина, зимній; 
у глиб, глибокий І у - І.'лі б, глібокий. 

Теж пасати и згідно з походженням в прислівниках: 

завжди, - всюди, відси, відти. 

На початку слів п пишеться тільки перед н і р: 
иноді, инколи, инший, инде, иржа. 

Правило 12. В кінцівці прикметників з пнями 
на -к,-г,-х,*ж,-ч.-ш,-щ в іменовім і оруднім вв. ода. та у всіх 
відмінках множини, опріч імеяового відм. писати и, а не і: 
гіркий, гірким, гірких, гіркими, а не гір¬ 
кій, гіркім, гіркі х, гіркіми; вбогий, глу¬ 
хий, дужий, дівочий, хороший, кращий і 
т. ин. 

Так само і в речівникзх з пнями на в, г, х, в род. в. 
одн. (ж. р.) і в імен, і причин в. мн. муж. і жін. роду ІШС&ТИ 
не і, а и: руки, р у к и; н о г її, н б ги; мухи, 
козаки. 

Правило 13. В словах, що мають в однині на¬ 
росток -ин, в імеков. в. множ., коли той наросток зникає. 
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писати и: селяни н—с еляни, міщанин — міща¬ 

ни, теж люди. 

Правило 14. В словах чужомовних по літерах 
т, д, с, з, ж, іп, р писати тільки и, а не і, напр.: систе¬ 

ма, конституція, політика, бюрократич¬ 
ний, директор, диктатор, диктувати, жиро, 
шифрований, машина, фабрика, історич¬ 

ний і т. ин. 

І. 

Правило 15. В Іменовім в. множ, в прикметни- 
никах пвсати тільки -і (або -\і), а не н, добрі (добрії), 
г а р н і, б і л і, п р о с т і, глухі, вбогі, г і р к і, д у ж і, 
дівочі, кращі. 

Так само писати і в іменовім і родовім вв. мн. в ре* 
чівниках м. р. з пнями на ж, ч, ш, щ: ножі, ножів, 

мечі, мечів, товариші, товаришів, кущі, 

кущів, а в речівниках ж. р. 3-го схиляння з пнями на ж, 
ч, ш, щ в родовім, датнім і місцевім одн. і в іменовім множ.: 
рожі, миші, пущі; теж о ч і (вічі), плечі, криві 
(крів). В речівниках ж р. 4-го схиляння в родовім, датнім 
і місцевім однини і в іменовім множ, писати и: п о д о р о- 
жи, річи, пригорщи. 

Правило 10. В словах з приростком ні- писати 
завжди і, а не и: н і х т о, ніщо (теж в формах ні до 
кого, ні з к им, ні з чим або з нічим) ніяк, 
ніде, ніколи, нікуди, нізвідки, нічогий, 

нізчимний і т. ин. 
Теж писати і в словах: браті к, матінка, утін- 

к а, в злуччиках і, ні, дні і теж в формах, де і з о або е: 
н і ч—н о ч и, ніс-носа, піч—печи, річ — речи, 
і в родов. відм. мн.: панів, волів і т ин; в числів¬ 
никах: двічі, тричі. 

Правило 17. В чужомовних словах писати і по 
літеря п, б, в, м, ф, к, г, ґ, х, л, н, напр.: п і ґ у л к а, 
капітан, піка, біблія, білет, б і б у л а, біржа, 
б і с у р м а н, барвінок, мізерія, міна, фіга, 
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фігура; ґіпс, архів, літера, публіка, полі¬ 
тика, Ліберія, лібра, лілія, лінія, літра, 

салітр а, ліхтар, хроніка, універсал, міні¬ 

стерство. 
По літері ц можна писати і і и; ц і н о б р а, ц і м б р а, 

цінь, цілюрик, цизорик, цимбали, циприс, 

цитрина, цифра, цигарка. 

Правопис при збігу шелестівок. 

Правило 18. Часом при творенні слів шелестівка 
кореня і шелестівка иаростку збігаються і переходять в инші 
шелестівкп, що їх і треба писати. Збіги бувають таких 
шелестівок: 

: кращий (з крас-швй), вищий (вис-швй). 

жч : н и ж ч и й (аиз-ший), дужчий 
(дуж-ший). 

Т-і-Ш, д-|-ш— тч, дчікоротчий (корот-ший), молод¬ 

чин (молодший), 
чь-|-с, чь4-сь, ть-{-сь—ц, ць : т к а ц т в о (з ткачьство), 

багацтво (з багачьетво) козацький (козачьеький), 

свіцький (з світьський), д і ц ь к и й (з дітьський) 
д+с, дь+сь ~ дз, дзь : с у с і д з т в о (з сусідство), с у- 

сідзький (з сусідьськвй) 
жь+сь—зь :париський (з парижьський), запо¬ 

розький (8запорожьський), празький (зпражьський), 

Правило 19. При збігу кількох шелестівок часто 
постають групи дуже трудні до вимови, через те в таких 
групах оден шелестовий звук зовсім зника. Шелестівки 
відповідної зниклому ввукові також писати не треба, 

Так зникає в групах : ввг, рвш, рвц, ввй, звй, свй: її і в- 
т о р а (з піввтора), перший (з первший), ч е р ц ю (з чер¬ 

вцю), обязати (з обвивати), обітрити (з обвітрити), 
зязати (з звязати), сйатий (з святий). 

г в групах гд, лгл, вгш ; т о д і (з тої ді), м л а (з мгла), 
довший (з довгший). 

д в групах жди, здн, рдн, рдц .-кожний (з кождьий), 

ТИЖНЯ (8 тиждня), пізно (8 піздио), милосердий 
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(з милосердний), серце (з сердце, бо сердешний), боро¬ 

зна (з бороздна, бо бороздити). 

к в групі скн істиенути (з стискнути, бо стис¬ 
кати), блиснути (з блнскиутв, бо блискати). 

і в групі сльн .умисний (з умисльниі, бо умисел), 

і теж Радомиський (з Радомиельський). 
н в групах зал, знк, рнц ібояливий, боязкий 

з бояшлизий, боязакик, бо боязнь, черця (з чернця, 
але й ченця), г о р ц я (з горнця, бо горнець), гарця 
(від г&ряець). 

р в групах бра, рач, рнц : с р і б н и й (з срібрний, бо 
срібро звідки срібло) гончар (з горнчар, бо горно), чен¬ 
ця (з чернця). 

Т в групах стб, стл, етн, стьнь, ртп, ста, сьтьсь: 

хрезьбини (з хресгьбини, зьб з сьб,) щасливий, 

(щастя), песлнвнй (пестити), пісний (піст), в і с- 
н и к, звісний (вість) свиснути (свистіти), чес¬ 

ний (честь), персня (перстень), вернути (вертати), 
місце (місто), шісьнайцять (шість), міський 
(з містський-місьський-міський). 

Правило 20. В словах замість і шість, 

коли вони стоять перед словом, що починається з шеле¬ 
сті вки, або в зложеному слові перед шелесткою, кінцеве 
-ть звикає: замісь тебе, шісь день, шісьде* 

сіть; ть так само зникає і в зложених ц я д е с я т ь, де 
вядесять, і в слові д а с ь - б і. 

Правило 2 І. Уподібнення голосного безголосно¬ 
му і навпаки звичайно на письмі не відзначається, і ми пи¬ 
шемо в цім разі згідно з походженням слова, вапр.: Велик¬ 
день, нігті, мигтіти, легкий, а не велиґ- 

д е н ь, , н і д: т і, мигтіти, деякий і т. ин., але 
згідно зі звичаєм: т х і р, т хнут и. 

Ж, з (зь), пі перед к, ч, ц в речівижя&х з наростками 
-ка, -(е)ць, -чик і в прикметниках з наростками -чий і -кий 
(з -ський) звичайно удержуються на письмі, і ми пишемо: 
ніжка, різка, ніжці, різці, запорожці, 
кашці, покажчик: вужчий, нижчий, її а - 
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р и з ь к и й, петербурзький, а не н і ш к а, р і с к а, 
н і з ь ц і а$о нісьці, р і с ь ц і, запорозьці або з а- 
поросьці, покажик, к а с ь ц і, ву^ий, ниций, 
париський, петербурський і т. ин. 

Ч поред ц на письмі не міниться в д: в р і ч ц і, а не 
в р і ц ц і (рі^ьці). 

Д і т перед ч заховується в словах з наростками -ець, 
-чий, -чин: молодець — молодче, отець—отче, 

отчий, тітчин, молодчин, коротчій, а не 
молодче, о чч е, о * ч и й, тітчин, молоччий, 

короччий І Т. ин. 

В речівниках і прикметниках утворених з пнів на -д 
за поміччу наростків -ськнй, -ськість, -ство це д на письмі 
заховується: людзький, людзькість, громадзь- 
кий, сусідзький, слідзтво, а не люльки й, 

грома^ький і т. д. 

В дієсловах зворотних в 2-й особі одн. кінцівка ш на 
письмі заховується, і ми пишемо бачите я, граєшся, 
а не ба чисел, граєсся або бачне я, граєся, 

так само і в 3-й особі заховується ть: г р а є т ь с я, зда¬ 

ється, держиться, а не грає^^я, здає^^я, 

д е р ж и ц ц я. 

УВАГИ. В книжках надрукованих переважно в Галичині зай¬ 
менник ся пишеться окремо від дієслова і тоді в 3-й 
особі одн. в дієсловах І, II, V і VI кляси ~ть не пишеться1 
несе ся, грає ся, але носить ся, теж гра¬ 
ти ся, але гратись, здайсь. 

Приростки -роз і без- заховують на письмі кінцеве з 
перед безголосними: розправа, розказувати, роз¬ 
тектись, безкарний, безщасний, але р о с к і ш, 

роскішний. 

Приросток з заховується перед голосним і перед с, а 
перед безголосними міниться на с: з б и т и, з в и т и, зду¬ 
мати, зробити, зломити, змусити, зніве¬ 
чити, зсипати, списати, стиснути, скину¬ 
ти, сховати, сшитиіт. ин. 
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Вправи. 

1. Що зветься мовою, а що письмом? 
2. Що зветься звуком, а що літерою? 

3. Що зветься граматикло, а що історією мови? 

4. З чого складаються органи мовні? 
5. Що зветься ф .-нацією, а що артикуляцією? 

6. Як поділяються івуки? Яка ріжниця між голосовими 
та шелеетовими звуками? Які голосові звуки в словах: бать¬ 
ко, їжак, любисток, дякує, моє?' По способу артикуляції 
як ми ділемо шелестові звуки? Як ми ділемо шелестові 
звуки з огляду на фонацію? ГІокажіт, які звуки одної арти¬ 
куляції, а ріжної фонації в словах: побити, доточити, за¬ 

снути, шажок, горох, ґанок. Покажіт, які звуки в словах 
мабуть, денце ми артикулюємо однаково, але за поміччу 
ріжних голосників (ротового чи носового). 

Виберіт ввуки задньоязикові (велярні) і передньоязи¬ 
кові (губні) в словах: хата, казати, киця, ґатунок, город, 
дзвонити, лякати, і виберіт середньоязикові ^піднебінні) 
і губні в словах: машина, чопок, божий; еередньо-і пе¬ 
редньоязикові в словах: джерело, шати, чаклун. Покажіт 
замикані і протиснені звуки в словах: кора, садок, каша, 
робота, хижак, весна, бавити. 

7. Що зветься складом, і які бувають склади? Ровло* 

жіт на склади слова: хутір, голос, варивода. 
8. Що зветься наголосом, і які бувають наголоси? По¬ 

казати, де стоїть наголос в словах: ходити, виходити, во¬ 
зити, вивозити, носити, заносити, нитка, нитки, козак, 

козаки, листопад, книгоноша. 
9. Що зветься уподібненням, і які бувають уподібнення? 

Яке уподібнення ввуків, коли ми говоримо, в словах: мо¬ 
лочний, вищий, доцці, касьці, і як треба писати ці слова. 

10. Що ми звемо літерою, і як звуться всі літери разом? 

11. Яким засадам повинна відповідати добра абетка, і 
які хиби нашої абетки проти тих засад? 

12. Скільки в українській мові звуків і скільки на них 
літер? Для чого ми вживаємо літери ь? Яке маюіь значіння 
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літери с, ї, ю, я? Скільки і які звуки ваступае літера щ? 
Які звуки віддаємо двома і трома літерами? 

1В. Що зветься словом, і чи всякий звук е слово? Наз¬ 
вати кілька слів рівнозвучних і близікозвучних, рівнознач¬ 

них і близькозначних 

14. Які слова звуться змінними і які незмінними? 

16. На які части можна розложити слово? Що то е нень, 

а що кінцівка? На які части можна розложити пень? Чи 
завжди пень можна розложити? Як звуться слова, в яеих 
пня не можна розложити? Як зветься слова, в яках пень 
можна розложити на су стави? Які слова звуться простими 
і які зложеними? 

16. Розложіт на сустави слова: борець, давець, мрець, 
жнець; заклинач, прохач, копач, домови , домовик, книж¬ 
ний, книжник, молодик, гречаний, гречаник, бородач, рогач, 
носач, худоба, хорсба\ прядиво, вариво, меливо, печиво; слі¬ 

пота, дрібнота, тіснота; старена, малеча; радощі заздрощі, 

старощі, лінощі, хитрощі; брехня, гульня, сварня; друкар, 
друкарня, друкувати, купувати, купівля, купець, купецький; 
людина, зернина, перина, горошина; брехун, белькотун, ле¬ 
петун, сміхун; шило, мило, рило, кадило, кропило; косарь, 

кобзарь, чоботарь; гіркий, мякий, солодкий білявий, чорня¬ 

вий, синявий. Показати, який відтінок надають наростки в 
цих словах загальному значівню кореня. 

17. Утворити речівннки від прикметників: добрий, бі¬ 
лий, сліпий( тісний за поміччу наростка,— ота Утворити ре- 
чівники жіночого роду від: порадник, чарівник, молодик. 

, 18. Показати, яку силу мають приростки в словах: без¬ 
костий, безокий, безхлібя; вливати, виливати, доливати, 

заливати, наливати, підливати, позливати; вносити, вино¬ 
сити, доносити, заносити, наносити, підносити, розносити; 
вкидати, викидати, докидати, закидати, накидати; підли¬ 

вати, розливати; вийти з хати, виити на гору; вибрати, 
вигинути, виздихати, викоренити; поболювати, посидіти, 
половити, помазати, побілити. 

19. Показати, яка ріжаьця між речіьвйками та при¬ 
кметниками ПО формі. 
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20. Чого ми залічуємо до дієслів причасники, хоч вони 
мають форму прикметників і прислівників? 

21. Утворити форми вищої і найвищої міри якости від 
прикметників: веселий, добрий, простий, голодний, грубий, 
здоровий, гладкий, тонкий, легкий, гладкий, широкий, ба¬ 
гатий. 

22. Які причасники можна утворити від дієслів: лягти, 
встати, впасти? від лягати, вставати, падатиЧ від но¬ 
сити, водити, проситиЧ від принести, довести, запросити? 

23. Утворити форми доконані від дієслів: приносити, 
заводити, придавати, забирати', приходити, засідати, за¬ 
лягати. 



Зміст. 
Вступ. 3-5 

Лова і письмо (3). Звуки і літери (3). Укра¬ 
їнська мова (4). Граматика української м*ви 
(4). Поділ граматики (4). 

Ііро звуки. 5— 10 
Орґани мовні (5). Творення звуків (6). По¬ 

діл звуків (6). Шелестові звуки (8) Склади (9). 
Наголос (9). Уподібнення звуків (10). 

Літери.•. 10*' 11 

Морфольоґін ...... . 11—48 
Слова (11). Слова змінні і незмінні (12). 

Розклад слів на сустави (12). Роди слів (13-29). 
Схиляння речівннків (20). І схиляння (21). II 
схиляння (26). III схиляння (27). IV схиляння 
(ЗО). Прикметник (32). Речівники в фермі прик¬ 
метника (34). Числівники (35). Займенники (36). 
Дієслово (38). Причасники (4о). Уваги до насу¬ 
вання дієслів (44). Неправильні дієслова (46). 

Сиитакса . 48—126 
Будова речення- Речення (49). Члени 

гадки (бо); речення по формі уяви (50); речення 
по формі вислову (51); речення по способу 
висловлення (51); речення по своєму складові 
(52). Розклад речення: підмет (52); форми під¬ 
мету (р2); присудок (53); помічні дієслова (54); 
помічне дієслово в дієслівнім реченні (56); по¬ 
мічне дієслово до присудкового ймення (59); 
поясняючі додатки до речівника (59); пояс¬ 
няючі додатки до дієслова (60); поясняючі до¬ 
датки до прикметника (64); поясняючі додатки 
до прислівника (64); зовні слова (65); прнложен- 
ня (65); нерозчленовані речення дієслівні (67), 
іменні; (67); речення зложене (70); рівнорядні 
побічні речення (74); головне і побічне речення 
(73); застереження до розкладу зложеного ре¬ 
чення (73); сполучення рівнорядннх речень (74;) 
вставні речення (76). 

Складня: складня речівника—іменовнй 
ВІДМІНОК (76); родовий ВІДМІНОК (78); датняй 
ВІДМІНОК (80); причиновий ВІДМІНОК (89); зовний 
відмінок (93); орудний відмінок (94); місце¬ 
вий відмінок (99). Складня прикметника (102). 



Складня вайменннка (ЮЗ). Складня числівника 
(Ю5); Складня дієслова1 згода дієслова (106); 
прнчасники (108); інфінітив (ПО). Складня при¬ 
слівників 113). Складня прийменника (114). 
Складня часточок (116). Складня межисло- 
вець (И8). 

Сладня зложеного речення: 
прикметникове речення (118); речівникове ре¬ 
чення (121; прислівникове речення (123,). 

ІІролодія.128-132. 
Рима ('129). Ритм (129). Станца (131). 

Правопис . ..132—139. 
е, ї, ю, я (132), ь (133), е (134,), о (134), и 

(135), і (136). Правопис при збігу шелестівок 
(137). 

Вправи. 140—142. 
Зміст. 143—144. 

Помилки. 

Стор. ряд. Надруковано: Треба: 

3 3 а гори що говорять хто говорить 
20 8 

II два рівнорядні речення дві рівнорядні реченні 

п 10 II 3 рівнорядними Рівнорядними 
21 1 

1» схиляння І схиляння 
39 13 3 долу В часівниках В дієсловах 

п 7 » особа—1. 2 особа -и, -й 
40 10 3 гори (назвучне) (визвучне) 

44 10 3 долу на л, я: на л, р: 
45 2 3 гори тов-чу товч-у 
48 12 » діняти дійняти 
52 16 3 долу правля ь правлять 
53 9 3 гори І нас У нас 
64 5 п взагаі взагалі 
70 8 3 долу партії партії, 
74 11 щ там тям 
78 7 3 гори Воно дуже важко Воно дуже важко, 

II 16 п Та воно правда Та воно це правда 
99 10 3 долу На козаков На козакові 
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