
МИКОЛА СУЛИМА

КОНСТРУКЦІЇ З ПРИЙМЕННИКОМ по*
В ШЕВЧЕНКОВІЙ МОВІ.

(Із Шевченкової фразеології).

В сучасній інтелігентсько-українській балачці, в газетах,
канцелярських листах, наукових працях, у перекладах з російськ. мови,
у писаннях сьогоднішніх письменників і т. инш. матеріялах дуже
часто трапляються такі конструкції з прийменником по , що в на-
родньо-масовій українській мові їх зовсім немає. Якщо вони
трапляються й у старших письменників, то лише унікарно й через
безперечний вплив російської літературної мови. Здебільшого ці
конструкції справляють таке саме вражіння, як ото бува, напр., після
псевдо-російської фрази он смеется с меня . Говорячи це, я маю на
увазі вислови на-штиб хоч-би й отаких: сказав неприємність по
моїй адресі, приїхав до Харкова по справах Наросвіти, його
призначили професором по катедрі анатомії, подяка за роботу по
організації клубу, доповідь по питанню літньої праці, не був
на службі по причині хвороби, спеціаліст по економічній ге о--
графії, комісія по переведенню свята йт. инш. На мою думку,
до таких і аналогічних до них конструкцій з по  не можна
ставитись толерантно. І то не тільки з тих причин, що ці конструкції
без ніякого критичного почуття живцем узято з російської
літературної чи канцелярської мови. Ці конструкції не тільки непотрібні,
ба навіть шкідливі; вони порушують принцип соразмерноети и
сообразности" (Пушкин) українського стилю: безпідставно обтяжують
прийменник поа новими значіннями, ускладняють українську
фразеологію барбаристичними дублікатами, з погляду нормально
вихованого українського мовлянина-читача навіть затуманюють подекуди
чи на якийсь час (у процесі читання чи слухання) самий зміст
речення. Про випадки недоречного вживання прийменника по" і
причини цього явища вже не раз згадувалося в лінгвістичній літературі *),
в рецензіях, то - шо. Не буде перебільшення, коли я скажу, що роля
по" в українській фразі бентежить і турбує найширші кола цікавих

до української мови людей* 2)...
Вживаючи невластивих українській мові конструкцій по",

українські інтелігенти тимчасом виявляють ще й инший нахил: обминати
деякі властиві українській мові й доцільніші з погляду стилю
конструкції з по" та заступати їх иншими, менше поширеними

!) Див., напр.: Др. В. Сімовпч. Граматика укр. м. 2-е вид. Стор. 323. Др. В. Сі-
мович. На теми мови. Прага Берлін, 1924. Стор. 21 24. О. Курило. Уваги до су-
чаен. укр. літ. мови. Е. 1920. Стор. 31  33; ib. 2-е вид. К. 1923. Стор. 50 52; ib. 3-є
вид. К. 1925. Стор. 165 167. Проф. 6. Тимченко. Льокатив в укр. мові. К. 1925.
Стор. 60,

2) Дор.: Життя й революція" № 8 за 1926 р., стор. 72 73.

Науковий Збірник. ! 2.
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українськими чи просто скопійованими з російських конструкціями.
Це стосується до тих випадків, коли, напр., на зазначення мети
українські інтелігенти вживають конструкції за  -f орудний замість
по" -f- знахідний. Кажуть: пішов до крамнички за хлібом", я

прийшов за вами, щоб укупі йти до театру" й т. инш. А тим-
часом єсть більше рації говорити при такій нагоді инакше: пішов-
до крамнички по хліб", я прийшов по вас, щоб укупі йти до
театру" й т. инш.

Опріч цього, деяка кострубатість і вагання в конструкціях з по"
виходить ще й із того факту, що старовинні конструкції по" 4-
давальний збіглися з конструкціями по" +- місцевий. Тепер ці (колись
окремі) категорії частенько або зовсім не розріжняються функціонально
й зовнішнім виглядом, або не легко буває вирішити, який саме після
по" стоїть відмінок давальний чи місцевий1). Таке саме явище

єсть і в білоруській мові2). Отже, здається мені, автори деяких
елементарних граматик української мови мають велику рацію давати
нормативне правило, що в українській мові по" вживається тільки,
з знахідним і місцевим відмінком, а з давальним ніколи не буває.
Справді бо напівмертва, коли не зовсім мертва, категорія
по"-j-давальний цілком зайва і з погляду нормативно-граматичного, і з
погляду педагогічного.

Гадаю, що монографічна аналіза конструкцій з по", вживаних
у тих наших письменників, що виховувались на масовій народній
мові, а не на газетній і перекладацькій, коли, може, й не додасть
чогось зовсім нового до відомих уже тверджень, напр., проф. в. Тим-
ченка, О. Курилової чи В. Сімовича, то принаймні подасть новий
і иноді слушний матеріял до тих тверджень, а також
характеризуватиме й маленький куточок фразеології якогось письменника. З цих
причин я й беру матеріял із мови Тараса Шевченка, цього етихійно-
народнього поета й першого справжнього організатора української
літературної мови, що в історії цієї мови йому належить таке місце,
як у Росіян, напр., Пушкину.

Прийменник по" що до свого поширення має одно з перших
місць серед усіх уживаних у Шевченка прийменників. А всіх слів
прийменникового характеру в Шевченка єсть понад шістдесят п ять
(66). Найчастіше Шевченко вживає прийменника вигляду в , потім
на", з", у", за", до ; після до" йде прийменник по",

трапляючись у тексті понад чотириста вісімдесят п ять (485) разів.
Висновки ці даю на підставі свого карткового матеріалу, що його

становить по-над одинадцять тисяч (11000) карток, відповідним
способом розкласифікованих і підрахованих. Виписуючи конструкції
з по" на картки, я користувався з кількох видань3), бо намагався

ł) Пор.: Проф. 6. Тимченко. Льокатив в укр. м., 55 60, Проф. Є. Тимченко.
Номінатив і датив в укр. м. К. 1925. Стор. 61 62.

а) Пор.: Е. Ф. Карскій. БЬлорусеы. Очерки синтаксиса бѣлорусск. нарѣчія. Т. П,.
вип. 3, етор.-189 191.

*) Ось ці видання:
Т. Шевченко. Кобзарь. В редакції В. Доманицького. Видавниче Т-во Криниця"

у Київі. Київ, 1917. Стор. ХХХІ+704. Приклади з цього видання мають по собі
скорочення: Дом.

В. Доманицький. Критичний розслід над текстом Кобзаря". У Київі, 1907 р.
Стор. 365. Скорочення: КР.

Т. Г. Шевченко. Вбирныкъ творивъ. Томъ перший. Кобзарь. С.-Петербургъ. 1883.
Стор. ХГѴ* *-f-526. Скорочення: Кобз.
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зібрати, по-перше, веі конструкції з по" і, по-друге, порівняти
їх текст.

І. Конструкції по" 4- знахідний Шевченко вживає не рясно; її
характеризують лише тридцять два (32) приклади: із поезій 23, із
Назара Стодолі" 1, із листів 8. Ця конструкція має кільки значінь.
а) По" + знахідний означає конкретне місце, межу в простороні,

що цієї межі досягає якась чинність чи ситуація. Напр.:
Вихватила ту сокиру і батькові в груди аж по обух вгородила!

326. Вернувся з Київа Петрусь уже Петром і паничем і кучері аж
по плече 358. Дивлюся в могилі усе козаки: який безголовий,
який без руки, а хто по коліна неначе одтятий 364.

Такі слова, як, напр., поверх, позад, по-край, посеред" та инш.,
також подекуди справляють вражіння закам янілих конструкцій по"
-f знахідний: Де мої літа? і сліду нема, мов поверх води поплили
Як. П, 17. Не все треба переймать, що поверх води пливе ib., 17.
Позад базару через мертвих переетупа 91. По-край улиць
поспішали заспані дівчата 137. На базарі, як посеред моря кровавого,
стоїть Гонта 89. Ворони... сіли на маяку, що на горі, посеред
лісу 169. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху 368.

Проте ці випадки становлять лишки вкорочення колишніх
конструкцій по" -f давальний (див. далі), за що свідчать слова такого
вигляду, як, напр., позаду, попереду" й инш.: Сам позаду бере
зомлілую 65. Попереду старший їде 28.

Завважу ще, що крайній пункт досягнення Шевченко далеко
частіше характеризує конструкцією до" -J- родовий: Йде дідусь з
бородою аж до колін КР. 102; Фр. І, 295. Розплелася густа коса аж
До пояса 128. Висока до самої хмари 38. Аж до моря
запорожці степ широкий крили 54. До самої хмари... палає
Скутера 118. А пожар удвоє розгорівся, розпалився до самої
хмари 80. Од Лимана до Трубайла трупом поле крилось 44
й баг. инш.

б) Конструкції на означення часу, аналогічні до місцевих,
репрезентовані в Шевченка лише виразами по-вік  і по вік-віки .
Напр,:

Слави козацької по-вік не забудем 43; Фр. І, 50. Слави
козацької по вік не забудем КР. 24; Фр. І, 55. Будеш сам оте весілля
по-вік проклинати 334; Фр. П, 200. Каратись буду по вік-віки
КР. 298.

Тут так само, як і в випадках що до місця, по" має в инших
аналогічних прикладах відповідника до": Як-би була до віку
проспала! 217. Благаю бога, щоб печаль тебе до віку не збудила
227. Од віка й до віка я любила-б чоловіка 155 і т. инш.

в) Метафорично конструкція по"+знахідний означає мету, а
краще сказати якийсь об єкт, що становить мету й тимчасом край¬

Твори Тараса Шевченка. Кобзарь. Том І (1838 184 ) виданий під редакцією
Івана Франка. Львів, 1908 Огор. X-f439+зміст. Окороч.: Фр. І.

Твори Тараса Шевченка. Кобзарь. Том П (1847 1860) виданий під редакцією
Івана Франка. Львів, 1908- Стор. 423+зміст. Скорочу Фр. І.

Т. Шевченко. Поезії. Кобзар". Зредагували та примітки додали І. Айзенпггок
та М. Плевако. ДВУ. 1925. Огор. 443. Це видання я зазначаю скороченням: АП.
Коли після прикладу стоїть просто цифра, без попереднього АП, то вона все одно
показує сторінку цього видання.

Твори Т. Шевченка. Том другий. Видання В. Яковенка. 1911. Стор, ГѴ*+447.
Скорочення: Як. II.
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ній пункт досягнення. Ця конструкція об єднує місцеві1) й метові
нюанси, проте в ній відтінок мети далеко яскравіший. Напр.:

Кайгак... потяг по дрова в зелену діброву 270. У перетику
ходила по оріхи... У перетику ходила по опеньки... У перетику
ходила я по дрова Зі7. Чомусь дівчина до броду по воду не
ходить 320. Марія... пішла з глеком по воду до криниці 408.
Заплаче, ідучи у яр по воду 416. Та знай по воду учащали КР.
.271; Фр. П, 2В6. Добре, я піду по Стеху Як. II, 18* 2 3 * * * *).

Треба сказати, що Шевченко частіше, як утроє, вживає в таких
випадках конструкції за  4- орудний: Візьме відра опівночі, піде
за водою 18. Якби знала, не ходила-б пізно за водою 35. Побігла
ніби за Водою до криниці 158. Вранці рано... я йшла за водою
166. Ой пішла я у яр за водою 313. На той рік приїду... за
рушниками... Чи подаєш? 157. До вдовівни навпростець шелесть за
рушниками 371. Я все виглядала, чи не шле за рушниками
348. Виглядають із Литви князя-жениха за рушниками до Ро-
гніди 278. Посилав до дівчини за рушниками 371. До вдовівни
навпростець шелесть за рушниками 263. Пішла за дівками
та десь і застряла з козаками Як. II, 17. За нею приходила мати
у пана просити 290. Іде веприщем за Рогнідою Володимир князь
279. За старостами пішов Марко 183. Я верхи кинусь за
кумами в Городище 181. Я побіжу за бабою 157. Обіцявся прийти
за тобою 86. Занедужала княгиня і князь... за бабами-зна-
харками по селах метнувся 238. Я до вас приїду з старостами
за тобою та за рушниками КР. 100; Фр. І, 290; Дом. 226.
Пливуть козаки, тільки мріють шапки, та на сей бік за нами. Ой, боже
наш, боже! Хоч і не за нами, неси ти їх з України 116. Пан...
носила за молодим 290. Шлють, було, за мною 166. Мов із тісної
домовини на той останній страшний суд мерці за правдою встають
132. Як то швидко ті літа минають... летять, наче той шуліка за
куркою... так вони за нашою мерзенною грішною душею
Як. II, 376. Може і він заїде з а'тобою, та разом і приїдете ib. 418.
А що як би й ти, молодий, забіг за ним в Москву, та вкупочці
і прилетіли б до мене ib. 419.

Думаю, що переважне вживання метової конструкції за  -}-
орудний становить результат впливу на Шевченка російської фрази8),

*) Місцеві нюанси цієї конструкції виявляються, напр., у фактах з захід ньо-
українських говірок, де кажуть: Піти у дрова (=по дрова). Шух. 125. Пан пішов
з панею в ліс на ягоди Яв- 60 (Див О. Курило. Уваги.. В вид стор. 106). Порівн.:
Карскій. Очерки синт. бѣлор. нар., II, 3, стор 189.

2) У АП єсть іще такий вираз: Чи по тебе свої дари я не посилаю? 140. По*
в ц й фразі помилкове. В усіх инших виданнях замість по* стоїть до* (Фр. І,
260; Дом. 202; Кобз. 83).

3) В рос. літерат. мові на означення мети звичайно буває за* з орудним, обоз-
начающим предмет, который кто-нибудь (тремится достать, добыть, получить. Вѳт
однажды случилось ей идти на реку за водой* (Акад. Словарь русск. яз., т. II, стор.
641) і т. инш. Хоч у російській мові зрідка трапляється в таких випадках і по  +
знах. відмінок: Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить (Нар.
прик.). Кто в лес, кто по дрова (Крилоь). В. Даль у свойому словарі навіть
виставив твердження, що по-російському замість Идти за водою, за грибами, правиль¬
неє f1?] по воду, по грибы44 (Словарь Даля, 4 изд, L 1370); обидві ці конструкції
подає, напр., і Овеянико-Куликовський: итти по грибы, послать за деньгами (Син-
так( не русск. яз.. 264, 265). Редактори Далевого словаря знаком [?) виявили сумнів
що до твердження Даля. А в акад. Слив, русск. яз * до рос. метових конструкцій
за* + орудний ніяких завважень, що до неправильности тих конструкцій, не

зроблено; тимчасом при инших зворотах єсть завваження, напр , такі: За с твор. п. в обл.
южных говорах (малор. обороты). Я соскучился за вами* й т. инш. (т. II, стор. 644).
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дарма що ця конструкція здебільшого трапляється по західніх
говірках" (О. Курило. Уваги, 3 вид,, стор. 105), суміжних із Шевчен-
ковою говіркою. Тут доречно згадати й той факт, що в Словарі
укр. мови", ред. Б. Грінченка, при прийменникові за" немає зовсім
конструкцій за" + орудний на означення мети (див. т. II, стор. і 2).
Там-же українська конструкція по" знахідний на означення мети
прирівнюється до російського за": Прийшла по мене вся моя
родина (Сл. Гр. ПІ, 200) й т. инш.

г) Конструкція по" + знахідний має ще дистрибутивне
(розподільне) значіння, відповідає на питання: по скільки? По" в таких
випадках буває з знахідним відмінком лише числівників-речівників
(cardinalia): два-дві, три, чотири, п ять і т. инш.1), означаючи число
одиниць, що становлять якусь групу, частину цілого, чи принцип
розподілу (на частини) або ваги якоїсь речи, ціни на якусь річ.
Напр.:

Я кажу, що в Вільшаній... Вільшанські схизмати..." По три
сім ї, по чотирі живуть в одній -хаті?" 61. А Ярема страшно
глянуть по три, по чотирі так і кладе 75. Сірі гуси в ирій,
в ирій, по чотирі, по чотирі, полетіли гел-гел!" 127. Там
кайдани по три пуда* 2), отаманам по чотирі 161; Дом. 234.
Посилаю вам... по чотири екземпляри моєї роботи Як. II, 431. Думка
єсть за Букварем напечатать лічбу... За лічбою етнографію і
географію по 5 коп.3) Як. II, 444. Пришлю хоть 5000 ек. звичайно за
гроші (по 3 к.), бо це не моє добро Як. II, 444. По 85 карбованців
нехай бере тепер чистими грішми з грунтами і полем Як. II, 437.
Розклав плату на три часті по 500 карб. Як. II, 4364).

Аналогічні до цих конструкції по" + числівникові прислівники
(adyerbium namerale) двічі й тричі: Вісім разів по двічі читав
твоє письмо Як. П, 345. Дивився, перевег.тав по тричі цілуюче
всяку фарбочку Як. П, 357. В цих прикладах двічі два рази,
тричі =*три рази.

Сюди-ж і оцей приклад: Оддайте Тризну по копі, а Гамалію по
півкопи серебром Як. П, 348.-Тут по" 4- пів така сама
конструкція, як по" + два" або двічі" й т. инш., а копи" родов.
оди., залежний від пів".

В усіх инших випадках Шевченко означає дистрибутивність
конструкцією по" + місцевий (із давального), про що далі.

II. Стародавні конструкції по" + місцевий відмінок бували лише
в двох випадках. Вони означали:

а) якусь подію чи час, саме той момент, що після нього
починається якийсь процес або щось трапляється, взагалі відбувається
чинність. Вся фраза, де буває ця конструкція, характеризує
звичайно темпоральну послідовність фактів чи наших вражінь од цих
фактів. Приклади з Шевченкової мови:

По мові передмова; можна-б і без неї 52. Зібралися хлопці,

!) Один*, напр., належить до категорії прикметників; отже буває по одному*
(місц. із давального), але по два, по три* й т. инш.

2) У редакції Франка три пудм* (Фр. І, 298); так само і в Кобз. 187.
3) Замість по 5 коп.* у Шевченка на тій самій сторінці єсть, напр., і в 5 коп.*

(Як. II, 444).
4) Хоч в останніх чотирьох прикладах цифри (5, В, 85, 500), а це слова (п ять,

три, вісімдесят п ять, п ятсот), та двох думок з приводу розшифровки цих цифр не
може бути, ц.-т. ці цифри не можна розшифрувати, напр., так: по п ятьох, по трьох*
і т. инш. Отже згадані цифри симболізують знахідн. відмінок.
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по толоці1) помолились гарно богу та й рушилив богом у дорогу
КР. 41. Такими осталися гайдамаки по Коліївщині. Такими їх
знають і досі 102. А позавтрі* 2 3) й вона вмерла 167. Що-ж діялось
по ПІведчині, то й Ляхи-б злякались 251. Пішла спочити трохи
по вечері 277. Якось по сьомому годочку (малий вже добре
майстрував), одпочиваючи в куточку, старий на сина дивувавсь 414.
По мові, по мудрій раді розійшлись смутнії пастирі 432.
Додому рушили вночі, по холодочку 4158).

Цю конструкцію ілюструє й прислівник потім", складений із
прийменника по" й форми місц. відм. одн. чол.-ніяк. роду
займенника той": по -j- тім4) = після того (первісне значіння5). Приклади
з Шевченкової мови:

Заспівав про тополю лиху долю, а потім у гаю 39. Слухай-
те-ж, щоб дітям потім розказать 72. Привезли його... Потім кати
роздягли його...; потім зняли дванадцять пас з спини шкури 102.
Ішли, ішли, а потім стали 212. Постояла, а потім сіла 213. Аж
тиждень так собі нудила, а потім трути розвела 360. Ходить,
посвистує, а потім співав 264. Задумалась, потім заспівала 292.
Так і я зумію, та що потім? Як. II, 20 і т. инш.

Всіх випадків уживання потім" у Шевченка я не подаю. У мене
їх зареєстровано 64: з поезій 59, з приміток до Гайдамаків" З,
з Назара Стодолі" 2. Випадків уживання потім" у листах не
реєстрував.

б) Предмети, що після утрати їх повстає звичайно специфічний
настрій переживання або якісь траурні виявлення того наетрою,
характеризовані дієсловом, вербалізованими іменами чи цілими
фразами. Инакше кажучи: предмет, що назву його передано формою
місц. відмінка після по", становить причину чи підставу якогось
почуття, переживання, поведінки, ритуалу, стану. Приклади:

Плакали по батькові голоднії діти 2516 *). А все таки її люблю,

1) У Фр. І, 110 цю фразу передано так: Зібралися хлопці на толоці,
помолились гарно богу та й рушили з богом у дорогу*. Коли читати на  замість по*,
то цікава нам конструкція набирає зовсім иншого значіння (місцевого): де
зібралися хлопці? на толоці. Мабуть, Франко гадав, що тут Шевченко мав на увазі ту
толоку*, де пасеться худоба, або метафорично називав толокою* територію бою в

Черкасах, де гайдамаки потолочили* Ляхів. А проте по* тут найповніше, бо
толока* означає не тільки поле, що його, пасучись, толочить худоба. Насамперед
толока* есть гуртова робота не за гроші, а, напр., за могорич (див. Слов. Грінч.

IV, 272). Такого значіння Шевченко надає слову толока* й у Моск. Криниці:
Викопав при долині глибоку криницю (не сам один: толокою йому помагати й добрі
люди приходили криницю копати) 375. Отже в Гайдамаках* вираз по толоці*
означає: після гуртової роботи що до знищування Ляхів.

2) Позавтрі*; в цьому прислівниковому виразі завтра* править за речівника
(порівн. до слова закордон*); у Фр. І, 310 навіть окремо: по завтрі*. У Дом. 245
на завтра*; цей варіант згадано у КР. 110 й у Фр. І, 310. Шевченко вживає й
післязавтра*: Коли в нас неділя? Післязавтра* 185-

3) По холодочку* можна вважати й за час, що на нього припадає чинність
(див. далі), бо холодочок* означає тут той момент, що після нього відбулася
чинність рушили*. Отже ввесь цей приклад з по холодочку* я розумію так: Додому
рушили вночі, після того, як пройшла денна спека, коли вже в повітрі повіяло
холодочком. Звичайно, це моє пояснення дуже хистке.

4) Через змішування форм місц. й давальн. в укр. мові буває ще й потому*=
потім (Слов. Грінч. Ш, 380і: у Шевченка потому* немає.

®) До речи завважу, що я лише раз натрапив на вираз після того* у Шевченка:
З тиждень, чи й більше, блукав я після того по тій Москві Як. II, 377. А самий
прийменник після" трапляється в Шевченка лише разів із 16: маю занотованих із
поезій 7 прикладів, із прози 9-

®) При дієслові плакати* Шевченко звичайно вживає конструкції за* з
орудним: Чайка скиглить, -літаючи, мов за дітьми плаче 41. Земля плаче, як за
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мою Україну широку, хоч я п о ї й і одинокий (бо, бачте, пари не
найшов), аж до погибелі дійшов 349. І задзвонили вранці рано по
генераловій душі 360. Руїну слави Рим пропиває, тризну
править по Сципіонах 386. Одправив по твоїй душі панахиду
Як. II, 377.

ПІ. Инші конструкції з по" нащадки колишніх конструкцій по"
-(-давальний. їх у Шевченка далеко більше, ніж конструкцій по"
-h знахідний (у мене 32 приклади) і конструкцій по  4-
стародавній місцевий (у мене 79 прикладів, а з них 64 припадають на
потім"), взятих разом; я маю триста сімдесят п ять (375) карток із
цими конструкціями. Угруповуючи ці конструкції, цілком додержую
класифікації їх у працях проф. 6. Тимченка (Льокатив в укр. мові.
К. 1925. Отор. 56. Номінатив і датив в укр. мові. К. 1925. Стор.
61 62).

а) Конструкції на означення якоїсь території чи просторони, що
на ню (Чи раз батька по лобу в(д)арить, чи двічі, однаково Як.
II, 354) або на ній (Поставець по столу гуляє 60) поширюється
чинність. Цих конструкцій у мене зафіксовано 221.

По  + місц. одн. речівників жіночого роду без атрибутів і з
атрибутами до них: Собаки де-де по Вільшаній загавкають та й
замовчать 65. Верба похилилась, аж по воді розіслала зеленії віти
235. Зелений по горі садок 235. По горі садочок темний 351.
Ой по горі ромен цвіте 399. Ви тепер по Михайловій горі
похожаєте Як. П, 248. Шшов шелест по діброві 11. По діброві
вітер виє-34, 38. Простяглася по діброві... козацька ватага 76.
Шелестить пожовкле листя по діброві 87. Повіє вітер по
долині 14. Заспіває козаченько, ходя по долині 25. Ярема по
долині ледви-ледви ходить 62. Лягли по долині, неначе побиті 66.
По долині... козак смутний ходить 312. Йдуть по долині 345.
Підеш собі... гаєм по долині 353. А по долині... перекотиполе...
біжить 353. По дорозі рак, рак, нехай буде так, так! 254. Шелесь,
шелесь по дубині 266. Ти, господи, помагаєш по землі ходити
203. Зелений по землі весна килим розстилає 222. По своїй по
землі свою кров розлили 225. Уже огненнії язики... по всій
землі святеє слово пронесли 379. Розкинь-же їх... по всій землі!
397. Слово правди понесли по всій невольничій землі твої
апостоли 381. По келії старий чернець ходить 254. Старець...
ходив по келії, ходив 255. Любов... лютим пеклом розлилася по
грішній крові КР. 286. По кровлі кедрових палат... похожае
276. Розбрелись конфедерати... по Литві 57. Щепкин не такий,
щоб він там возився по Москві з ними Як. П, 421. Блукав я після
того по тій Москві ib., 377. Бьюсь, як овечій хвіст... по пи...
Як. II, 349. Розбрелись конфедерати по Польщі, Волині 57.
Може... по Польщі блукає КР. 42; Фр. І, 112. Червоніє по пустині
червона глина 270. По світлиці похожае 124. Гамалія по Ску-
тарі... гуляє 118. Вилась квасоля по тичині 330. Розбрелись
конфедерати... по Україні 57. Блукаючи по Україні, прибивсь
якось і в Чигирин 241. Підеш, мій сину, по Україні 314. Гармата
заревла... по Україні КР. 211; Фр. П, 43. По Украйні
розлилось... те слово КР. 303; Фр. П, ЗОЇ. Я колись блукав... по тій

дітьми мати 147. Заплакала милосердна, неначе за с и н о м.~ Отам вона й досі
плаче та за козаками 251. І сестри ходили... плакати за Йваном КР. 250;
Фр. II, 141.
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Україні 92. Отак було по всій Україні 66. Заблищали по
всій Україні 72. Пекельнеє свято по всій Україні сю ніч
зареве 74. Задзвонили... по всій Україні 74. Було лихо по всій
Україні 78. По всій Україні його знають 87. Розвезли їх тіла
по всій Україні 100. Розпустить правду й волю по всій
Україні 171. Голод... стогне по всій Україні 239. Гармата...
рознесе мою славу по всій Україні 340. По всій славній
Україні заревли великі дзвони 258. Пішов кобзар по у ли ці 45.
П яні придани йшли по улиці 111. По улиці вітер вів 307. Цо
у лиці... вдова шкандибає 307. Дурні та гордії ми люди на всіх
шляхах, по всій-усюді! 350. І по хаті ти-ни-ни 70. Хоч по
хаті-б поводив 71. Щось ходить по хаті. КР. 161. Посунули по
синій хвилі 352. Саул... ходив по храмині 432. Я годів зо два
проходив по Чорноморії 231.

По" -4- місц. одн. на -у речівників чолов. р. без атрибутів (50
прикладів): Сліпий по базару оддирає постолами 83. Пішли по
базару 82. Покотились по базару кінні narodowi 89. По двору
тихо похожае... Рогволод 278. Я годів зо два проходив... по Дону
231. Цариця... по Дніпру у золотій галері гуляла 163. Попливе
наш Іван по Дніпру у Лиман 172. Цариця по Київ у з Нечосом
ходила 163. По лісу завило 27. Неначе по лісу ходив 261. Пішла
по лісу косовиця. 270. Чи раз батька по лобу в(д)арить, чи двічі,
однаково Як. П, 354. Галайда... шука ляхів по пожару КР. 46.
Гуляють по садочку 165. Катерина по садочку ходить 18.
Зеленіють по садочку черешні та вишні 18. По садочку
похожае 107. По садочку похожала 216. Настуся по садочку
пташкою літає 331. Шкандибаю... по світу 57. Нехай по світу
поблукав 155. Так по світу волочусь 206. Підете йви по світу
так, як я ходила 223. Дітей своїх... пустите по світу 223. Три
брати по світу блукають 229. Блукав я по світу чимало 248.
Бог тоді з Петром ходив по світу 270. Княжна блукає по світу
одна 279. Він буде по світу ходить 284. Покриток пустив по
світу 290. Пан... дівчину покриткою по світу пускає 312. Розігнав
дітей по світу 338. Не дай... гнилого колодою по світу
валятись КР. 138. З циганами по світу ходила КР. 165. Тяжко жить,
з старцями по світу ходить КР. 197. Пан... покриткою пустив по
світу КР. 229. Довелось... по смітнику ходити 338. Чорная змія
по снігу лізе 293. Звір тілько виє по степу 88. Надія... думи
гордії розвіє, як ту сніжину по степу! 334. Поставець по столу
гуляє 60. Щось лізе вверх по стовбуру 11. По Тибру із-за гаю
байдак випливав 385.

Сюди-ж і випадки з прислівником попереду" й позаду"
(скорочено: позад"): Попереду старший їде 28. А попереду отаман
веде, куди знає 33. Попереду Гамалія байдаком керує 117.
Залізняк попереду нашорошив уха 76. Попереду поїзжани
рушили в дорогу, а за ними й невольники побрязкали путом 343 Ц
Сам позаду бере зомлілую 65. Пливе позад (скорочене позаду".
М, С.) завзятий Гамалія 119.

По"-рмісц. одн. на -у речівн. чолов. р. з атрибутами на -ому
(5 прикладів): Між Звенигородкою і Вільшаною по старому
шляху Боровиків хутір 98. Я гуляв уже по славному городу

х) В цьому прикладі попереду" можна надавати й темпорадьного значіння
(див. далі).
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Астрахані Як. II, 412. Мужі... по всьому світу розійшлись 416.
Ви... по всьому світу розійшлись 430. Мужі... правду рознесли
по всьому світу 417.

По  + місц. одн. на -у речівн. чолов. р. з атрибутом на -і м
(один приклад): Гуляю по цім Аралу 286.

По  4- місц. одн. на -ю речівн. чолов. р. (два приклади): Пливе
човен по Дунаю 116. По Колізею  пронеслась і стихла буря 386.

По  + місц. одн. на -о в і речівн. чолов. р. (один приклад):
їхала Катерина в Київ по Дніпрові 168.

Один приклад з формою чолов. р. йому" після по : Чорний
Шлях... По йому татари ходили в Польщу 99.

Один приклад з місц. одн. на-* речівн. чолов. р.: Гонта... по
Умані бігав 90 Умань" може належати до жіночого й чоловічого
роду, й місц. одн. в обох випадках може бути однакового вигляду
(Умані); у Шевченка ця неусталеність виявляється, напр., так: За
Ума не м (чолов. р., Ж. С.) було те вбогеє село КР. 228; Фр. її, 82.
Із Умані (жін. р., Ж. С.)... гукають товариші гайдамаки91. Отже
приклад цей непевний, і його можна було-б з однаковими напів-
лідетавами містити в рубриці жіноч. роду.

Один приклад з міс. одн. на -і речівн. чол. р. з атрибутом на
-ому: Слава стала-б... по всьому світі 411.

Місц. одн. речівн. чол. р. на -і з атрибутом на -ім (16
прикладів): Моя доля по тім боці плаче 15. По тім боці моря 21. По
тім боці моя доля 37. По тім боці у будинку 81. Оксана по
тім боці за Тікичем 82. Мати... сяде по тім боці 115. У
Туркені, по тім боці, хата на помості 117. По тім боці твердиня
й дзвіниця 135. Дбай о клапті землі, чи по тім, чи по сім боці
Дніпра Як. П, 438. Хто се по сім боці чеше косу?., хто се по
тім боці рве на собі коси 112. Ото дочка по цім боці, по тім
боці мати 112. По сім боці горе 37. По однім боці могила:
на могилі вітряк Як. П, 346.

По  + місц. одн. на -у, -ю речівн. ніякого р. без атрибутів
(15 прикладів): Гайдамаки по пеклу гуляють 75. Гамалія по Ску-
тарі по пеклу гуляє 118. Ісправник... в Чигирин доносить по
начальству 174. Поїхав по морю гуляти, по морю гуляти,
слави добувати 119. Старий Трохим по надвір ю мов убитий
ходить 186. Все нишпорить по-надвір ю 375. По Поділлю Гонта
бенкетує 75. Вітер... гуляє по полю 34. Милий... по полю
гуляє 37. Вітер... гуляє по полю 38. Вітер... по полю гуляє 39.
Вітер по полю слова розмахав 39. Надію вітер по полю розвіяв
122. Осталися могили по полю КР. 16; Фр. І, 33 (у АП на
полі" 32).

По місц. одн. на -у, -ю речівн. ніяк. р. з атрибутами на
-ому (9 прикладів): По всьому небу орду розпусти 131. По
синьому небу вийдеш погулять 52. І написали воєводам по
всьому царству: так і так 383. По всьому царству
постинать малих дітей 404. Плавай... по синьому морю 37, 38.
Мене носило по тому морю Як. II, 360. Гуляли по синьому
(розум.: морю, Ж. С.) 54. Вітер... розносить жовте листя по
жовтому ПОЛЮ 322.

По  + місц. одн. на -о в і речівн. ніяк. р. з атрибутом на
-ому: Сновигаю по оцьому чортовому болотові Як. 11,346.

Місц. одн. на -е в і речівн. ніяк. р.: Холод іде по серцеві
Як. II, 345.
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Форма ніяк. р. йому": Плавав по йому (морю, М. С.) два літа
Як. П, 362.

Два випадки форми місц. оди. на -і речівн. ніяк, р.: А по
долині, по роздоллі... перекотиполе біжить 353. По Поліссі Гонга
бенкетує КР. 39.

Із поданого матеріялу з речівниками полов, й ніякого роду можна
зробити деякі висновки що до вживання в Шевченка тих чи ин-
ших закінчень місц. одн.

Для речівників чол. й ніякого роду Шевченко найчастіше
вживає закінчень -у, -ю: 81 випадок (63 припадав на речівн. чолов. р.
й 18 на речівн. ніяк. роду). На другому місці стоїть закінчення -і:
20 випадків (18 припадає на речівн. чолов. р. й 2 на речівн. ніяк,
роду). Зовсім рідко Шевченко вживає закінчення -о в і (2 випадки;
Дніпрові" при переважній формі Дніпру" й болотові") та -еві

(один випадок: серцеві").
Для прикметників Шевченко вживає цілком однаково -ому

й -ім (на кожне закінчення припадає по 17 випадків).
До цього треба додати, що речівникове закінчення -і та

прикметникове -ім трапляються переважно в фразах: по тім боці, по
цім боці, по однім боці".

По"місцевий множини (44 приклади): Діти майнули... по
коморах 75. Підеш вражого черкеса... по кручах ганяти Яв.
II, 410. І вдарив по струнах 155. Разів зо-два ударив по рваних
(розум.: струнах, М. С.) 104. Ченці... розійшлися по трапезах
151. Діти бігали... за вдовою по улицях 127. А дрібнота... як
кинеться по вулицях 134. Ми розрішаемо гріхи... рабині божій,
отій самій, що водили по улицях в Празі 148. Водили по
улицях 266. По улицях воли ревуть голодні 322. Слідком за ним
по улицях ходили 416. Гуляю собі по улицях Як. II, 376. По
улицях ходила Кр. 246. Дивився по улицях, чи не зостріну де
хоч поганенького Чорноморця Як. II, 377. Пішов собі знову
блукать по закарлючистих улицях московських Як. II,>377.
Діти майнули... по льохах 75. Вдень лазила по смітниках 127.
Православні по углах стогнали 135. Ми розрішаемо гріхи...
рабині божій... отій самій, що хилялась по шинках, по станах, по
черничих переходах, по келіях п яна Дом. 211 (у АП
станах", чернечих" 148). Будуть собі тинятися покритки веселі
по шинках 341. По шинках хилялась 394. Скажуть,що по
шляхах чинимо розбої КР. 245. Діти майнули по горищах 75. Скрізь
по селах шибениці 77. По селах плачуть голі діти 87. З
циганами по селах ходила 220. Князь... по селах метнувся 238.
Борці у нас ходили по селах 281. Гуляв-би я... по веселих
селах 354. Не ходили ксьондзи по селах 365. Може... і про нас...
по селах... дума... ходить 366. По селах питала шлях на Київ
КР. 160. І по сінях ти-ни-ни 70. Розбрелись конфедерати... по
Молдаванах 57. Вона все по болящих день і ніч ходила 221.
Жіночка... хиляється і по жидах, і по панах 300.

Сюди-ж стосується дві фразі, де після по" стоїть форма дав.
множ, на -ам: Добре було б, як би його можна було роспустить
по селам, де єсть школи Як. П, 443. Пішли ми по слідам, по
всім городам, по усіх уеюдах Рк. П, 10.

Перший із цих випадків ( по селам") можна кваліфікувати, як
росіянізм, бо в своїх листах Шевченко частенько перемішує
українські елова й фрази з російськими.
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В другій фразі, поруч із конструкцією по усіх усюдах*, маємо
по слідам* і по городам*. Можливо, що це архаїзм, і його

Шевченко завів до Назара Стодолі* з старо-народнього ритуалу
сватання, з сакраментальної мови свата. Про конструкцію по слідам*
див. ще й далі.

б) По* Нг місцевий (із давального) означає ще час, що на нього
припадає чинність. Цю конструкцію можна ілюструвати вже
згадуваним прикладом: Додому рушили вночі, по холодочку АП. 415.
Цей приклад буде доречний, коли по холодочку* ми
кваліфікуватимемо підчас холодочку*, а не після того, як настав холодок*.

До цієї рубрики стосуються й деякі приклади з попереду*
(= по-}-переду): І то лихо попереду знати, що нам в світі зо-
стрінеться 35. А ще гірше любій попереду знать, де і як
спіткає лихая година 107. Кого будеш попереду зятем звати 317.
Чи такі (запорожці, М. С.) були попереду? 16. Нам з тобою треба
попереду утікати Як. П, 25. Попереду поїзжани рушили в
дорогу, а за ними й невольники побрязкали путом 343.

В останніх двох прикладах попереду* можна надавати й
місцевого значіння.

в) По* -f- місцевий (із давального) означає ще, говорячи словами
проф. 6. Тимченка, поняття, що згідно з ним відбувається
чинність* (Дьокат. в укр. м., 56), той об єкт, що йому щось
відповідає чи відбувається згідно з ним. Взагалі ця конструкція означає
регуляторів якоїсь ситуації. Приклади:

По закону*: Поховали громадою, як слід, по закону 12. Крий
нас, боже, щоб крадене перекупать, як ті жиди: ми по закону!..
По закону апостола ви любите брата?.. Ви любите на братові
шкуру, а не душу, та й лупите по закону 190. По якому
правдивому святому закону і землею, всім даною, і сердешним
людом торгуєте? 199. І просите стиха супостатам христіянам то чуми, то
лиха, то всякого безголов я а все по закону... А, бодай вас! 379.

По правді*: Волі, сказать по правді, не було 233. Як по
правді вам сказать, то... мені самому обридли тії мужики 275.
Лучче одурить... себе самого, ніж з ворогом по-правді жить 431.
По правді на світі караюсь і не клену долі КР. 217. Сказать по
правді Як. П, 374. По правді сказать ib., 377. По-правді
«казавши ib., 377. Ну скажи по правді ib., 395.

По волі* й поволі*: (Квітку, М. С.) рве всякий по волі 21.
Буде серденько по волі гуляти 24. Серденько поволі з богом
розмовля 39. По волі неволі найду свою долю! 111. Тополі по
волі стоять собі 130. Суди мене ти по своїй волі! 202.
Зліталися по волі сичі 297. Із Київа прийшов... Чи по волі, чи по
неволі?.. По волі, тату, та ще й богословом 333. І все то те
по добрій волі, по волі розуму горить 350. Мене по волі і
неволі носило всюди! 351. І четвертий рік минає... поволі 354.
Минають дні собі поволі 358. Доля... з вітром віється по волі
399. І починають розмовляти по-волі тихо 410.

Ще такі приклади: Забули сірий попіл по вітру розвіять 146.
Княгиня... азбуку по кунштиках заходилась вчити 237. Чи по
знаку кому сей Оглав білохатий? 330. Стоять по шнуру
піраміди вряд 412. Прочитали собі но складах Енеїду Як. П, 84;
Фр. І, 415. По дорозі заїду в Чорноморію Як. П, 407. Пішли ми
впьять по сліду Як. П, 10. Співали-б прозу та по нотах 439;
Дом. 664; (у Фр. П, 422 Співали-б прозу та по нотам*; вважа-
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ючи на сказане в КР., 366, з Франковою редакціею не можна
погодитись, бо в першодрукові, в Основі", було по нотах"). По слуху
вона мені не подобалась Як. II, 441. По старістіліт мені б і не
подобало Як. II, 26. Зробите по моему прошенію ib., 428.

А ось оці приклади я вважаю за росіянізми в Шевченковій мові:
От-от указ надрукують: По милості божій і ви наші, і все
наше"... 171 (в цьому прикладі російська конструкція має рацію,
як наслідування указів", М. С.). Може це по їх утонченной
натурі і справді добре, а на наші мужицькі очи, то дуже погано
Як. II, 84; Фр. І, 415 (можливо, що виразу по їх утонченной
натурі" Шевченко вжив навмисне, для іронії, бо зараз-же за
неправильною конструкцією йде правильна: на наші мужицькі очі",
Ж. С.). Пришли по прежньому адресу Як. II, 409. Напиши
мені в Петербург по тому адресу, що єсть у тебе ib., 431.
Пришли і напиши, коли буде ласка (по адресу: в Оренбург...) Ш.,
363 (замість по адресу" тут уже слід: на адресу" чи хоч на
адрес", Ж. С.).

Що до згадуваного вже виразу Пішли ми по слідам* (мова свата
з Назара Стодолі" Як. II, 10), то про нього доводиться сказати те
саме, що й про вираз по всім городам" (див. вище): можливо, що
це архаїзм.

У Шевченка ще багато виразів (64 приклади), що відповідають
на питання: по якому, як? Приклади:

Добре заходились по німецькому показу 194. Отак по
нашому звичаю, не думавши, кончаютъ! 290. Переводять, та й то
чорт зна по якому Фр. І, 414. Чорт зна по якому ти його
(лист, Ж. С.) скомпонував Як. П, 344. Написали до мене чорт зна
по якому ib., 438. Робим чорт зна по якому ib., 440. Так по
твоєму молодий краще ib., 8. По-свойому бога в кайданах
благають 117. Колись будем і по-свойому глаголать 194.
Защебечуть по свойому доброму звичаю 288. Піди лишень до
Галі та поговори з нею по свойму Як. II, 5. Таки по свойому
поставив старий сатана ib., 23. А чом москалі нічого не пишуть
по свойому ib., 83. Той не по свойому писав ib., 84. Він пише
не по свойому, а по московському ib., 84. Нехай вони собі
пишуть по свойому, а ми по свойому ib., 84. Напиши мені
письмо, та по своєму ib., 343. Зараз напиши письмо, та по
своєму ib., 344. Просив, щоб ти писав по своєму ib., 344. Нехай би
вона нишком, по своєму спитала Хариту ib., 434. Розкаже по-
нашому 53. Нащо вже й бога турбувать, коли по-нашому не
буде 244. До тебе питу не по московському, а по нашому
Як. П, 343. Спасибі всім тим, хто пише по нашому Як. II, 345.
Чи це не гріх по вашому? 218. Вони... прозябаютъ, або, по
вашому, ростуть, як та капуста на городі 265. Отак, по-вашому,
ну, годі-ж! 266. Не по їх (= не по їхньому; у Шевченка могло
бути тільки по їх", бо слова їхній" у Шевченковому лексиконі
немає, Ж. С.) стало! 105. Нехай по їх буде! КР. 117. Чи збираються
ще й досі веселії гості... Погуляти просто по-давньому, по-
старому 287. Чув я, що,ви нездужали, але думав, що так тілько
звичайно по-панському Як. II, 346. Хоч би у Присі училися
писать по-людському ib., 438. А ми вдвох собі з М. М. Л. по
чумацькому та по бурлацькому ib., 441. Старе ледащо... таки
спромоглося на аркуш паперу... Та так по письменному, що я
насилу второпав ib., 444 й т. инш.
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Сюди-ж і оці вирази: Землячки... по-московськи так і рі-
жуть137. По-московськи лаві74. Скаже по-московськи 375.
Випороли по московські КР. 115. По-московськи не
говорить Як. II, 440. Цвенькать не навчили по-німецьки 137. Буду
йому пораду давати, по батьківські научати 316. По-моло-
дечій будеш богу молитися, а не по-чернечій харамаркать 156.
А ну, вдарьте, та не по жидівський, а по нашому Як. II, 29.
Вони кричать, чом ми по-московській не пишемо іо., 83. У хату
прийти до його, або до себе покликать по братерській не можна
ib., 84. Не по христіянській, брате мій, знаю, а що ж діяти?
ib., 353 й инш.

Приклад з попросту": А де-ж ти діла паляницю? Чи, може,
в лісі хто одняв? Чи попросту забула взяти?.. 185.

Приклади з потроху" й помалу": І я прозрівати став потроху
207. По-троху діти виростають 345. Уже ло-троху і минають...
дні беззаконія і зла 419. І все те, все по-троху вітер рознесе 437.
Прочитую по троху Як. П, 380. Нехай вони по-троху
розбирають ib., 410. Як-би кайдани перегризти, то гриз потроху-б 257.
Як-би кайдани перегризти, то гриз помалу б КР. 212; Фр. П, 46.

В конструкціях потроху" й помалу" єсть дуже помітна доза
розподільного моменту; отже вони стосуються й до дальшої
рубрики, де говоритиметься про конструкції, що характеризують
розподіл чинности.

До конструкцій, що означають регуляторів якоїсь ситуації, близько
стоять і ті, що вказують підставу; напр.: Він знатиме по
штемпелю Як. 11, 359 і 363. Дурня знать по походу! 325. Пуще всього
червінці. їх люде по духу чують Як. 11, 7. Вечорниці по духу
чуємо ІЬ., 25.

г) По" + місцевий (із давального) означав ще взагалі міру, що
править за підставу при розподілі якогось процесу (чинности) на
окремі моменти; инакше: вказує поняття, що на них поділяється
чинність" (проф. Тимченко). Приклади:

По чарці з сусідом випивши тієї, батько діда просить 93.
Випили почароці (=вшшли по чарочці, М. С.) КР. 233. По
копійці заробляла 126. А ось ще осталось півбубличка!" й по
шматочку дітям розділила 185. Лірники... грали по шелягу
за танець 281. Лірники... по шелягу брали 282. Знялись до сходу
сонця, по торбині на плечі взявши 413. Ми навчим, по чому
хліб і сіль по чім 189. Уділить де кому треба, хоч по аркушику
Як. II, 358. Читаю по одному листочку в день біографію Гоголя,
читаю та й боюся: може й по листочку не стане, поки-то прийде
той одпуск ib., 407. Одвезеш їм усім по книжці ІЬ., 434. Оддайте
Тризну по копі, а Гам алію по півкопи серебром ib., 348. Нехай
він продає його по і 50 копі (= по карбованцю й п'ятдесят
копійок, М. С.) ib., 442.

Про аналогічні до цих конструкції по" + знахідн. уже говорили.
IV. Невживаних в українській мові конструкцій з по" у

Шевченка взагалі небагато. Про деякі з них уже згадувалося раніше
(по слідам, по усім городам, по милості божій, по адресу й инш.).
Трапляються вони переважно в Шевченкових листах, де Шевченко
мало дбав, а иноді й зовсім не дбав за чистоту й витриманість
української мови. Подам ще кільки не згадуваних раніше
неправильних конструкцій з по"; всі вони з Шевченкових листів і
становлять наслідування російської фрази:
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а) Я по плоті і Духу син і рідний брат нашого безталанного
народу Як. II, 483. Я її нарисую в трьох книгах: в першій будуть
віди чи то по красі своїй, чи по исторії прикметні ІЬ., 348.

Це російські конструкції, що характеризують обмежування
чогось, означають якийсь окремий момент (взятий із суми инших
моментів), що повинен бути центром уваги; напр.: Эта книга по со-
держанию очень интересна, но по форме мало доступна широким
кругам читателей" і т. инш.

В українській фразі замість таких конструкцій звичайно буває
простий орудний відмінок: Він вимовою скидається на
галичанина. Книжка розміром невеличка (О. Курило. Уваги... з вид.,
стор. 165) й т. инш.

б) Пришли мені по почті 20 фунтів ковбас Як. П, 433.
Нарисував я... своє поличчя, та нема з ким прислать його, а по почті
боюся ib., 417.

Цікаво, що в цьому самому листі Шевченко вживав й
нормального в таких випадках українського орудного способового: Народні
думи... хоч почтою перешли Як. П, 417.

в) По п о в о д у її бенефіса написав я невеличку статейку Як.
П, 422.

У виразі по поводу" не тільки російська конструкція, ба й
лексика ( повод"). В аналогічних инших випадках Шевченко, говорячи
про причину, вживає конструкції з" + родовий: Вони з холери
повмирали 323. Азчого, з чого полегшало мені? З того, що
ворога не стало?.. 373 й т. инш.


