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В В Е Д Е Н Є.
Речене.
Вйджу

голуба,

що

летить

в

воздусї,

і

думаю

собі:

голуб летить.
Все,

що подумаю,

можу

виразити і другим людям

вйсказати словами, на пр.: я видів, що голуб летить.
Гйдка, виречена словами, зове ся рбченєм.

Івась пише. Сестра пряде. Батько косить. Мати
варить.
Ріка пливе.. Огонь горить. Дерево центе. Віл
пасе ся.
Дідусь є добрий. Брат (є) недужий. Цукор (в)
солодкий. Дерево (є) зелене. Соловій (є) птиця.
Груша (є) дерево:
пише? пряде ? косить? варить?
мати.
сестра, батько,
Івась,
пливе? горить ? цвнт{е? пасе ся?
ріксі,
огонь,
дерево, . віл.

Хто
Що

»

Хто є

добрий?
дідусь,

недужий?
брат.

Що є

солодке?
цукор,

зелене?
дерево.

Що є

птицею?
соловій,

деревом?
груша.

Ся особа або річ,

про котру щось говоримо," зовб ся

підметом рбченя.
IIро

підмет

кйжемо

в рбченю,

діє або що з ним діє ся.

чим є,

який є,

щб

Про підмет питаємо ся словами: хто? що? Отже.
Хто пише? — Івась.
Що горить? — Огонь.
Хто (є) добрий? — Дідусь.
Що (є) деревом? — Трута.

Івась, сестра,
батько, мати, ріка, огонь, дерево, віл, дідусь, брат,
цукор, дерево, соловій, груиіа.
Підметами

В- наведених рбченях

є:

Вираз, котрий означає, що підмет діє, чим підмет є,
яким підмет є, що з ним діє ся, називаємо присудком,
то зп.: мп присаджуємо підметови, що він щось робить,
або що з ним щось діє ся, або що він якийсь с, або
що він чимсь (щось) є.
Що робить Івась? — Пише.
Що дїє ся з .огнем? — Горить?
Який є дідусь? — Добрий..
Що (чим) є груша? — Дерево.
Присудками в навбдених рбченях є слов£:

пише,
пряде, косить, варить, пливе, горить, г[вите, пасе
ся; добрий, недужий, солодкий, зелене; птиця,
дерево.
Вітер холодить. Сонце гріє. Ліерелб бє Кінь
тягне. Плугатор оре.
Сніг тає. Земля висихає. Пшениця жовтіє
Віл ліпить ся. Дідусь сивіє.
Мід (є) солодкий. Мурава зелена. Ялиця висока.
Хлопець чемний.
Оріх (є) бвоч. Мит зьвіря. Столяр ремісник.
Рбченє, > що в нїм є тілько підмет і присудок,

зовб ся

рбчеиє просте,"
Все, що виск&зуємо словами,
в розуміли ми рбченями.

повйнні ми виск&зувати

ЧАСТЕ ПЕРША.
НАУКА ПРО ЗВУКИ.
§. 1. Рбченя складаються з слів або виразів, слова
із звуків.
В слові
Ті

мати є отсї звуки: м-а-т-и.

звуки

не вплавляємо

всі

за одним

віддихом,^ Дле

ма-ти. То зи.: ділимо їх на два склади.
Слово день впмавляємо за одним віддихом, оно складає

ділимо їх так:

ся з одного складу.
§. 2.'Звуки означаємо в письмі буквами;

всі букви

разом зовемо Азбукою.
Звуки чуємо і впмавляємо,

букви бачимо і чи¬

таємо.
Всі звуки рускої мови виражаємо в письмі 32-ма буквами :
крім того уживаємо ще*в письмі знаку мягченя

(ь).

а, б, в, г, У, д, е, є, ж, з, и, й, г, ї, к, л, м, н,
о, п, р, с, т, у, ф, X, ц, ч, ш, щ, ю, я, (ь)
Дбкотрі букви

означають 'лінії одбн

поодинокий зв\к,'

а, б, в, г, Д..г
Букви Є, ї, 70у я означають кбжда по два звуки:є = іїе, ї=їїі, го = пц,'я=иа.
Також щ означає два звуки гич.

на ир.:

Навідворот маємо такі звуки,
вами, а іменно:

що їх пишемо двомй бук-1

6
а) 6 м&кп ними такі, що виражаємо їх сполученєм~дбяких
букв ' з знаком ь :

дь, зь, ль, нь/ ть>" г^ь.
на пр.: 1 медвідь,‘ князь, сіль," кінь, ; вісь^часть,
конбг^ь. .
б) Ще два осібні 'звуки виражаємо в письмі так, І що
пишемо дві букви/ йле читаємо їх яко одбн звук: дз, джу
на пр.: дзвоню, ходжу. — Часом однакож трбба читйти
сї букви осібно,’ а ’ пізнати се < по вимові таких / слів,як:

від-зиваю ся, в ід-жалу ват а.
Маємо навіть "о ден звук, котрий пишемо трома /буквами:

дзь^ на пр. '. дзьобати.
§. 3. Всі звуки ділимо на самозвукп і епівзвуки.
*

'

•*:

•

- '

--.і

,Ті звуки, що їх трудно-самі про сббе віїмовитщ що {ЇХ
отже вимовляємо наспів з другими, зовуть сяспівзвуки.
На пр.: | щоб вимовити звук б, бербмо радо до помочи а,

е, и, г, о, у.
Ті звуки, що їх лбгко вимавляємо без помочи других
самі про сббе, зовуть ся с а м о з в у к и.
Самозвукп вимавляємо,ч< видаючи ' ріжно отвореним
ротом чистий голо с/ Щоби вимовити співзвуки, уживаємо
при видаваню голосу окрім ’ рота ще і інших лрйладів
мови, а то: губ, (уст),' язика, зубів, піднебіня5
горт&нки і ями носової (гл. §. *12.).
§. 4.1-вась. О-гбнь. Пе-гар-нии. Со-ло-ві-ї. З дб-му.
Щоби вимовити слово,*! треба тілько разів наново
видати голос, кілько в тім слові є складів. На пр.: в слові
І-вась — видабмо голос два рази
,,

'

идемг

.хе,

Склад може складати ся навіть^з^однбго

самозвана,

на пр.: І-вась, о-гонь...
Ті співзвуки, * що становлять самі про сббе осібні слова
(в.%3.6), лучать ся все з якимсь*"; слідуючим складом,на
лр.: з дб-му (3 читаємо разом з складом до), в мі-стї...

і
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І, Самозвуки.
§. 5, В рускій мові мйємо отсйх шість самозвуків;

а, є, и, і9 о9 уо

Самозвуки можуть бути:
1. ріжні що до виголошену
2* тверді і мягкі.
1. Виголошене самозвуків.
§ц б. І звучить нййтонше, у звучить найгрубше
і н&йглухше. Не так тонко, як і9 звучать е і и; не Так
грубо і глухо, як у9 звучать о і а.
А виголошуємо при звичайнім, природнім отвореню
уст; коли уста прибирають вид щелинй, повстають е9 Н,
а при ще більшім стисненю повстає і; коли уста приби¬
рають вид кола (заокруглюють ся), виголошуємо о9 а коли
при тім губи подадуть ся напербд — виголошуємо у.
2. Самозвуки тверді і мягкі.
§. 7. Липа,

Єгипет, Івась, озеро, улий; —
Лблоко, єваигелиє, їж, Йордан, Юрий.
В наведених прймірах. бачимо раз а (Лина), другий
раз л (лблоко); раз е, другий раз €, і і г, о і гіо,
у і ю. — Такі самозвуки, що пербд ними чути Ц — отже
Я, Є, ї, По, Ю9 — зовуть ся самозвуки мягкі: Л=йа,

8—гіе, ї=ііі, гб=иу; гіо не означає ся осібною,

буквою.
§. 8.

Спала, земля. Поле, зілє. Гарні9 кбнї.
Віто, дідуньо. Луна, лгоди.
В сих прймірах читаємо раз л (скал-а), другий раз
ль (земля—земль-а); раз н (гари-і), потім нь
(кбнь-і), читАємо отже л і )1 раз твердо, а раз мягко
після того, чи по нїм слідує а чп я, е чи в (зі'ль-е)
і чи ї, о чи ьо (дідунь-б), у чи ю людн — ль-уди.

л8
Отже.пишемо букви Я, 6, г, Ю не ТІЛЬКО ТОДІ, коли
санозв^кп а, Є9 І, у читаємо з попербдним Ц (на пр.:
моЛ = мо-гіа), йле також тоді, коли хочемо означити, що
перйдтймп самозвукамп чути не тверді, йле мягкі співзв^ки

(дь, 36, ЛЬ9 НЬ9 С6, ть9 ЦЬ)9 на пр.: дЛкую, ЗЇі т. д. Тілько для 60 (подібно як і для
ваємо осібної букви.

ЛЄ

По)

не ужи¬

3. Переміни самозвані в.
§. 9. Переміна ьо, йо на в, є.

Лисом (лис), оленем (олень), краєм (край).
Ділом (діло). Рибою (риба), землею (земля),
надією (надія)
Русого (русий), червоного (червоний) — всего
(весь), сего (сей); ясної, (ясна) — всеі (вся), сеї (ся).
Коли б якім слові є твердий співзв^к (лис, діло,
риба, русий, ясна), а по нім стіне о (лисом, ділом,
рибою, русого, червоного, ясної), то се о лиш&є ся
без зміни.
Колйж в якім слові є мягкйй співзвук (олень, землЛ =
земльа, весь, всл = всьа, ся=сьа) і колйб звук о
мав станути по отсїм мягкім співзв^ку, то звичайно заміняє
ся се о на е; на пр.: оленем замісць оленьом ; землею,
сего, всего, сеї, всеі — зам. земльбю, сього, всього, і т. д.
Подібно заміняє ся о на е, колйб мало станути о по
й. Замісць ііо говоримо тоді є,' на пр.: зам. краіібм —
краєм; зам. надігіою — надією.
Дйкудп ужйвають ся однакож навіть в мові форми
8 60 або ііо зам. е або є: кйжемо: надіє або надггІО;
кажемо лпшб дідуньо, Івасьб...
§. 10. Переміна еамозвуків о на і, е на г, і.

Стіл, столсі. Ніж, ножа. Сирота, сиріт. Поле,
піль Лїд, ладу. Село, сїл (сіль, соли). Нїс, несла
(ніс, носа). Пік, печу. Вів, вели (віл. вола).

9
Самозвук о замінює ся на і (тверді і), а в на і
або і тоді, коли склад, що в нїм се о або е стоїть, кінчить
ся співзв^ком (стіл, лід...); такий склад з"вб ся за¬
мкнений. Колйж слово змінимо так, що той самий склад
отворпться, то зн. буде кінчити ся самозвуком, то
зйраз повертає замісі',ь і, г — О або е (стола... лвду).
Трбба добре відріжняти слова подібні, на пр.: нїс (не¬
сеш), а ніс (носа); вів (вести), а віл (вола).
Часто однйкож лишає ся о, Є без зміни, хоч склад
виглядає вже як би замкнений, на пр. нес-ти. І навідворот
лишйєсь і, г часом в складі отворенім, на пр : (дзві-нок)

(дзвін, дзво-на), дібрати (до-беру), вісім (о-сьмй).
§.11. Заміна
Дво з в^ к.

сам о звуків

у (о)

на

в, і

на

й.

Умію, вмію. Умер, вмер. Уже, вже. Іти, йти.
Імйти, ймйти.
Учу, на-вчу, вй-вчу. Іду — я ііду. Брат
і сестра — мати іі сестра.
Коли у або і стоять на початку слова (уже, іду)
або коли у, і мали би стояти зараз по якімсь іншім самозвудї того самого або і попербдного слова4 (научу,
Л Іду), то для улбкшеня вимови заміняємо часто і на й,
у на в (навчу, я ііду). При заміні, у на в звучить се
в подібно до у, на пр.: навчу. — Слово нав-чу читйє ся
як д в а, не три склади; я Іі-ду читаємо також як д в а складй.

іі або в одбн склад
ав, ев, ив, ів, ов,

Самозвук, що творить з слідуючим

(ай, ей, ий, ій, ой, уй,
У в),

зове сядвозвуком.

—

,

II. Співзв^ки. *
§. 12. Прилади мови.
В рускій мові маємо слідуючі сіивзвуки:

б, в, З, Ґ9

Д, (до), ж, (дж), з, (зь), (дз), (дзь), іі, к, л.
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(ль), м, и, (нь), п, р, с, (сь), т, (ть), уз, X, ц,
(ць), ч, ги, щ.
При впмовлюваніо кбждого в тих співзвуків уставляємо
трохи інакше рот, але уживаємо притім що ріжних інших
приладів мови.
Особливо губами помагаємо собі при вимбвлюваню спів¬
звуків п9
в Лі; співзвуки ті зовемо длятбго губні.'
Зубами помагаємо собі особливо при згіівзв^ках т, Д9
С, з9 ц9 ДЗ, н; співзвуки ті зовемо зубні. Співзвуки
с9 З, ц9 ДЗ зовуть ся для свого особливого звучаня’також
сичйчі. Губне лі і з^бне п зовуть ся також носові.
Опираючи язик о піднебінє, вимавляємо ііу а також ш,
Ж9 Ч9 ДЖ, щ; співзвуки ті зовуть ся піднебінні,
Співзвукп ш, Ж9 Ч9 ДЖ9 гі{ зовуть ся для свого осо¬
бливого зЬучаня також ш и п я ч і. >
При помочи гортанки вимавляємо х9 г9 К9 Ґ ; для¬
тбго зовемо їх гортанні.
Співзвукп р і л вимавляємо плавно, при чім язик
дрожить; онй зовуть ся плавні.
§. 13чМягченє співзвуків.
Коли співзвукп стануть пербд мягкйми самозвукамп (я9
Є9 ї9 Ь09 ю)9 то дбякі З НИХ МЯГЧЙТЬ ся.

бщ ф, 9

Тіло, діти, сімя, зїлє, цісар, дзюб, німий, літо.
У всіх сих прпмірах чуємо, що співзвуки т9 Д9 С9 39

Ц9 П9 Л мають звук мягкйй; онй читають ся як: ть9
дь9 сь9 ць9 нь9 ль. Говоримо: тьіло, дьітгі, сьімя,
зьілье, цьісар, дзьуб, пьгмйй, льгто, (гл. §. 2.).

§. 14. ТІ ять, бю, впну, мягкйй, ряд.
В прпмірах сих стають ся співзвуки п9 б9 в9 Лі9 у
незмягчені; длятбго читаємо словб ті так, як колйб тут
між співзвуками а самозвуками стояло іі; пгіать, бгіу,
вііану, мнагний, рііад. Так само не мягчйть ся губне
фщ котре приходить лише в чужйх словах, перенятих до
руского, на пр.: фякср = фйсікер.

§. 15. Літо, в літі. Лід, в ледг.^Дзвін;на дзвоні.

Ліс, в лгсї. Віз, при вбзї. Серце, е серці. Стіл, на
столі.
Сніп, в снопі; Хліб; в хлгбігГнів, в гніві. Дім
при домі. Дар, при дарі.
На прймірах сих бачимо, що коли по одних співзвуках
стоїть' г і онй мягчать ся, то по других," що не дають ся
змягчйти, стоїть на такім самім місци тверде і.
Мягчать ся отже співзвуки зубні (т9 д9 е9 39 Ц9
Д39 н) і плйвне л9 не молсуть мягчйти ся губні (п9

б9 ф9

в 9 м) І плавне р.
§; 16. 1. Порох, пороху; порохом — в поросі.
Вог9 Бога..; Боже, в Ббзї. Чоловік — чоловіче,

в чоловщі. (Волйке дерево. Убоге село. Сухе зглє.)
На прймірах снх бачимо, що гортанні співзвуки мо¬
жуть змін йти. ся, колй стануть перйд тонким самозвуком
Є або мягкйм г. Не кажемо: Бог, Ббге9 але Боже; не
кажемо в Ббгї, але в Ббзї... Часом однакои; лишає ся к9
г-..

-

,

X перед е без зміни (велике9 уббге9 сухе...).
2. Порох — порошу, порошить... Бог — божий,

божого, божа, божу. Чоловік9 чоловічий, чолові¬
чогоЛуска, лусці, — лущу (лушчу), лущив,
лущити...'

Бачимо, що х мягчйть ся раз на сь в (пбросї)9
другий раз на ш (порошу); г на зь або на ж9 К на
ц,Ь або на ч9 СК на СЦЬ або щ (шч). Крім того бачимо,
що колй такй змягченє гортанних на шипячі (ш, ж, Ч9
щ) в якім слові наступить, то лишаєсь часто вже в тім
слові і перед твердйми самозвуками (у9 сі9 09 Ч — поро¬

шу, ббжа9 божого, чоловічий).
о. Диня, дйнї. Полиця, полйг\ї. Душа, душі.
Діяіа, діжі. Туча, тучі. Саджа, саджі. Теща, тещі.
Бачимо, що ш, Ж9 Ч9 ДЖ, Щ (шч) не можуть
вже дальше змягчйти ся; по них стоїть і не г (йорів.
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§.

15).

А що сї

співзвуків (§.

співзвуки

повстають

з мягченя

інших

16, 2), то називаємо їх змягчені.

Так сДио не можуть по ж,
і інші мягкі самозвуки

(я,

€1

Ж9 Ч, ДЖу

Щ стояти

Ю9 ІІО).

§. 17. Страта, страти-ти —страчу. Хрест —
хрещу. Суд — суджу. їздсі — їжджу. Голос,
голосити — голошу. Віз, возити — вожу. (Хвала,
хвалй-ти — хвалю. Ганй-ти — гаюо). -

Сік, сікач — січи (сік-тй). Біг, бігати
бічи (біг-ти). Печи, стричи...

—-

На прймірах тих бйчимо, що і зубні т,
д, (ЗД)9
Су Зу Ц при ЗМЯГЧЄНЮ можуть ЗМІНИТИ СЯ на ІІІІІІІЯЧІ Чу
(щ)у дЖу ждЖу іПу ж.
Ст дає Щу зд —
ЖД Ж. КТу гт можуть змлгчйти ся на ч.
—

§. 18. Заміна ву Л на у (пер. §. 11). Опуст.

Рів, ро-ва. Кров, крб-ви. Пав-ксі, ла-всі. Прав¬
да, прсі-во. Яв-ний, ява. :її хаті — у.хаті. Все,
вся, всюди — усе, уся, усюди.
Бував, бува-лиіі. Змарнів, змарн'І-лий. Зсїв9
зсї-ле (молоко).
Віз, вез-ли. Ніс, нес-ли. Грі о, греб-ли. Зачер(п)}
зачер-ли. Пік, нск-ли. Міг, мог-ли. Тер, тер-ли)

Плів (нлес-ти зам. плст-тн), плели*. Клав (клеїс¬
тії зам. клеід-ти), клеїли.'
1 »'ил й

в

с г< <1 гь в тім самім складі по с а м о з в у д і,

то творигь з ним д возву і; (§.

11), на пр.

кров, лав-каЗ.

На иоч'атку складу зближає ся

в також до

воримо

нйго ?/,

зам.

і пишемо

часто заміедь

уу

а навіть го¬

на пр.:

у хсітї

в хаі І. усе зам. все/
Також

л

заміняє -ся на б’/колй творить з иопербднпм

сам о з пуком склад;- ви мав і:іємо тоді такий склад також як

я бу-в((в— хоч кажемо: ми бувсі-ди
бува-лиіі (чоловії:...) і т. дл

двозвук, на пр.;

По є, 3, п, б, Ку г і по р вииадйє такб л на
кіндй складу без сліду, на пр. я ніс зам. нїс-Л> а се
вам. пес-Л; (в переходить в вимкненім складі притім на )\
гл. §. 10.). — Се л вертає, коли по нім слідує склад дальший:
ми нес-ли, лист пожовк — пожовк-лий лист...
д, Т натомісць пербд таким л самі Випадають, а л
творить тоді з попбредним самозвуком двозвук, на пр.:

клас-ти, клад-у, йле замісць клад-л — клав (одбн
склад). Ми кла-ли (немй двозвуку, бо є два склади, отже
Л вертає, йле д таки випало). Плів (зам. плет-л; Т
випало, а е перейшло тут в замкненім складі но, г) (гл. §.
10 .); пле-ли (л вертає, йле т ні)...
III. Наголос.
§. 19. Зуб, згу би. Гб-луб, гб-лу-би. Се-лб, се-ла.

Ра-мя, ра-ме-на.
Коли якбсь слово складає ся з кількох Складів, то все
одбн 8 тих складів впмавляє ся з більшим притиском,
ніж всі інші. Сей притиск називає ся наголос. Звичайно
нйголос кождого слова є постійний; лише дбколи можна дбякі
слова наголошувати двояко, на пр. буду або буду, даємо
або даємо, взяла або взяла, плачучи або плачучи...
Що іншого значить: дай мені ВОдй, а — збіже
забрали води; Боже боронй — дві борони; плачу гроші —
плачу за домом; пізнаю дорогу (теибр) — пізнаю (потім).
Кажемо: стала ся шкода, але — шкода говорити;
мнбгі рокй минули — минуло два роки; дармувати
— велика ХЙба, Але — багатство не слава, хибі що
єгб чесно заробиш; я не спав одну ніч — вертаю

до дому н&ніч...
Наголос залежить отже часом тід того, як слово лучпть
ся з іншими словами в рбченю.

IV. Корінь. Пень і закінчене.
§. 20. По-роз-куп-бв-ува-ти. По-роз-да-р-бв-ува-ти.
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1. Коли порівняємо слова: куп-лю, купиш, куп
имо, куп ець, куп-ця, купно..., то побачимо, що
лпшб конбць всіх сих слів відмінний, а перша частина у всіх
сих словах лишає са все однакова: купКоли порівняємо слова за-куп-лю, вй-куп-лю,
куп-ка
то переконаємось, що в сих словах додані
незмінною частиною куп ріжні додатки, раз за-,
ви-у вконець пере-\ я спх словах знов лише склад
лишає ся без зміни.

переперед
потім

куп

Подібно діє ся з складом да (дві-м, дві-ю, да-в).
Коли до сбго складу додамо -р, то дістанемо слово Діїр

(дйр-у, дар-ови, двір-й, дар-ами). Коли ще додамо
склади ува, дістанемо слова: дар-ува-ти, дар-ува-в,
дар-ува-вши. Коли на початку додамо роз? дістанемо
слово: роз-дар-увати, а додавши ще на початку склад
а в середині (пербд ува) склад ов, дістанемо слово-:
по-роз-дар-ов-ува-тн.
Бачимо отже, що окрім складів середнвх куп і Дві
— всі інші склади і звуки на початку і на кінцй є до дат*
камін Складів же сербдпих куп і Дві ніколи не моглйб
ми опустити, бо інакше навбдені на початку слова сгрДтилнб
всяке значінє і лишйлпб ся самі додатки. Затб складй куп,
■Дві можуть з ріжяими додатками0 творйти богато всяких слів
з подібним значінем, на нр.: куп-ець, куп-нб, куп-ля,
куп-чик, куп-лю, куп-бванє (склад куп лишає ся всюди
без зміни); даю, да-р, да-нє, да-нина, за-дсіток...
(всюди незмінений склад да).
Коли в кількох словах знайдемо таку часть їх, що все
лишає ся без зміни і що з нбі вже нічб опустити не можемо,
то сю часть зовемо кореневі всіх тих слів.
* Часом корінь знаіітй дуже легко, на пр. куп, да., ; часом
трудніше, бо трбба зраги, як і длячогб змінити ся деякі звуки,
на ср. * мбк-пу, мбк-р-ии, але — моч у (звук к перейшов па ч),
{за-мак-а-є (звук о иереішбв на а), Корінь тут одев: мок.
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2. Додатки, додані до кореня на початку (здерйду), зовуть
ся прй ставки (по-, роз-,..і); додатки, додані до кореня
на кінцй, зовуть ся наростки. І нАросткп і прйставки можуть
так, як корені, улягати ріжиим звуковйм змінам, на пр.:
куп-увк-ти, а — куп-ВВВ-ний (нйросток у всі змінив ея
на овсі ізза зміненого наголосу); бер-у, від-бер-у, брсі-тн.
віді-бра-ти. Раз маємо від, а раз вІДІ, отой длятбго,
оо в корени сих слів замінило ся бер на бра, а через
те утруднила ся вимова; — щоб не казати вІД-бра-ти,
додаємо до від ще звук і.

§. 21. 1. Да-р, дАр-у, дАр -от, дАр-ом... Дар

у-ю, дару

дару- ЄМО,' дару -ЄТЄ...

Колй якісь наростки так злучать ся з коренем, що тво¬
рять з ним цілість (да-р, дйр-у), то такі з наростками
тісно долучені корені зовемо пнями. Нень є основою дДя
всіх тих відмін якогось слова, що чбрез дальші осібні до¬
датки дадуть ся ще утворити; на пр.: ДСЇр-у, дар її,

дар-сіми... Дару й, дару йте, дару-юний,
2. Город, гброд-сі. Голуб, гблуб-а. Стіл, стол-а,
Гброд-олі, гблуб-олі, стол-блі... Нес-ти, нес-еш,
нес-ете. Носй-ти, нбси-га, нбси-те, носив, посй-ла...
Ті наростки, що іх не можна гтричпслйтп до пня, але
що служать лише для твбреня відмін того самого слова, —

(-а, -олг, -ти, -еш, -ете, -ш, -те, -в, -ла...) —
зовуть ся за кін че ними.
Закінчена додають ся

часом відразу до

^
коренів —

нес-ти, да-ти, да-лі — тоді корені стають ся пнями;
частїйше же додають ся закінчена до пнів, утворених вже
наростками ; на пр.: нбси-ш, нбси-те... (Тут змінило ся
в корени е на о, додало ся п і так утворив ся пень нос-и).
* І иеш>
заходять

часто

ти, пбиі-у
пбш-у).

і закінчене

не все

звукові зміни,

(гут

-Сії-

можна л£гко віднайти,

нес-ти, пес-у; аіі* носи¬
на -ш~, а з не сн у зроби

на нр.:

перейшло

бо і тут

ЧАСТЬ ДРУГА.
НАУКА ПРО ВІДМІНЮВАНО СЛІВ.
§. 22. Вовки звичайно живуть в темній і глухій

лісовій гущині, куди рідко заходять люди. Літом
онй бігають по одному і тоді боять ся людйй. Але
зимою бігають тічками і.вже їх не боять ся, ки¬
дають ся навіть на прохожих і прогзжих, забігають
у села і хапають, що попадуть: чи теля, чи лошаг
чи вівцю, а іноді і дитину.
Но всі слова людскої мови уживають ся так с£мо. Всї
слов& можна після їх значійя і ужйваня в рЄченю поділити
на розряди; такі розряди слів зовемо частими мови.
В рускій мові розріжняємо отсйх дЄвять частий мови:
1. Іменники — для означена назви якоїсь особи або
річи, на пр.: вовк, люди, літо і т. д.
2. Прикметники — для ознйченя прикмет осіб або
річий, на пр.: лісова (гущина), прохожий (чоловік)
і т. д.
3. Числівники — для озн&ченя. числа осіб або річий,
на пр.: (п о) одному, два, десять і т. д.
4. Заіменники — уживають ся замісць іменників, а
також Бймісць прикметників і числівників тоді, коли не хо¬
чемо ще раз повтаряти нйзвп, прикмети або числа якйхсь
осіб або річий, на пр.: онй (то зн. вовкй), їх (людйй)
такий (зам. якогось прикметника, на пр. добрий, л и х й й.,.)>

тілько (зам. числівникй).
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Оте! чотири части мови: іменник, прикметник, числівник
і заіменнпк називають ся також іменами.
5. Дієслові — служать до означена дїиствй, отже
означають, що якась особа або річ щось діє (робить), або що
8 нЄю щось діє ся, на пр.: бігаю, кидаю, живу, бою ся...
6. Ириіменники — ставимо при іменах, щоб вира¬
зити відношене сих імЄн до інших слів в рЄченю, на пр.:
(вовки живуть) у тЄмній гущині, (кидають ся)
па прохожих.
7. Прислівники — ставлять ся особливо при діє¬
словах, а також при прикметниках, «для їх блйзшого озна¬
чена, на пр.: звичайно живуть, куди заходять, рідко
заходять. (До дієслова заходять відносять ся в однім
рбченю два прислівники).
8. З лучник и — лучать з собою поодинокі словй або
і цілі рЄченя, на пр.: тЄмний і глухий; літом бігають
по 'одному, але зимою тічками..
9. Часом виражаємо нашу гадку дуже коротко, уживаючи
окликів, на пр. плюсь! дзень! ого! ох! гей!...

І. Іменники.
§. 23. 1.
осіб або річий,

Між іменниками відріжняємо осібні нйзви
іменй власні, на пр.: Петро, Львів.

Карпати...
Дйльше ділимо іменники на жнвотні, на пр.:
чоловік, зьвіря, і неживотні, на пр.: дерево, дім.
Животні можуть означати: а) особи або б) зьвіря та, на
2.

пр.: Шевченко, чоловік, мщанйн, заяць, вівця, кінь.
Неживотні означають ростйни і прочі неживі річи, на пр.:

трава, кремінь, дім, дорога, Дністер і т. д.
3. Іменйнки, що означають збір якихсь осіб або річий,
зовуть ся збірні, на ир.: громада, череда, збгже, пруте...
4. Відріжняємо ще і такі іменники, що їх можемо роз¬
пізнати нашими змйеламп (очима, слухом, нюхом, смат-*ом.
Методична граматика руе. мови.
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дотиком), і таю, що їх можемо лишй подумати. На пр.:
дерево, стіл, сьвітло, грім є іменники з ми слові; чеснота,
любов, хоробрість, — се іменники паду мані.
§

‘24

Сей чоловік, сл ластівка, се зеркало. —

Добрий чоловік, швидка ластівка, блискуче зеркало:
На сих прймірах бачимо, що іменники що до роду
можуть бути: роду мужеского (чоловік), жйньского
(ластівка), сербдного (зеркало)

Ученик читсів, ученики читають. —
Учениця читала, учениці читали. — Хлопя чи¬
тало, хлопята читали.
§. 25

Окрім роду відріжняємо ще число:
(однина), 2) многе. (множина), на, пр.*.

1) одинично
ученик (одйн),

ученики (многі); учениця (одна), учениці (дві, три,
чотири або більше), хлопя (одно), хлопята (два, три і т. д.).
Кажемо вуса і вуси; корови пасуть ся — дві
корові пасуть ся. Окрім чисбл одиничного і многого ужи¬
вемо ще дбколп числа двій ного (двійнї), на пр.: вуса
(два по обох боках лиця), дві корові, дві яблоцї.

Івась співає. Хто співає? Івась. —
Кнйжксі Івася. Чия (кого) книжка? ІвасА. —
Оповідаю Івасевії. Кому? Івасева.
§. 26.

На прймірах сих бачимо, що іменники, а так сймо
і всі прочі імена (§. 22, 1—4.) зміняють своє закінчене
після того, як іменник має ся до інших слів в рбченю

(Івась, Івася, Івасевії...) Таке змінюване закінчень зовемо
відміною, а поодинокі відміни кождого слова — в ід мі н• ка м п.
Та часть слова, що лпшаєсь по відкііеевю закінчена, називне
ся пнем. (Про пень і закінчене гл. §. 21-на, 1. 2 і примітку).
§. 27. Маємо сім відмінків, а то:
Відмінок І-ший на питане:
Відмінок

II-гпй

на

чий? чия? чиє?

питане

ХТО? ЩО?

кого? чого?

або:
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Відмінок ІІІ-тпй на пйтанє КОЛІ?)? ЧОЛіу?
ІУ-тий ..
кого ? що?
„
У-тпй —
—
,,

УІ-тий „
„
УІІ-мнй .,
особи питаємо ся

килі? чим?
в КІЛІ? в ЧІЛІ?

хто, кого, кому, ким,
в кім; про річп питаємо ся: гцо, чого, чому і т. д
Про

Відмінок У-тпй уживає ся, коли кого кличемо.
Також в числі многім маємо сім відмінків.
Відміна іменників.
§. 28. 1. Іменники роду м у же с кого.
Ті іменники можуть кінчитися: а) на співзвук твердий,
яягкйй, змягчений (§. 16, 3.) або на іі, на пр.: лис,

учитель, товариш, добродій; б) на самозвукп о, е,
на пр.: міняйло, дідусьо, хлопйще; в), на самозвукп
<1, Я, на пр.: воєвода, тесля, г) Крім того уживаємо
часто прикметників яко іменників мужеского роду, на пр.:
лютий, (розуміє ся: місяць), прохожий (чоловік)...
2. Іменники роду жЄньского.
Ті іменники можуть кінчити ся: а) на самозвук а,
тіерЄд котрим може стояти співзвук твердий, мягкйй, змягчений
або ге, на пр.: сила, суниця, (сунйць-а), рожа,
над\Я' (надїіі-а); б) на співзвук мягкйй, змягчений, губний
або на р, на пр.: часть, річ, кров, твар. в) Яко імен¬
ники жЄньского роду уживають ся також дЄлкі прикметники,
на пр.: грсарева (жінка), Пречиста (Діва)...
3. Іменники роду серЄдного.
Ті іменники можуть кінчйти ся: а) на самозвукп

о, Є.

в, на пр.: тіло, піддаше, наргканє, б) на самозвук я
<по змягченпх а), на пр.: ягня, сгмя, гмя, логий.
б) Яко іменники серЄдного роду можуть уживатись і прикмет¬
ники, на пр.: придане (майно), Жабє (село)...І
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Відміна іменників м^ж£Сішх.
§

Взорець перший.

20.

під
81II-1 >-

На і пі гано

Число одиничне

Число многе

I

хто9 що9

лис, клуб

лис-а

її.

ЧИЙ 0 -}і ; -0 9

лік; (і, клуб-а

лис-ів

Ш

кому 9 чому 9

лйс-овч

лис-бі лі

IV.

кого? що9

лік: (і, клуб

лис-и

ліїс-е

лис-и

ким9 чим9

лйс-олі

лис-сілш

В КІМ9 В ЧІМ9

лис-'і

лис-ах

V.
VI.
VII.

лис відміняють ся іменники: волос, колос.
клин, сусід, двір..., клуо, голуо, сипічоловік, ворог,
дух., / також іменники закінчені на о дідО{а66 дід), міняйло.
Клуб АІ,І€ з VII. відм. ч. од. в клубі не клубі;
подібно: в снопі, в домі, в ставі (гл. §. 15). Чоловік має
в V. в. ч. од чоловіче, в VI. в. ч. од. в чоловіцї; подібно:
ворог — вороже, в ворозі, дух — душе, в дусі (гл. §. 16; 1).
Подібно як

§. ЗО
Відшшок
І
II

Взорець другий.

На пшанс

Число одиничне

учитель

хто 9 1ЦО9
ЧИН 9

• іі

'

0

*

Число многе

учитсл-ї

учител-Я

учител-їв

*

III.

КОМУ 9 чому 9

учи тел-еві/

учитсл-я лі

IV.

Кого 9 шо 9

учиТСЛ-Я

учител-їв

учитсл-'Ю

учител-ї

учитсл-слі

учи тел-яліи

учите.г-ї (-/о)

учитсл-я X

V
\ І
VII.

—
КИМ9

В

КІМ9

ЧИМ?

В ЧІМ 9
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Подібно : пршггель, місяць...; добродій, соловій...;
товариш, погонич... Подібно відміняють ся також іменники
закінчені на ьо: дідусьб (або дідусь),неньо.
Добродій м£с III. в. ч. од. добродїєви, VI. добро¬
дієм (гд. §. 0). Товариш і всі іменники, що їх пень
кінчить ся на змягчений співзвук, не мають мягкйх закінчень,
на пр.: товариша (не товариш я), товаришу, това¬
риші і т. д. (§. 16. 3); подібно закінчені на в (хлопйще
— хлопйща..).
Декотрі з закінчених на р відміняють ся або після
взірця першого або після другого (лівара або ліваря);
одн&кож в 1 , IV. і У-тім відм. ч. міг. мають сі іменники
лншб і, на пр.: лі варті, не ліварї (гл. §. 15.) ані лгваргї.
Примітки до взірця першого і другого.

§. 31. 1-ий відмінок ч. од. може кінчити ся

на який-

яебудь співзвук (і:луб, чоловік, товарноі, добродій).
Б замкненім складі кінцевім переходить О, Є звичайно на

І, г, на пр.: дзвін, Київ, міль, медвідь (§.* 10); але
в іменниках .таких, як угол (угла), свердел (свердла))
огород, перед, ангел, учитель, о, в не перейшли на і9 ї.
Деколи має 1-ий відм. ч. од. закінчене о, ЬО, на пр.
С^зьок і бузьк-о, ДІД і дід-о, дідусь І дїдус-ьб:.
§. 32. В ІІ-ім відмінку мають деякі іменники, побіч
закіпченя а, також закінчене у, ю або тілько у, ю, на нр.:

огорода або огороду...; але лшпб досьвіду, болю, гаю•
По р можуть дбікі

іменники мати

в II. відм.

ч. о.

і в III,, VI. і VII. відм. ч. ми. або а або я (лівара
або ліваря, лі вар-білі або л'івар-ялі). Але декотрі
мають лиш6 а, на нр.: твор-алі, двор-білі...
В сім відмінку і всіх дальших може перед закінчене»
випасти о, в: угол, угла, углови: — свердла, угляу
хлопі[Я. По випавшім в мягчнть ся ноиереднші співзвук л:

лев, льва; йле пса, осла, пітла. В словах : швець, жнець
випадає е в наростку, а появчяс ся в пил: шевця, женця.

Натомісць новіші є ся замісць і, ї в отворенім склад! о)
е (гл. §. 10): дзвона, Києва, моля, медведя, куко¬
лю...; і навідворот в замкненім склад! г: вдів-г^я (вдовег^ь).1
§. Зо. В ІІІ-ім відмінку мають іменники, закінчені на*
співзвук, або на іі, закінчене еви, Є ви, (учи¬
телевії, добро дієвії); но сгіівзвуку змягченім і по р
може бути ови і еви (тоеаришОви, лгварови абб
товаришевії, лгваревії, гл. §. 9).
Побіч ови, еви уживавсь закінчене у, ю, на пр :
мягкйй

Ббгови, Богу, мбнастиреви, монастирю.
§. 34. ІУ-ий відмінок іменників ж и в б т н и х рівнаєсь
ІІ-му (лиса, учителя...); IV. від. іменників неживотнпх.1
рівнає ся 1-ому (клуб, уголь..).
§. 35. В У-ім відмінку мягчйть закінчене е попередні
гортйнні співзвуки на ч, Ж, Ш (чоловіче).., .§. 16, 1.).'
Зймісць.на е кінчить ся сей відмінок дбколи особливо по к,
по співзйуках мягкйх і по и, на у, ю (конику, гаю...).
§. 36. В УІ-ім ..відмінку мають іменники, Закінчені
мягко, закінчене елі (учцтел-елі); по змягченій і по р
буває олі ' або ем (товаришолі і товаришем...);
закінчені на и мають ЄМ (добродієм). Йорів відм. ІІІ-пік
§; 37. В VII-їм' відмінку стоїть по губних змягчених
і по р закінчене і (в клубі, товариші, лгварі. .), попрочих г; при тім гортанні мягчать ся на г{Ь? зо, СЬ
(в лйсї..., чоловіцїгл. §. 16, 1). Побіч і, і приходить

и, у і ю (при учгітели, товаришу, гаю). Дбкотрі
іменники, закінчені на співзвук гортанний, мають тілько у ї
так на пр.: на конику, з горішку, на моху§. 38. 1-ий відм. числа міг6того кінчйть ся на и,
г, і (лисії, учителі, товариші, лгварі). Дбколи лучаєсь
закінчене бве (панове і,пани...).
Іменники, закінчені в І-ім іпдм.( ч. од. на наросток
ин, відкидають в числі мн. сей наросток (селян-їіи,
селян-и...); але син має ч. м. синії, бо тут гін належить
до пня. — Подібно кажемо також мурин —-- мургінй.
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Для 1-го і 1У-го відмінка уживавсь часто д:івне~~закінченє
двійні (вуса і вуса):
Не мають числа од.: вязи, Бродіррбдачі, кліщі.:
§. 39. В 11-ім відм. мйють дбякі іменники замісць ів,
їв, — закінчене ии, на нр.: гостин, копни, грошин.
Деколи лпшйєсь сей відмінок без закінчена, на пр : до
сусідів або сусід, чобіт, пять день = пить днів. Від
іменника лопоть кажемо в ІІ-ім відм. пять локот. Особлйво не мйють в II. в. ч. мн. закінчена ті іменники, що від¬
кидають нйросток гін, на пр.: селян, християн .. Кажемо
Болгар і Болгаріє, але від іменника СербинлтпС Сербів...
§. 40. ІУ-ий відм. іменників особових (§. 23, 2, а),
рівнаєсь ІІ-му (чоловіків, учителів), нрбчих жпвотних
і неживотних рівнаєсь 1-му (лиси, коні, ліварг
Що до відмінків III ого, УІ-ого і УІІ-ого гл. §. 32.
§. 41. Дбякі іменники відміняють ся видом окремим:
брат — в числі мн. брати... і т. д. або: брати,
III. братям, VI. братьмй, УII. братях;
Господь, II. Господа, III. -?/ або -евн, ІУ.= ІІ.,
V. Господи, УІ. Господом, VII. в Господі;
Христбс, Хрпста... (і т. д. без ос);
велйкдень, великодня, велйкодневи, IV. = І.,
VI. велико днем, УII. (по) великодні або велйцїдні.
§. 42. Іменники му ж. р. на о відміняють ся в даль-'
тих відмінках так, як лис (міняйла, мін пиловії..»);
іменники те відміняють ся так, як товариш, (хлопйща...).
Іменники на -КО (бузько...) мають в У. і VII. в. ч. од.
закінч, -у (бузьку, батьку)... Іменники на ьо (дідусьо)
мають в V. і VII. в. ч. од. ю (V. відм. дідусю, VII. в дідусю,
при неню...). Кажемо також в У. відм. ч. од. тату і діду.
§. 43. Наголос лишає ся звичайно на тім самім складі,
на котрім є в І. відм. ч. од.; але кажемо: лов. льва, львови...,
пес, псовії..., листок, пісок — листка, піску... (но випа¬
де ню- о, в). Кажемо: зуб, зуби, але зубів ..; сьміху, віку...
— сьміхи, (па) віки; плуги — але два плуги (гл. §. 19.)
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Взорсць третий.

§. 44.
Від.
иіної:

На питане

Число одиничне

Число

МН0ГЄ

І.

хто? ІЦ0?

воєвбд-а

воєвбд-и

II.

чий? -я? -є?
і

воєвбд-и

воєвбд-ів

III.

кому? чому?

воєвбд-ї

воєвбд-алі
>

IV.

КОГО?

V.

що?
—

чим?

VI.

КІШ?

VII.

в кім? в чім?

воєвбд-у

воєвбд-ів

воєвбд-о

воєвод—и

воєвбд-ою

воєвбд-алш

воєвбд-ї

воєвбд-ах

Подібно відміняються: зайда, хлопчина...; нероба;
То.уа...; владика, каліка, бідняга...
Кажемо в III. і VII. відм. ч. од.: неробі,
(§. 15.); владйцї, калгцїбіднязі (§. 16, 1).
§. 45.
Взорець четвертий.
Від.
мінок

На питане

Число одиничне

Число многе

І.

хто? що?

тесл-я

тесл-ї

II.

чий? -я? -є?

тесл-ї

тесл-їв

III.

кому? ЧОМ^?

тесл-ї

тесл-ялі

IV.

кого? що?

тесл-ю

тесл-їв

тесл-ьо

тесл-ї

V.

—

VI.

ким? чим?

тесл-ею

тесл-ями

VII.

в кім? в чім?

тесл-ї

тесл-ях

Подібно: сг/дя (або суди я), пянйця, вельможа (вель[мбжі не вельможі', вельможам не вельмбжям, §. 16, 3).
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Судия має в V. відм. ч. од. судимо або судив.
Примітки до взірців третого і четвертого.
§. 46. Відм. IV.. ч. од. кінчить ся все на у9 70; відм.
IV. ч. ми. іменників особових рівнаєсь П-ому (йор. §. 40).
Відм. V. ч. од. може мати також закінчене е, на пр.:

пяніще (хоть кажемо і пянйцьо).
В відм. ІІ-ім ч. мн. кажемо воєвбдів або без закінченя
воєвод, пянйць, вельмож... (йорів. §. 39).
Наголос лишає ся звичайно на пни; алє дружба мйє
в І. в. ч. мн. дружби, а навідворот слуга, І. в. ч. мн. слуги.
Відміна іменників жсиьских.
Взорець перший.

. 47.
Від¬
мінок

На пйтанє

Число одиничне

Число мнбге

І.

хто? що?

сйл-а

сйл-и

II.

чий? -я? -6?

сйл-и

сил

III.

кому ? чому ?

сйл-г

сйл-а лі

IV.

кого?

сйл-у

сйл-и

сйл-о

сйл-и

сйл-ою

сйл-а лш

сйл-г

сйл-а х

1Ц0?

—

V.
VI.

ким? чим?

VII.

в

кім?

в

чім?

глина, громада...; риба,
ступа, барва, пара...; мука, дуга.
<
Риба мас III. і VII. відм. ч. од. рибі (не рибі;
ступі, барві. парі, гл. §. 15); муха має мусг (муцї.
дузі, §• 16. 1).
Подібно відміняють ся:

Взорець другий.

§. 48.
Від¬
мінок

І.

На шітанє
хто ? що ?

Число одиничне

Число многе

сунйц-Я

суніщ-ї

II.

чин ? -я ? -є ?

сунйц-ї

суниць

ЛІ.

ком^ ? чому ?

сунйц-ї

суніщ-ям

IV.

кого? що?

сунйц-ю

сунйц-ї

сунйц-е

сунйц-ї

V.

«і)

'О

9

о

—

VI.

ким? чим?

сунйц-ею

сунйц-ЯЛіи

VII.

в кім? в чім?

сунйц-ї

сунйц-ях

Подібно: праця, тополя, болоня...; подія, шия...;

буря, зоря...; рожа, груша, задача, саджа, т4ща.
Надія (надій-а) мк в V. в. ч. од. надіє або НадІйо,
Уі'падІєю (гл. §. 9), II. ч. він. надій; буря має II. в. ч. о.
бурі (§. 15), II. ч. мн. бур; рожа має рожі/рожу,
роже або'рожо (§. 9), рож, рожам, рожами, рожах,
(§.16,3),
Прим ітки до взірців ибршого і другого.
§Л49. Церква, хоругва мають І. відм.'ч. од. також'
після взірця трбгого: церков, хоругов .
ІІо змягченпх стоїть а не я (рожа), по р в одних
іменниках а в других я (віра — буря).'
§. 50. І:> ІІ-ім відм. стоїть по змягченпх '/ (рожі),
по р стоїть а, сели в І. було а, а і, єслн в І. було я;
на ир.: віра — віри, буря — оурі»
§. 51. III. відм. кінчить ся на ?, а по губних,""змягченпх
і но р на і: рибі, рожі, бурі; гортанні мягчать ся

перед г на ЦЬ, ЗІ), сь; руці, владиці, мусї, нозі.
Побіч )ї/_і' л у пассь е іменниках закінчених _ на я і по
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змягчених и (царицім, бури, рожіі...); але по самозв.
лишб і: надії.
§. 52. В У-ім і VІ - і м відм. являвсь по змягчених
в закінчена) е замісць о (роже, рожею); по самоавуках
побіч є також ііо (надіє, надгйо).
Так само буває у тих, котрі в І. відм. кінчать сл на

ря, на нр.: буре, бурею; зоре, зорею... Але віра,
міра, пара... мають лиш віро, вірою; міро, мірою...
VII-лїї відм/ рівний завсїди ІІІ-му.
*
§. 53. В І-ім, 1У-ім і Лг-ім відм. числа мн отого стоггь
по змягчених закінчене і (рожі, тучі). Таї; само по р),
еслй в І. в. ч. о. є ря: буря — бурі. Але: нора — нори.
Число двійне кінчить ся і в твердих іменниках па г
(по губних і змягчених — і ; гортанні мягчагь ся на ць,

ЗЬ, сь); на пр.: дві силі, дві рибі9 дві рожі, дві мусі.
Тілько число мнбге або двійне мають іменники:

віжки, ножиці, мясницї...
§. 54. 11-шТ відм. числа мн. не має осібного закінчена/
отже

кінчить ся

на твердий,

мягкйй,

змягчений співзвук

або на ‘її (сил, цариць, надій; рож, бур). ІІрп тім
переходить в замкненім складі о, Є звичайно ті, і:

стодїл, беріз, сліз... (§. 10). Кажемо однакож: пгдкбв
побіч підків, перед, серед..., а не черід; серід.
Дбколи знов вставлявсь для улбкшеня вимови о або е:
вивірок (вивірка), вигадок, .сосен, овець...
Рідко коли уживаємо закінчена -і в, -їв: осів, і
стерпів, безбднїв, побіч безодень; хатів побіч хат;
церква має церков або г^ерквів.
§. 55/ В ІІІ-ім, УІ-ім і УІІ-ім відм. мають іменники,
Закінчені в І-ім відм. ч. од. на -ря —ялі, ями, ЯХ:

бурям, бурями, бурях. Але хмара має хмарам і т. д.
§. 56. Наголос лишавсь звичайно, як в І-ім відм.
числа од.; але кажемо в ІІ-ім відм. ч. од.: драбини, сто¬
доли, жінки, кухні..., а в І. ч. мн. драбини, стодоли,
жінки, кухні, в II. ч. мн. драбин, стоділ, жінок, кухонь...
-ч *
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Взорець третий.

§. 57.

(Жбньскі іменники закінчені сиівзвуком, §. 28. 2, б).
Від¬
І.
II.

Число одиничне

На питане

мінок

ХТО? 1ЦО?
ЧИН ? -Я і -Є г

„

«

Г\

•

Сі

)

С\

Число мнбге

часто, річ, твар

част-и

част-и

част-и її

III.

ком^ ? чом^ ?

част-и

часі-я лі
річ-а лі
твар-ялі

IV.

кого? що?

часто, річ, твар

част-и

част-и

част-и

V.
VI.

VII.

—

ким? чим?

част-ию

в КІМ? в чім?

част-и

част-яліи
річ-а лш
твйр-ялш
част-ях
річ-ах
твар-я х

память, лП/щ, жовч, подо¬
рож, ліиш, товщ...; кість (кости, §. .10), піч (нони);
осінь (бсеии), піч (печи).
Подібно' відміняють ся:

Примітки до взірця трбтоіо.
§. 58. 1-ий і IV ий відм. ч. од. кінчить ся мягко,
окрім губних, змяічених і р, (на пр.: проб, річ, твар).
• В УІ-ім відм. побіч -ию лучаєсь -ю, на пр.: частю,

любовю... Іменник кров
крівлею9 крівлю.

мас

кровию,

крбвю

або

§. 59. В ІІ-ім відм. числа мн. лучассь дбколи закінс побіч закінчень -ялі (-(ілі), -яліи (-((Лін), -ях
(-ах) — такси; -елі -олій (-лін), -ех; на^пр.:

груделі, грі)долін, пригорілій, в грудсх...
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Іменник мати відміняємо так: II. матерії,
III. матерії, IV. матір, У-ий відм. мати, VI. матерню,
VII. матерії. В ч. ми. маг ери, материн і т. д.
§. СІ. Тілько число мн. або двійне мають: сани,
двері. В II. відм. сании, дверйіі і г. д... ІІрбчі відмінки
відміняють ся правильно, як ч. мн. слова часть. Побіч:
дверліи кажемо дверима.
§. 02. Наголос зміняєсь рідко: части, частиюг
частий...; Дле груди — грудйй, грудьми...
§. 00.

Відміна іменників середшгх.
§.

Від¬
мінок

Взорець перший.

03.

На питане

Число одиничне

Число многе

тіл-о

тіл-сі

І.

ХТО? Що*'

II.

чий? -я? -с7

тіл-а

тіл.

III.

КОМ) ?

ТІЛ-у

Тіл-(І ЛІ

IV.

КОГО? ЩО?

ТІЛ-о

тіл-СІ

тіл-о

тіл-сі

ким? чим7

тїл-о.м

тіл-сілій

В КІМ? В ЧІМ7

тіл-1

тіл-сіх

\

V.

—

•

VI.

<

ЧОМ)' ?

А

••

вернімо, руно, золото...;
озеро, багатство, прйдиво..., йоло но, лихо .
Озеро мас озері, не озері (гл. §. 13); багатство
мас багатстві (§ 13), йблоно мас н блоці (§. 10, 2).
Дбякі іменники закінчені на -но мають в VII. відм.
ч. од. закінчене -?/, на пр в вгасну, на лі/нну
Подібно відміняють ся:

Взорець другий.

§. 64.
Віл
МІН

На питане

к

Число одиничне

Число многе

хто? що?’

нарікай-є

нарікан-я

чий? -я? -є?

нар ікай-я

нарікань

III.

кому? чому?

нарікап-ю

нарікан-я лі

IV.

кого? що?

парі кап-є

нарікан-я

нарікай-є

нарікан-я

нарікай-елі

нарікан-ялш

нарікан-ю, -г

нарікан-ях

І.

II.
*

V.

—

VI

ким? чим?

VII

в кім? в чім?

<

Подібно: волосе, каміне, згле...; подвіре, вістре.
пірє...; евангелне, милосердне...
Подвіре має в VII. в. подвірю або подвірі (§. 15).
II. в ч. мн. по двір. Так само: вістрі, вістр...; евангелиє
Н. ч. мн. евангелніі.
Подібно відміняють ся також іменники/закінчені на е
з попорбдною змягченою, на пр.: під даше, порідне, топори¬
ще... Однакож позмягченпх співзв^ках не стоїть ніколи мягкйй
самозвук. Для того замісць я стої0ТІ і т. д., на пр.: підда ш СІ,
-?/, -ем, -у або-г; ч. м. піт
а, піддаш, -сім, -ами, -сіх.
Взорець третин.

§. 65.

віїМШиК

На питане

Число одиничне

Число многе

І.

хто? шо?

ебнц-с

сонц-я

II.

чий? -я? -є?

сонц-я

сонць

( III.

кому? чому?

сонц-ю

соиц-ялі

IV.

кого? що?

сонц-е

сонц-я

сонц-е

сонц-я

V.

—

VI.

ким? чим?

сонц-ем

сонірялггі

VII

в кім? в чім?

сонц-ю, -г, -и

сонц-ях

Подібно: серце, поле, крильце, яйце...'
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Примітки до взірців першого, другого і третого.
■і

§. 00. 1-ий відм. ч. од. іменників, закінчених на є9
кінчйть ся на Україні також на -я (-Сі) при подвоеню нопербдного співзвука: нарікання, піддашша, життя...
§. 07. В Щ-ім відм. мають дбякі іменники

закінчене

-ови, -еви9 на пр,: лиху і лихо ви9 сонцю і сонцевії.
§. 68. ІУ-ий і У-ий відм. всіх іменників
сербднпх рівнаєсь в обох числах все 1-му.
§. 09. В УІІ-ім відм ч. од. переважає в іменниках,
закінчених в І-їм відм. на -о, закінчене
по р -— і;
в озері. Гортанні мяг.ать ся: па &блог{ї. Але дбколп
в тих іменниках, а також в усіх, закінчених в І-ім відм.
на в (е)9 кінчйть ся сей відм. на -?/, -ю9 то зн. рівнйєсь

в війску9 в місточку9 па подвірю,
па піддату. Іменники закінчені на е9 .мають в VII.
дбколи гі9 на пр.: псі сонцю або па сонци, в пбли9
па піддати.
ІІІ-ому, на пр.:

§. 70. 1-ий, ІУ-ий і У-ий відм. числа мн. рівні
(йорів. §. 68). Зміж іменників, закінчених на е9 Є9 стоїть
в сім відм. тілько по змягчених а9 прбче же я: піддашщ
але подвір я, сонця 9 поля*
§. 71. Число двійне кінчйть ся на ї9 а по р і по
змягч. на і: дві озері9 евангелиг9 крйлщг. Горт. мягчать
ся: дві яблоцї. Від іменн. на е9 Є ужпваесь ч. дв. рідко.
Тілько ч. мн. аббдв. мають: вила, дрова, ворота,
крижі9 вії... Від іменника плече — є тілько ч. дв. плечі.
§. 72. ІІ-ий відм. ч. м. не має осібного закінчена,
отже кінчйть ся на твердйй, мягкйй, змягчений ссівзвук або
на И: тіл, нарікань, по двір, піддаш, сонць, євангелиіі. При тім переходить о9 Є пасто на і9 г (поле, село,
ворота — піль, сгл, воріт). Дбколи вставляєсь о9 е9
на пр.: вікно, крильце, яйце, II. в. ч. мн.: вікон,

крилець, яєць.
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Дбколи приходить закінч. і в, їв (коромесел або ко-

ромеслів, крижів, морів, прислівгв...). Слово плечі
має в II. відм. ч. ми. плечйіі,. а в VI: ч. жн. плечйліа.
§. 73. Око і ухо відміняють ся в ч. жн. двояко:
коли око означає вагу або міру,’ то відміняє ся як тіло
(ока, ок, бкам..Колиж означає бчи в голові, то має:
очиіі, очам, IV. і V. бчи, VI. очаліи або очима9
VII. очах.
Ухо відміняє ся як тіло., коли означає ухо збанка або
людске. Число многе уит уживає ся тілько про людскі ушл
і відміняє ся тоді як очи.
§. 74. Наголос іде після 1-ого відм. ч.. од.; але
вікно... має ч. мн. вікна, вікон; колесоч. мн. колеса;
збіже ч. мн. збіжа...
§• 75.

Взорєць четвертий.

(Іменники сербд. роду, що розширяють пень/ §. 28, 3, б).
1 ВІД; На питане
І ВІЧОК

Число одинично

. Число' многе

хто ?
що ?

ягня
лоша

ягнят-а
лошат-а

І II.

чий? -я
-є?
. *

ягнят-и
лошат-а

ягнят
лошат

і III.

кому ?
чому ?

ягнят-и, ягнят-ї
лопі а т-и, ло иі ат-ї

ягнят-а лі
логиат-алі

кого ?
що?

ягня
лоша,

ягият-а
лошат-а

ягня
лот сі

ягнят-а
лошат-а

!ь
і -

в

ту.
V.
VI.
VII.

—

ким ?
чим ?

ягнят-елі, ягн-Ллі ягнят-ами
лон і сі т-елг, ло г и-алі лошат-ами.

в кім?

ягнят-и, ягнят-г
лошат-и, лошсіт-ї

В ЧІМ?

ягнят-ах
лошеїт-ах
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Подібно як ягня, відміняють ся: гуся, хлопи, горни;
подібно як лоша: курча, дівча...
Примітки до взірцй ЧСТВ V р Т О І о.
§. 76. Відмінки І., IV. і V. іменників роду сербдиого
в обок числах є собі рівні (гл. §. 68).

Імя відміняємо: II. імя або імсн-11, III. VII. імю
або імена, IV. V. = І., VI. імям, іменем; ч. мн. І.
імя або імепй, II. імен, ІІЇ. імям, іменам 9 IV.
і V. = 1., VI. імями, імена лій, VII. імях, іменах
Так с&мо: рами, сімя, вймя...; подібно тімя, II. ті'мя,
III. і VII. -ю, VI. -ям, ч. мн. тімя, тїмїв, т'імям і т. д.;
(рідше уживаєеь тімена**, і т. д.).
Наголос як в І. в. ч. од.; але імя — імена,
імена, імен, іменами, іменах. Подібно рами —
рамена, рамена. Противно: вами, вймепи, але вимена
і т. д. як імена. Скорочені форми не зміняють наголосу:
імя, імю, імен і т. д.
Іменники невідмїшіі.
Чужі імена власні.
§. 77. Не ВІДМІНЯЮТЬ СЯ іменники:

алилуя, аміні,,

пів (—половина)... і назви букв (а, бс, ве і т. д. .
Лиш в дбякпх відмінках уживають ся: перекір (наперекір),
живцему ровом,.
Не відміняють ся

часто також

чужі і мена вл асн і

(§. 23, 1.), на пр.: А гику, Сарду, Поату...; інші чужі
імена власні відміняємо після якоїсь відміни рускої, на пр.:

Цезар, Цезар-а... як лівар; Троя — як надія.
II. Нрштетники.
§. 78. Добрий отець. Пильн а /У учення. Зелений

гай. Студена вода
Сестрин пояс.
'

Холодне літо.

Варанта ріг Лиси шерсть
Метолпчва грпмагика рус. мови

Братів сад.

Гусє крило.
З
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Одні

прикметники

відповідають

тілько

на питан.-,

який? — добрий, пильний, зелений, студена.
холодне — отже виражають прикмету (гл. §. 22. 2);
др^гі відповідають • на питане якйіі і иий ? отже
можуть виражати попри прикметі також посідане, на
ир.: братів, сестрин, баранїй, лйся, гусє.
§. 79. Івась пильніш. Петрусь пильнїйший •
Нш:6леї иййпильнїйший. Хата висока, школа

віїста, церков шшвисша.
Порівнанє іменників між собою виражаємо троїш
ступенями: першим (пильний, висока), другим
або вйсшим (пильнтгиий, висиш) і трбтим, найв и с ш и м (найпильнїйший, найвисша).
Другий е т б п е н ь творимо доданєм до пня прикметників
наростків -ьший або -і нший: мйл-ий мйл-ьший,

ммл-їйший, ясн-їйший, студен-гйший, сьвят-їйший*
По губних,'гортанних, сичачих, змягченпх, по р і'по
н додаємо -ший (без ь), на пр.: гру б-ший, мякший, пйз-ший, дуж-ший, скбр-ший, рсін-ший,
або -Піший (-їйший), на пр.: туп-ійший,
остр-гй ший.
Наросток -їйший (-гйший) уживаємо особливо, щоб
уяекшпти вимову (яснгйший, зам. яснший)в Кйжемо
часом також: кращий побіч красший (зам. краснішій),
красніщий побіч краснійший; дорбщий, дущий...
Перед -ший випадають к, ОК, ЄК і П (вузк-йй
— вуз-ший; висок-ий — вйс-ший; далек-ий —
дальший; красн-ий — крас-ший); г переходить пбред
-ший на ж (убб-г-ий — уббж-ший) або випадає
(мяк-ший, лекший — зам. мягкший, легкішій).
До б р и й має II. стбпень ліпший, або лучший, зли й —
гірший, малий — менший; побіч того кажемо також
добрійший (’іщий), злійший, малійший; великий'
має більший.
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Тр^ти й стбпень творимо, додаючи до другого ступеня
приставку най- (наіікрасипішай або иайкрасший)...

Відмін а прикметі 111 кі в.
§. 80. Нрпкмбтники мають при відміні
чена, ніж іменники.
Число
Від¬
мінок

закін¬

одиничне
Р

На питане

інші

мужескіш

\

і

д

женьский

(

середини

І.

хто? що?

дббр-ий

дббр-а

II.

чий? -я? -є?

дббр-ого

дббр-ог

III.

кому? чому?

дббр-ольу дббр-ій

дббр-ому

дббр-ий

добр-у

дббр-е

дббр-ий

дббр-а

дббр-е

ІУ.

дббр-е
■

дббр-ого

(дім).

дббр-ого

кого? що?

(коші,
чоловіка)
У.
УІ.

ким? чим?

дббр-илг

дббр-ою

дббр-гім

VII.

в кім? в чім?

дббр-ІМ

дббр-ій

дббр-ілі

хто? що?

гус-їй

гус-л

гус-є

II.

чий? -я? -є?

гус-ього

гус-ьої

гус-ього

III.

кому? чому?

гус-ьолгу гус-ги

гус-ьолгу

гус-ю

гус-є

кого? що?

гус-ги
(клюв)
гус-ього
(пастуха)
гус-їй

гус-ю

гус- є

І.

ІУ.

•

У.

.-

г

О

•

Ч.У

VI.

ким? чим?

гус-їлі

гус-ьою

гус-їлі

VII.

в кім? в чім ?

гус-їм

гус-ги

гус-їлі

і

р

о

• 0/

І
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4 и с л 6

м н о г е

(на всі три роди)

І.

хто ? що ?

дйир-і.

гус-ї

II.

чий? -я? -єУ

добр-их

гус-їх

III.

кому ? чому ?

добр-алі

гус-їлі

кого? що?

д6б>р-і (хати, коні,
хлопята)
добі*-а х (ученії к і в)

гус-ї
гус-їх

IV.

\

V.

—

дію] і-і

• гус-ї,
' гус-їлі а

VI.

КИМ ? ЧИМ ? Гі

добр-алі а

VII.

в кім ? в чім ?

до б})-а х

гус-їх

і II р її літі: іт.
§. 81. І-лй і У-ий відм. ч. од. кінчать ся в роді муж.
на

-ціі,

-ЇЙ. Але д/мкі прикметники, особливо сї, що
означають посідане, не приймають часом закінчена -ніі*
на пр.: сестрин або сестрина іі, здоров або здорова іи
рад або раднії; о, е переходить притім в замкненім
склад! звичайно на
ї, на пр.: братів або братовіїїіг
учителів або учителевіїІі... (гл. §. 10).
Такі прцкмбгншш закінчені на Н, приймають часто
пбред н в І. відм. ч. од. роду мужеского е, котрб в усіх
інших видах звичайно випадає, на пр.: голо ден або
голодна Іі (голодного), Господень або Господні'Ії,
годен або годин іі і т. д.; біле: спасен або спасений.
В роді женьекім кінчать ся прикмбінпки на -а, -Лт
рідше на -а я, -ЯЛ (добрая, гуся я); в роді середнім
на -е, -Є, рідше -оє, еє, -єє, (доброє, добреє, гусєє)
Дбкози є о зам. е9 так на пр. звичайно кажемо: годно,
винно, не годне, винне,

/,

§. 82. IV'. від. ч. од.

роду муж. має закінчене двояке,

(добрий дімА
чїїжіівітні (доброго коня, гу сього пастуха), йор. §. 3 1
після того, чи говоримо про імена нежинотні
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кінчить ся також на
ч/ю -ЮЮ (добрую, гусюю). V 1-ий відм. р. ж. заміняв
часом -ою на -ов (добрбв...).

§. 83. ІУ-пй відм. роду женьск.

§. 84. 1-ий відм. ч. мн. прикметників, що відповідають
на питане я к в й. мас також закінчене -її, -її (добрії,

гусії).
§. 85. ІУ-пй відм. роду муж. числй мн. мйє також
закінчене двояке, після того, чи говоримо про імена ігеїкпвотні або про імена зьвірят, чи про особи, отже: я бачив

великі доми, я бачив великі лиси, але я мав дббргіХ
учителів (пг. §. 40р' В роді середнім кажемо завеїдп:
я бачив добрі хлопята (IV. в. = 1-ому).
§. 86. Подібно, як добрий, відміняються: тупий,

грубий, лівий, хрбмий, богсітий, твердий, лисий,
борзий, куций, головний, пертий, дужий, могучий,
завзятущий, бистрий, веселий. Також степені висші;
красити, краснгйший, кращий, паймильтий, най¬
старший, иайкраснійшгій, найкращий...
Подібно також: здоров або зДорбвни (здорового,
здоровому...), здорова, здорове; готов, -сі, -е; ласкав,
рад; татів, дідів... (татового, дідового і т. д.),
татова, дідова, татове, дідове; ковалів (ковалевого...),
ковалева, ковалеве, учителів...
Подібно також: вдовин (вдовиного, вдовиному
і т. д.), вдовина, вдовине; винен або винний (вйин-ого, вйни-ому...), винна, винно або винне; гбдек або
годний (годного...), годна, годно (-е); голоден,! ясен
або голодний, ясний.:.; спасен (спасеного...), спасена,
спасене (або: спасений, -а, -е), зелен або зелений,
зелена, зелене...
Подібно як гусїіі, відміняють ся: їхній, їхня,
їхнє (від заіменника їх), бараній; лисій (від лиса),
пес'ій...; Госпбдепь або Господній (Господнього і т. д.),
Господня, Господнє. Кажемо: спідніїі, -я, -є, верхній,
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внішиїіі, братнім, синій..., або і з твердим закін¬
ченої : спіднії й, -а, -е, верхниіт, внгшниіі, братпиії, сйнигі...
§. 87. Сі прикметники, іцо уживають ся яко іменники,
відміняють ся також після взірців: добріш, гусїй ,*■
на ітр: лісничий, лютий (місяць), ближній і т. д.

(лісничого, ближнього); цісарева, братова (цгсаревоІ,
братової, цїсаревій і т. д.): придане (=віно), Княже,
Жабє (приданого, Княжого, Жабйого). В роді жбньскім і середнім уживаємо дбколп закінчень іменників, на пр.:

цїсаревп побіч цгсаревої, Княжа побіч Княжого.
Імена власні на -і в, -їв, відміняють ся. все як іменники,
на пр.: Костомарів, Ковалів — II. Костомарова,
Ковалева, III. Костомарову, Ковалеву і т. д.
III. Числівники.
§. 88. Оден дуб. Дві тополі. Пять сосон,. Прий¬

шлії оба (обидва).
Перший раз. Друга година. Семий жнець.
Одно, двоє... -четверо... (людйй). Прийшлії обоє.
Ходіть по одному, по два..., по двайцять (по
двоє, по троє,.., по двайцятеро...).
Однакий (однаковий) сРіосіб, двояка, трояка
міра. Двоїста, троїста музика. Подвійна, потрійна,
почвірна робота. Однократний, двократний. одинайцятикра ти ?і й.
Раз (два, рази, три рази...)-, двічі і, трйчи,
подвійно, потрійно, подвірно, двакроть (двократ),
трикрат, стократ... (двократно, трикратно...). Уперве,
у друге, вперве, вдруге)..., у пятс...
Числівники відріжняємо:
1. .головні, котрими відповідаємо на питане кілько?
і виражаємо число осіб або річнії, на пр.: оден, два, обсі,
(обидва).., пять.., сто..; тисяч або тисяча, мілїбн;

2. порядкові, котрими відповідаємо на питане ко¬
трий?, котрий з ряду? напр.: перший, другий,

десятий, сбтиий, тисячний, мілїоновий;
3. числівники збірні (одно, двоє, обоє, пятеро,
одинайцятеро, двайцятеро троє).., на питане кіль¬
ко р о ? ;
4. числівники поділові
на питане по кілько?;

(по одному, по два...)

5. числівники м н 6 ж н і (однакий, двоякий, подвій¬
ний, двоїстий, двократний...), на питане кількоракий? кількократний?;
6. Прислівники числові

(раз, двічи, трйчи,

двократ, вперве...) ;
неозначені (кілька, досить,
кільканайцять, кількадесять...), коли не кажемо точно,
кілько чого є; сюди належать по части і такі прислівники
7.

Числівники

прикметників, як мало, богстто...

Відміна числівників.
Ч.

одна,

Числівники головні. Числівник о ден,
одно відміняє ся після взірця прикметникового
89;

добрий, тілько е випадає у всіх інших видах: одна,
одно; одного, одної, одного; одному, одній, одному...;
ч. мн.: одні, одних і т. д. Так само двайцять оден...
сто оден, двайцять одна, сто одно; двайцять
одного, сто одної і т. д.
Числівники головні: два (дуби), дві (рибі), дві
(селі, або також два села), оба, обі7 обидва, обидві,
три, чотири відміняють ся в дальших відмінках на всі
т р и роди однаково :
II. в. двох, обох, обидвох, трох, чотирох;
III. в. двом, обом, обидвбм, тром, чотирбм;
IV. в. = 1-ому; тілько при мужеских іменйх осіб
рівнаєсь сей відм. ІІ-ому, на пр.:

дів, (йор. §. 40);

двох чоловіків, воєвб-

V.

В. = І~ОМ: ;7
V

VI. в. двома, сьомії, обпдвома, гроші. чотиромА
(або й чотирма) ;
VII. в. — 11-ому.
Числа одиничного, розуміє ся, гема.

§.

90.

Числі ІЗншш

пять до десятьдесять десять,

закінчені на -ть, можна Підміняти д голко,

або після взірця
третого іменників женгски х (як часгЬу §. 57), окрім відм.
У-ого і У 1-ого, або та^бж подібне, як два, три...
І Від| мінок

Ч !Г С Л б

пить
шість

І ]*

і
і

- ..

СІМ

вісім

і

і

пятй, пятьбх семи, сембх
шести,шестьбх

осьмй, осьмбх

пятй, пятьбм семи, сембм
шести, шестьбм

осьмй, осьмб.м

пять

сім ■

вісім

4

пять

сам

вісім

|

пятьмсі

с'іммсі, семома вгсачма, вісь- [мама
:

і
5

1

п-

ОД II н й ч н е

і

IV.

IуVI.
VII.

ШІСТЬ МСІ

пятй, пятьбх семи, сембх
шести, шестьбх

.

І

1

.

осьмй, осьлох

В У І. відм. у жива ось рідше пятию} пятю.
У. = І. (кличемо на пр.: еге шш>, ходіть сюди!).
§. 91. Сорок і сто звичайно зі стають ся не відмінні

(до сорок людйй, до сто людйй); але к&кеио також
в ІІ-ім відм.: сорока і ста, сот (сорока, ста людйй;
двох, трох... сот); часом уживете від сто також відм.
III, ч. ми. стам і VI, етомсі.
Подібно: деїста,' триста, ' пятьсбт, девятьсот;
кажемо: пятисбт або пятьсбт людйй...
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§. 92. Тисяч (тисяча) відміняє ся або після взірця
часть (§. 57.) або після взірця рожа (§. 48 ): її. і Ш.
тйсячи або тисячі, ІУ. тисяч або тисячу. V. тйсячи
або тйсяче, VI. тйсячию (-ею), VII. тйсячи (-і); ч. *ін.:
тисяча (-і), тисячнії або тисяч, тисячам, IV. і V.
в. = 1-ому, тисячами, тисячах.
§. 93. Числівники збірні (четверо, пятеро і т. д.)
лишають ся або невідмінні (двапайцятеро людям...)
або прибирають в дальших . відмінках закінчена: -ерох,

-єром, -ерома, -ерох на ир.: четеерох хат, до четверо
людйй, пятером або пятеро людям, семерома або
семеро снопами, при девятерох людях...
§. 94. Числівники порядкові і ми баси і (перший.
другий,' третий..., сотий, тисячний... однакий,
двоїстий...) відміняють ся як прикметники (§. 80).

§. 95. Івась пише. Хто піїте? — Івась. Показуючи
на Івася, можемо сказати: Він пише, — Івась сам
про сббе відповість: Я пишу% (Гл. §. 22, 4).

Я пишу, ти читаєш, вігі (ошї, опб)
бігає; ми пишемо, ви читаєте, впи бігають.
1.

Ті заіменникп, що ними вказуємо або на свою особу
або на особу того, що до нбго говоримо, або на особу
того, що про него говоримо, зовуть ся заіменнпки особові.
(Шрша, друга, трета оізбба).

ся. Ти бавиш 'ся». Він (она, око)
трудить ся... Бері] собі яблоко. Беремо собі
2. Мию

яблоко...
Заіменник, що звертає дійство до тої самбі особи,
котра щось робить, зовб ся зворотний, (Я — собі, ти
собі, він собі, ми собі, ви собі, бий собі.,.; в нїмбцкім
інакше: ісЬ. пеЬте тіг, сій за'ттеїзі (Ііг, ег йагптеЦ

12

^ісїї,

луіг

пеЬгпеп

ипз,

іЬг

пеіітеї

еисЬ,

зіе

заттеїп зісЬ.
3.

ліоя,

Мій образок. Твоя табличка... Мій,
моє, твій, свій, наш, ваш, їхній.

Заіменники, означаючі чиєсь посідане, отже такі,
комусь щось присвоюють, зовуть ся присвоюючі.

що

Сей, отсей хлопець.' Ся, отсА слава.
Той, от той дім; талітбй сад; салі (самий),
той салі, той же, такий чоловік... ~
4.

Заіменники, що ними вказуємо на особи або річи, зовуть
ся вказуючі.
5. Був

ту чоловік, про котрого ми вчера
говорили. Нгчо не має, хто нгчо чесно не заробив.
Пропало, що в воду впало.
Заіменники, що відносять ся до когось або до чогось,
попереду названого, називають ся відносні (чоловік —

про котрого; нгчо не має сей, хто...).
6. Хто прийшов? Що стало ся?. Котрий
з вас се зробив ? Яка се книжка ? Ч ий ремінець ?
Що за оден? Мілько вас?
Заіменники,

що ншн питаємось,

зовуть ся

питай ні.

Заіменники котрий, -а, -е і хто, гцо можуть бути
часом відносні, часом питайні.
7. Заіменники, що не вказують на якусь точно означену
особу' або річ, зовуть ся неозначені: весь, всякий,

кождий, інший, ніякий, хтонебудь...
т-

Відміна заіменників.
§. 96. В відміні заіменників відріжняємо осібно відміну
заіменників особових і заїм, зворотного — і відміну прочих
заіменників.

!. Заииенники особові і заіменник зворотний.

Від¬
мінок

я

ти

мене

тебе

кому? чому?

мені

тобі

кого? що?

мене

тебе

я

ти

мною

тобою

мені

тобі

г.

хто? що?

II.

ЧИЙ

1

н-ч

<

III.

С\

9

»

Г,

? -я ? -є ?

V.

—

VI.

КІШ? чим?

VII.

В КІМ?

Від¬
мінок

Число одинйчне
Особа І.
| , Особа І!.

На питана

в чім?

Число одиничне

На питане

Особа III. (роду м., ж. і с.) |3. зворотний

хто? що?

він

она

'II.

чий ? -я ? -є?

єгб

III.

ком^ ? чому ?

IV.

кого? що?

І.

V.
VI.

Від-

мінок
т
X.

онб

•

Єї

єгб

себе

ему

їй

є му

собі

єгб

її, (ЄЇ) .

єгб

себе ся,

•9,

—

ким? чим?
в кім? в чім? |

На питане
хто? що?
О

—

ним

нею

'ним

собою

нім

ній

нім

собі

Особа 1.

Число много
Особа 11. | Особа III.

ми

ви

ОН її

чииг -яі -є:

нас

вас

:ІХ

III.

коку? чому?

нам

вам

їм

кого? що?

нас

вас

'їх

ми

ви

•

II.

»-н

О Г\

V.

9

9 Сї

—

-—

,

—

—

*

VII.

-

•

VI.

ким? чим?

нами

всі м и

ними

VII.

В КІМ? Б ЧІМ?

нас

вас

них

,44

Коли до заіменника особового належить прпіменнпк, то
уживаємо е ІІ-ім, НІ ім і

ІУ-ім від». оГ»6\

чисбл трбто!

особи — замісдь єгб, єму, єгб — єї, т, єї, — \х, гм,
(х, — видів трохи відмінних, а імбнно додаємо на початку н.

мего, йому, його, неї, ній, неї (ню),
них, ним, них,, на пр.: іду до него, говорю до них,
назустріч ній.
Кажемо однакож: до єго батька, до їх дому, бо

Отже кажемо:

прпіменнпк тут належить до якогось іменника, а не до
заіменника, на пр.: до батька єгб (до належить до імепн.
батька, не до заіменника єго). Уживаємо виду без н також
тоді, коли прпіменнпк поставлений но заіменнпку: Є му

па против, їй назустріч...
При прпіменнпках зміняє ся також наголос заіменнпків:

до мене, до тебе, але: веди мене, прошу тебе.
Замісдь: мені, мене, тобі, тебе, єго, ему, єї, собі,
себе кажемо також з мбншпм притиском: ми, мя, ти, тя,
го, му,/і, си, ся (сь), на пр.: заклич го сюди; йле
заклич єгб, не тамтбго; пильнуй ся, але пильнуй
себе, не ліспе»
§. 97.
Від¬
мінок

2. ЗаііУіенники вказуючі: той, сей.
Число

На питане

одиничне

хто? здо?

той

Т0у (тая)

то, те
(тоє, теє)

II.

пий? -я? -є?

того

тої

того

III.

кому ? чому ?

тому

тій

тому

IV.

кого? що?

І.

V.

той (дім)
того (коня)

—

—

ту (тую)

та.

то, те

(тоє, теє)
то, те

VI.

ким? чим?

тим

■ тою

тим

¥11.

в кім? в чім ?

тім

тій

тім

'

Від-

На питане

швоі<

хто7 що?

Т

II.
ш.
іу:

КИМ? Чим ?

сей
сего
сему
сей, сего
сей
сим

В КІМ? в чім?

сім

чий? -я? -є?
кому? Чому0
кого ? що 0

і

>

! \Пі
V

—

.

, VII.

І ВІО| міяок
і 1
ТГ

11.
III.

хто? шо?
чий? -я? -є?
кому? чому?

кого? що?
IV.
1
1- ---—
і• V.
•

«

КИМ? чим?

в кім? в чім?

ся
сеі
сій
сю
ся
сею
сій

ті (тії)
тих
тим
ті (коні)
тих (людйй)

_

іі VI.
VII.

ОДИНИЧНО

Число

На питане

і

. Я- •

-Число

тими
тих

|

\

се (сеє)
сего
сему
се
се
сим.
сім

м н о ге

]
!
І

|
|

сї (сії)
сих
сим
сї (сих)
сі
сими
сих

Зймісць сего, сему, сеі, свю говорить ся також часто:

сього, сьому, сьог, сьбю.

цей, ця, це, цього...;
сесь; сесії, сесе і в числі многіи: сесь, сесйх і т. д,
/ На Україні значить той тілько, що та літ ой (псі тім
сьвітї — то зп. на тамтгм сьвітї, то зн.: по смбртн).
Так, як той, сей, відміняють ся: тамтбй, оттбй;
, тамтбт, (того, тсштбго...); отсеіі. •
Говорять

і

пишуть також:

.4 0-4*

§. 98>' Подібно, як ТОІІ,

Свй, відміняють ся.також

ваіменникп, присвоюючі: мій, твій, свій; моя, моє.»
її. в. ч. од.: мого, (моєго), мої (моєї), мого (моєго);
твого (твоєго), тобі (твоєї), твого (тегоєго); свого (своєго)..
III. в. можу (моєму), моїй, маму (моєму);
Твбму (твоєму)'"
і IV. в. мого (моєго
коші, брата), мій (дім)*
МОЮ, МОЄ".

4а
V. в.

1-ому.

VI. в. моїм, моєю, моїм...
VII. в. в моїм, моїй, моїм...
В ч. мн.: мої, II. моїх, III. моїм, IV. мої доми
(моїх братів), V. = І., VI. моїми, VII. моїх
Наш, ваш відміняють ся зовсім як той (нашого і т. д.).
Чий, чия, чиє відміняють ся: в ч. од. чийого, чиєї,

чийого; чийому, чиїй, чийому; чий (дім), чийого
(коня), чию, чиє; V. = 1-ому. VI. чиїм, чиєю, чиїм;
VII. чиїм, чиїй, чиїм; в ч. мн. для всіх родів: чиї,
чиїх, чиїм, чиї (чиїх для осіб муж.' роду, на пр.: чиїх
людйй), чиї, чиїми, чиїх.
§.99. Заіменники питай ні хто? що? відміняють ся:
кого, чого; кому, чому; кого, що; V. = 1-ому; VI.
ким, чим; VII. (в) кім, (в) чім; числа многого нема.
§. 100. Заіменник неозначений весь, вся, все
(увесь, уся, усе) відміняє ся в ч. од. як сей: всего,
всеї, всего і т. д.; тілько VI, в. р. муж. і сер. звучить
всім (не всим); в. ч. мн. являє ся також всюди і* всї9
всіх...; в VI. відм. ч. мн. кажемо всїми або всіма.
Заімен. неозначені: хтось, иіщсь, чийсь відміняють ся
як хто, що, чий з доданим на кіндй сь (когось, чогось,
чийогось...). Кілька, богсіто, досить... зістають невідмінні; кажемо Однакож дбколи: кількох, богатьох...
§. 101. Заіменники відносні і питанні: котрий,
який і всі прочі, закінчені прикметниково, відміняють ся
як прикмбтн.ики, §. 80.
Занісць заім. відносного (не пптайного) котрий.
котра, котре, уживаємо звичайно заіменника відносного що
і додаємо до него відповідний відмінок заіменника особового;
на пр.: зам. я, котрого ви добре знаєто — можна ска¬
зати: я, що мене ви добре знаєте; чоловік, котрому
віримо — що єму віримо; котрих — що їх і т. д.
При відм. І-ім заіменннк особовий звичайно опускаємо,
на пр.: чоловік,

котрий тут був — чоловік, що

ЧІ

(вій) тут був. Про неозначені особи уживаємо також від-

) носного заіженника хто (без заіменнпка особового) або тоіі,
ХТО (про особи), ТОІІ, ЩО (про особи і річп), на пр.:

поможи (поможіть), хто в Бога вірить; най ідуть,
хто хоче (той, хто хоче або ті, гцо хотять).
V. Д ї е с а о в а.

Я читаю. Ти ходиш. Він пише.
Вода тече. ЗТи несемо. Ви кладете. Они слухаютр. Тополі шумить.
§.

102.

При дієслові відріжшіємо особи — и б р ш у, другу
і трбту, а то в обох числах (числі-од. і мн.).
Свитае, смеркає, гремйть... Такі дієслова, що їх
уживаємо лиш 6 в третій особі, зовуть ся не особові.

§. 103. Я пускаю, я пускав, я буду пу¬
скати — пташка. Я пущу, я пустив пташка.
— Ти скачеш, ти скакав, ти будеш ска¬

кати. Ти скочиш, ти скочив. — Ви сідали,
они сіли. — Онй читали, ви прочитала.

Одні дієслова виражають такб дійство, що зачало ся
і або відбуває ся або відбувало ся або буде відбувати ся —
але не знати, чи дійшло або чи дійдб до кінця, так, що
не можна сказати, чи оно докбнує ся; на пр.: я пускаю,
буду пускати — але не знаю ще, чп (цілком) пущу;
ти пускав — але я не знаю ще, чп ти вже пустив.
Ті дієслова, що виражають дійство недокбнане, зовуть ся
н е д о к 6 н а н і, на пр.: пускати, скакати, сідати, читати.
Ті, що виражають дійство доконане, зовуть ся доконані,
на пр.: пустити, скочити, сісти, прочитати. Порівнюйте
з собою: шїдати — кинути; минати — минути;
нести — занести, від-, пере-, до-, ви-, з-нести; і т. д.
§. 104. Я читаю, я читав, я буду читати.

Ластівки літають,
будуть літати.

ластівки

літали,

ластівки
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Я прочитаю9 я прочитав, я прочитав був.
Листівки прилетять, .ластівки
стівки були прилетіли.

прилетіли, ла¬

Окрім осіб і чисел відріжняємо при дієсловах ще також
і троякий час дійства: т е п 6 р і ш н и й (я читаю — тепбр),,
кинувший (я читав, я прочитав9 я був прочитав
— се вже м л и у л о) і час б у д у ч и й (я буду читатиу
я прочитаю — се наступить в будучности).
ля того, чи якб дієслово доконане, чи недокбнане.
відріжняємо в час! нинувшім дійство трояке: мипувше
н е до к 6 н а н е (я Чита в, ластівки літали )> м и н у в ш е
доконане (я прочитав,
ластівки прилетіли)
і давно минувше (я вже був прочитав:..); в часі
будучім відріжняємо також дійство недокбнане (я буду

читати), і доконане (я прочитаю...).
Час тепбрішний дієслів недокбнаних виражає, що
щось власне тепбр (в теперішности) відбуває ся. Дієслова
доконані виражають натомісць завсїди, що щось або доконає
сл або вже доконало ся, отже відносять ся все лиш б або
до будучности або до минувшости, а часу тепбрішяого ке
мають. Що тепбр відбуває ся, то пе може бути доконане.,
длятбго дїєсловб доконані не мають властивого часу тепбрішяого.

Я читаю, ластівки літають — тепбр; я прочитаюх
ластівки прилетять — в будучности; я читав, я про¬
читав, ластівки летіли, ластівки прилетіли •— тут
всі чотири дійства відносять ся до минувшости.
§. 105. Ти, Івасю, пишеш, Івасю, пиши! Тю
Івасю, писав би, колйб мав перо,
Ви читаєте, Читайте! Вичитали би, колйб

мали кпііжку.
Б усіх тих врймірах маємо ту саму особу другу (раз
в числі од., другий раз з числі мпотім), ало не все спосіб
висказу є той сам: 1) раз їйскасуємо п» просту, що щось
діє ся (спосіб прямий іпйтега, читаєте); 2) другим
разом н р п к а з у є м о, щоби щось діяло ся (спосіб прн к а-
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8 0вйй:

пиши, читайте); 3) тр&гл разом впскйзуємр

дійство так, що уважало єгб лише можливим, пода¬
на н и м,' пбвнкм, такий, їдо лппіб могло би відбути'-ся,
але ще не відбуває, ся ’ (спосіб ¥ о ж л й в и й: ти - Івасю

писав би... Ви читали би.*).
Спосіб

прямий

ужлває ся у в е і х ч а с «а х (пишу,
писав, буду писати:.,). Спосіб яр яка з о вий ужив&є ся
лишб в часі теперішнім (пиши, пишім, пишіть).
Спосіб можливий уживає ' ся .лішіб для двох часів:
тепбрішного (я писав би — тепер) і кинувшого

(я був би писав).
Плуги щшли ниву. Нива бу'Лй
брана плугами. — Як воли не хотять робити,
то будуть] биті.
§.

106.

Коли в рбченю дійство дієслова переходить від
підмету па якусь іншу особу або річ, то таке дієслово зовемо
перехідним: плуги орйлгі — їх бране переходило
на ниву. Особа або річ, що на нЄЇ переходить дійство
пербхідного дієслова, зовЄ ся предметом дійства (пива),
а такий підмет і таке дійство зовемо діяльним (орати).
Колііж дійство не переходить від якогось підмету
на предмет, йде сам підмет рбченя приймає дійство
.на С6б0 від якогось другого, тоді і підмет і дійство зовуть
ся страдальні (пива булЛ брана, воли будуть
бгІТІ). Дійство не виходить тут від підмету, але переходить
(спливає) па ибго: нива {і . воли приймають на сббе
дійство від когось другого.
При переміні дійства діяльного па страдальне стає ся
предмет дійства підметом: плуги орали ниву (= предмет)
— нива (= підмет) була орана плугами...
Видів дійствй страдального уживаємо однйкож
рідко в р^скій мові, особливо в часі теперішнім; на пр.:
не кйжемо:

там в ставлений дім, йле кйжомо: там

Методика граматика рус. мова.
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ставлять дім.

Волимо виразити ту саму гадку дійством

діяльним

§. 107. Дитина спить. Потік шумить. Птах
летить.
Такі дієслова, що їх дійство — хоч від них виходить
— не може перейти на якусь другу особу або річ,
зовуть ся неперехідні (спить у шумить, летить).
Неперехідні дієслова не можуть мати предмету: не можемо
когось другого спсіти, шуміти, летіти. Огсї дієслова
не можуть також мати видів дійства страдального.

Я хвалю Івася. Івась хвалить ся. —
Миємо руки. Миємо ся руками. — Тому, що
зблудив, хлопя показало дорогу. Колії вітер розігнав
хмари, показало ся сонце. — Не кай ся рано
встати. Не бій ся роботи. Соромй ся злого.
§. 108.

Дієслова • перехідні, сполучені з заіменником ся, що
їх дійство виходить від підмету, але до него самого знов
повертає, зовуть ся зворотними: хвалю — хвалю

ся, мию

— мию ся, показую — показую ся...
Такіж дієслова, що не уживають ся ніколи без
заімепнкка ся, зовуть ся з а і м е н н и і: о в й м и, на пр.:

кшо ся, бою ся, соромлю ся... стидсію ся... Не
кажемо ніколи без ся: каю, бою..., але додаємо все ся.
§. 109. 1. Дитина

геть. Дитина не хоче їсти.

В школі учимо ся писати, читати, числити
і користати з ріжних інших наук.
2. Бог знає паші діла і самі думки наші.
Бог знаючий паші діла, знаючий самі 'думки
паші, не потерпить ніякої неправди. — Хто не
зазнав біди, не зазнав і добра. Не зазнавший
біди, не зазнав і добра. — В осенй листе пожов¬
кло; *земля укрила ся пожовклим листом.
Ученні: відложйв написану задачу. — Теплий
кожух, та не на мене шитий,

Окрім таких видів дієслів, що відносять ся до якоїсь
одної особи, ч. од. або мн., першої, другої або третоі.
відріжшіємо ще імен А діє слово в і, що не відносять ся
до якоїсь одної особи; на пр.: їсти, писати, читати..,
знаючий, -а,*е; зазнав, -ла, -ло; зазнавший, -а, -в,

пожовклий,-а,-е; написаний, -а, -е; шитий, -а, -е.
Імена дїєсловові зближають ся сіюТм значінєм або до
іменників або до прикметників.
1. Імя дїєслововЄ їсти зближає ся до іменника, па пр.:

зачинаю їсти. — тут дієслово їсти є предметом
дієслова зачинаю, иорів. зачинаю роботу; — їсти
(є) добре лише тоді', колії чоловік справді голодний —
тут їсти є підметом рЄченл. Такі види дієслів зовемо
д і є і м е н н п к а м и.
2. Такі знов види дієслів, ідо не мають осібних закінчень
для осіб, але мають — так як прикметники — закін¬
чена для родів (мужеского, жсньского, середного) і чисЄл
(одиничного і мн.), зовуться дієприкметниками, на пр.:

я, ти, він, — знаючий, она — знаюча9 оно —
знаюче; ми, ви, онй — знаючі; зазнав, зазнала,
зазнало; зазнавший... Дієприкметники можуть бути
діяльні, на пр.: знаючий, то значить: сей, що сам знає
щось — або страдальні, на пр.: написаний, то, значить:
сей, що є написаний від когось другого...
§. 110. Хлопець упав, ідучи

до дому. Не
спитавши броду, не йди у воду. Несподівано
приїхали батько.
Дієприкметники можемо замінити в прислівники,
На пр.: ідучий-а, -є, — а ідучи; спитавший<
-а, -е ■— а спитавши; несподіваний, -а, е — а не¬
сподівано. Такі не відміни і види дієприкметників зовемо
дієприслівникам и.
Відміна дїєслоиа.'
§. 111. Для відміни дієслів трЄба знати два головні
види:

1) час теиеріш ний (питсі-ю, пас-у, дару-ю,

жд-у, ріж-у, хвал-ю, терп-лю) і 2) дїєіменник (ут~
та-тк, пас-ти, дарува-ти, жда ти, різа ти, хвалй-ти,
терпі-ти).
Час тепбрішний кінчить ся в 1. ос. ч. од. на -?/, на
ар.: пас-у. По самозвуках або по мягкіи співзвуку стоїть
-Ш, на пр.: питсі-ю, хвал-ю (хваль-у). По змягченпх
губних стоїть -лю< на пр.: терп-лю, губ-ЛЮ (замісць

терто

=

терп-йу, губю = губ-йу).

Дїєіменник кінчить, ся на -гп, на пр.: пита-ти,
терпі-типас-ти. Коли' пбред закінченєм -тгс стоїть
гортанний епівзвук, ' тоді маємо тут -чи (гл. §. 17.), на
пр.: бічй зам. бігти, печи зам. пекти.
§. 112. Бід часу тепГрі ш ного 2. ос. ч. од.
творимо, по відкйнечю закінчена -еш, -иш, (ЄШ, їш)9
чОтсї віідп:
1. спосіб, приказовий/ закінчений па -и9 а по
самозвуках на її], на пр.пита-іі, зам. питсі-и9 псіс-й9

дару-'й9. жд-и9 хвал-ії9 терп-й;
2. ; дієприкметник .'діяльний часу твпГріш¬
ного, закінчений на -учий 9 по самозвуках ~ючий
або:\:-лчий, на пр.: питало чий 9 пас-у чий 9

дару-ючий, жд-учищ ріж-у чий; хвсіл-лчий.
— . Коли у додайсь *-закінчене учий-Точий 9 а коли
-ЯЧІШі буде сказано; пізнїйше.
§. 113.: Від діє іменника творимо,
закінчена -ти9 слідуючі види:

по відкпненю

1. Два д і є п р и к м Г т н и к и діяльні часу минав¬
шого: а) Одбн з них закінчений на, -ший) а9 -Є9 на
пр.: пас-ший; колйж пень дїєіменнпка 'кінчить ся
самозвуком, то додаємо -випій, -а, е, на пр.: пита-6Ший9

дарува-вший9 ждй-вший, "різа-вшищ хваливипій, терпї-вший. б) Другий дієприкметник діяльний
часу минувшого закінчений на -в9 -леї, -Л09 на пр.: пита-в9

-ла, ~Л(): дарува-в, -ла, -ло; різа-в, -ла, -ло;
хвалй-в, -ла, -ло; терпі-в, -ла, -ло.
ІІро се, що л тут перемінне ся на в (Д читав, лш
чита-ли), гл. §.18. ІІо співзвуку може лг цілком відпасти,
на нр.: пас зам. пас-л, але псіс-ла, пас-ло.
О, в
можуть в замкненім склад! перейти на

г, на пр.: ргс,

ро-сла, ро-слб; вів, ве-ла, ве-ло; пїс, ие-сла, ие-сло;
ргс-ишй, вгв-ший, пїс-ший.
2. Д ї є п р и к м 6 т н и к с т р а д а л ь н п й, закінчений на

-иии, -а -е, на пр.: пйта-нии, жда-ний. Коли
пень дїєіменника кінчить ся на самозвукп у, о, гг, і, ї,
то самозвукп сі відпадають, а замісць них вставляє ся с, б*,
на пр.: кйн-е-ний — кінну-ти; кол-е-иий — колб-ти;
хвал-в-пий — хвалй-ти; призвана-в-ний — приззичаг-ти. Так сймо вставляє ся в, в по співзвуках, па
пр.: пас - в - ний, - — пас-ти. Від плата - ти кажемо
плач-е-пиіі (т мягчйть ся на ч, гл. §. 17); від терпг-ти
-— терп-лв-ний (по губній вставляє ся л).
Деколи додає ся в дієприкметнику страд. замісць закін¬
чена -пий, -а, -е закінчене -тиіі, -та, -тс, але вже
все прямо до пня дїєіменника, на пр.: дер-тіш — дер-ти;

пня-тий...
§. 114. Всі прочі вйдп — а іменно часті микув¬
іч пй, д а в н о м її н у в ш и й і час 6 у д у ч н й — творять ся
ч б р е з з л 6 ж е н є. Так само творить ся через зложене
1. Час мину в ціп й? як дієслів доконаних так недокон:чих, творимо, сслй до дієприкметника діяльного часу
кинувшого, закінченого на гв, -ла, -ло, додамо заік-онники особові: л питав; питала-ло, ти питав...,

лиі, ви,.'оті питали.

2. Час д а в п о м и її у в ш и й творить ся, коли до часу
мпнувіяого. додамо: був, -ла■, -ло, були, на пр.: я був

читав.;. \ми "були прочитали.
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3. Час будучий творить ся від дієслів недоконаних
доданєм до дїєіменника слів буду, -еш, -е, буделго
-ете, -уть, на пр.: буду читати .., опсі буде читати...,
онй будуть чигати. Замісць дїєіменника мбжемо ужити
також дієприкметника на тв, -ла, -ЛО, на пр.:

буду читав, -ла, -ло— будемо, -ете„, чита¬
ли, Замісць буду... читати говоримо також: читати
лі у, читати меш, читати ліе, читати мелю,
читати ліете, читати муть, або: лі у читати,
лівш читати і т. д. (му, меш... може стояти пербд
дїєіменником або н о' дїєіменнпку).
Від дієслів доконаних творимо не зложений час буд у ч и й по просту закінчена ми часу тепйрішного,

читаю — буду читати, а про-читаю,
сідаю — буду сідати, а сяду, стаю — буду стояти,
а етапу.,,.
Коли кажу: буду читати, то не знаю ще, чи до¬
конаю сего чіигаия. Колйж кажу: прочитаю, то думаю
на

пр.:

собі, що також докінчу сбго чйтаня.
§. 115. Спосіб можливий (§. 105, 3.) творимо сим
способом, що до часу минувшого дієслів доконаних і недокбнанпх додаємо злучнпк би, а то, колії хочемо означйтп
можливість в т е п е р і ш н о с т и, на пр.: я питав би,

я за-питав би, пас би, хвалив би,,, Колйж хочемо

би до
я був би питав, я був

означйтп можлйвість в минуршостії,
часу давноминувшого,

на пр.:

то додаємо

би за-питсів, пас, хвалив...

§. 116. В йди дійства страдального (§. 106.)
творимо, додаючй до дієприкметника страдального (§. 113,

бути, на пр.: книжка є читана,
прочитана; книжка була читана, прочитана ;

2.) вйдп дієслова

буде читана, прочитана. Вйдів страдальних уживаємо
рідію
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§. 117.

Перегляд головних видів
дієслово вйх.
(§• 111-113).

Час т е п 6 р.: питсі-Ю
- С її ос. п р и ка з.: пита-ІІ

Д і е і м е н н и к : пита-ти
Дієприкметник д і я л ьнпй

Дієприкметник діяльний

часу ми ну в того:

а) пита-внши9 -а, -Є

часу тепер.:

п ита-ю ч ніі9 -а, -е

Д ї є п р п к м Є т н и к діяльний

• часу линувшого:
6) пита-в9 -ла9 -ло
Ді є п ри км. страдальний:

пйта-иигі, -а9 -в
(грі-тиіі, -а, -є)
Всі прочі в йди дієслів зложені.

§. 118.

Перегляд цілої відміни.
І.
Спосіб прямий.
>

і ' '

'

Час тсперішиїій.

Число о д и н й ч іГе :
1.
2.
3.

питало
пита-є не
пита-в

пас-у
пас-єні
пас-е

хвал-ю
хвал-аш
хвял-ить

Число м н б г е:
1.
9

пита-елю
пита-єте
пита-ють

пас-елю
пас-ете
і
*
*
пас- уть
, .

'

хвал-нліб
'хвал-ите
'хвал-ґггь

<

Час мпиувший дїеслів недоконаних.

Число одиничне:

1. я питсі-в, -ла9 -ло
я пас, -ла, -ло
2. ти пита-в, -Л(Л9 -ло
3. (він, она} онб) пита-в9 -ла9 -ло

Ч її с л о м н 6 г е:
і.
о
о
О.

ми пита-ли
ви піїт сі-ли
опй пита-ли

ми пас-ли

Нас зіпнувший дієслів докопаних.

Число одиничне:
1. я спитсі-в, -ли, -ло
2. 7і» спита-в, -ли, -ло

я попас, -ла, -ло

о. (вігі, онсі, око) спи та-в, -ла, -ЛО
Число м н 6 г е:
ми спита-ли
ви спитсі-ли
опи спитсі-ли

ми попас-ли

Подібно можемо від питати утворити ще многі інші
доконані дїссловщ на пр.: запитав, вгіпгітав, розпитав...;
від пасти — випасти (випасу), напасти (напасу)...
Час давномиїї}'вший дїєслів докопаних і педокоиаппх.

1. я б{/Су пита-в,

я був пас
я пас був)

(я питав був,
і т. д.
2. я був спита-в,

я був попас
я попас був)

(я спита-в був,
і т. д
Число многе:

1. ми були пита-ли,

ми були пас-ли
ми пас-ли були)

(ми пита-ли були,
1

Т.

д.

2 Гм и бул и сп и та -л 11.

(ми спита-ли були9
і т. д.

ми були попас-ли
ми попас-ли були)
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Час будучий дїєслів нсдоконаяих.

Число одиничне:

1. буду пита-в, -ла, -ло, буду пас, -леї, -ло
2. будеш пита-в, -ла, -ло
3. буде пита в, -ла, -ло
Число мн 6 г е:

1. будемо ппта-ли
2. будете пита-ли
3. будуть ппта-ли

будемо пас-ли

Або: буду чита-ти і т. д.; або читати ліу, меш,
лгв, лгелїо, метву муть; або; му читати і т. д.
Час будучий дїєслів докопаних

Число одинйч.:

Число многе:

1. спита-ю, попасу

епита-єлго, попсіс-емб

і т. д.

і т, д.

с

Час сей має закінчена часу тедбрішного дїєслів
недоконаних.

її.
Спосіб приказовйй.
Число од.: 1. —
2. пита-и, (спита-іі), пас-й, (попас-й),
3. (лех&й питає, спитає, пасе, попасе).
Число многе:
1. пита-ймо, (епита-іілго), пас-їм, (попас-їм),

пита-ііте, (спита-ите), пас-гть, (попас-їть),
3. (иехйіі питають, спитають, пасуть, попасуть).
2.

1-сї ос. ч. од. нема. 3-у особу числа од. і 3-у особу
числа многого в способі приказовім описуємо словом иех&ІІ.
Коли наголос в способі приказовім не стоїть на закінченю, але на пни дієслова, то закінчене гі випадає, лиша¬
ючи, коли можна, змягченє, на пр.: двигни, але: стань,
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хвали, але: стріль; прятати— пряч, прячмо, прячте, але: доптати— допни, допніть, варити—
варім, варіть, але: вірити — вір, вірмо, вірте. По
губних, змягчених і по р стоїть все г заміець г (допніть,
варіть). По самозвуках переходить г£, г в закінчених способу
приказового на й, на пр.: пита-й, пита-йте.
III.
Імена дїес/швові.
I. Дї є і менник: пита-ти, (спита-тиЛ пас-ти,

(попас-ти).
II. Дієприкметники діяльні:

1. часу тепер :

пита-ючий, пасучим,

хвал-ячии.

Дієслова доконані сЄго дієприкметника не мають; не
кажемо на пр.: спита-ючий.
2. Дієприкметник діяль. часу минув, а) пііта-виїий,

^опит а-ви і ий); пас-ший9 (попасли и и ).
Дієприкметник діяль. часу минув, б): пита-в9 -Л((9
-ло (спита-в,
-ло); пас, -ла9 -ло (попас,

-ла, -ло).
III. Дієприкметник страдальний:

пйта-иий
ний).

(спйта-ний);

пас-е-ни и

(попасе-

IV. Дієприслівники: питало чи; пита-вши,
епита-вши... Дієприслівника діяльного часу тепер, дієслова
доконані *не мають; не кажемо на пр.: спита-ЮЧЧ. Рідко
уживає ся дієприслівник діяльний часу мин. на -ло і діє¬
прислівник страд, па -мо; бувало (бува-в), о-спало

(спа-в), несподівано (песподгва-ний).
Творене
дального —
§. 119.
головні, а

способу ІУ10ЖЛЙВ0Г0 і видів дійства страгл. §§. 115, 116.
{
Відміна дієслів- ділить ся на три взірці
сім побічних:
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. До котрого взірця головного котрб дієслово належить,
пізнає ся після слідуючих прикмет.:
I. 2-га особа ч. од. часу теп. кінчиться на: -ЄНІ, (-ЄНІ),
на пр.: пас-у — пас-ем, пита-ю — пита-єш.
II. 2-га особа ч. од. часу теп. кінчить ся на - -та, (-ЇШ),
на нр.: хвал-ю — хвал-аш, терп-лю — терп-йш,

сто-ю — сто-їиі.
Дієслова другої відміни можна і по тім пізнати, що
у них кінчить ся дієприкм. дїяльнлй часу тепбр. на -ячнії.
III. 2га особа ч. од. часу теп. кінчиться на: -єн (-Ні),
на пр.: гм — ї-сїі або і-ш.
Взірці побічні є слідуючі:

!. Відміна перша.
(2-га ос. чГ~од. часу тепер, на -єні, -ЄНІ),
Відміна ся розпадає ся на 5 взірців:
§. 120.

Взорець перший.

Пень часу теп 6 р. і пень діє іменника — є собі
рівні і кінчать ся с а м о з в у к о м: питй-Ю, пита-ти (пень

пита-); міня-ю, міня-ти;
чу-ти; шії-ю, пій-ти...

грї-ю,

грї-ти;

чу-Ю;

Перегляд видів і відміни гл. в §§. 117—118. Дїєпрпкм. страд. деколи лишб на -тіііі, -а, -є (шй-тий).
Наголос стоїть звичайно на кінцевім самозвуку пня
(питаю, питаймо, спадай, спадавши); але є і виїмки,
на пр.: слухаю, слухав... Зміняють наголос дієслова: кути
— кую, гнити — гнию, жити — жюо.
§. 121.

Взорець другий.

Нень часу тепер, і нень д ї є і м е н н и к а — є також
собі рівні, але кінчать ся сиівзвуком: псіс-у, псіс-ти
(пень пас-); крад-у, крас-ти (зам. крад-ти, д переміняв¬
ся перед т на є); стриж-у (зам. стриг-у, гл. §. 10, 2),
стрітій (зам. стрпг-тй, гл/ §.17); скуб-у, скуб-с-тй
(вставляє ся: є); плив-у, пли-с-тй, зам. плив-С-тй.

€0

р, то в часі теперішнім може
скоротити ся: дер-у або др-у, дер-ти; тр-у, тер-ти...
Коле пень кінчить ся на

Перегляд видів і відміни гл. в §§. 117—118. Дїєирнкм. страд. кінчить ся часто на -тіш, -СІ, -Є (дер-тий).
До сЄї відміни належать також:

слд-у — сїс-ти (зам. сід-ти), сядь, сівши, сів, -леї,
-ло (інших видів нема; пор. сидіти, сідати);
ід-у — і-тії (зам. ід-тй), іди, ідучий; але від іншого
пня: ішб-вгиий, ігиб-в — ходжеиий (пор. ходити);
жив-у (або: жи-ю) .— жити, живії і т. д.? або після
взірця першого (жни...).
Дієслова: пп-у, жн-у, тн-у, по-чи-у — п(н)я-ти,
ща-тй, тя-ти, по-ча-ти, вбзьм-у — взяти, дму —
ду-ти мають пні закінчені1 в часі тепер, на ц9 М і творять
прочі форми правильно від обох пнів пн- і п(н)я- (пни,
ппучий, п(н)я-вший і т. д.); дїєприкм. страд. на -ти н:
жа-тий, тя-тий... Подібно: кля-с-ти або кля-ти мйе:
клєн-у, кля-в, кля-тий.
Наголос в видах утворених від пня часу теперішного
стоїть звичайно на закінчених (пасу, пасії, пасучи або
пасучії), опроче на пни (пасла, пасти...); але: рости
(зам. рост-тй, рост-у), росла...; гребстй, січи...

§« 122.

Взорець третий.

Пень дїеіменнпка довший ніж пень часу тєпЄр і ш н о г о, але оба пні кінчать ся самозвуком: дар-у-ю,*

дар-ува-ти; малю-ю, малювіі-ти; полю-ю, полювй-ти; подібно: ку-ю, кувй-ти (або і кути; кований
або після взірця першого: ку-тий); да-ю, давй-ти (але:
да-ти — дам); плю-ю, плювй-ти (плю-вав або:
плю-в); сї-ю, сіл-ти; лл-ю (лль-у), ллїі-ти (лль-а-ти;
або лй-ю, лй-ти після взірця першого; лля-ний або
лля-тий або й лй-тий)...

1)1

Перегляд в и д і в в з і р ц я т р 6 т о г о:

дару-ю
дару-й
дару-ючіій, -а, -е

дару в сі ти
дару всі• він ай, :а, -е
дарова-нйй, -на, -не

у е в середині наголошене 6; коли однакове наго¬
лос є на першім складі дієслова, то лишає ся; у, на ир.Г
силу вашій, подібно мальований,, а подвоюваний) Д
Наголос неодностйГшик (дарувати, дарую, а силувати, силую; сіяти, елю — сьмійти ся, сьмію ся).
(Зсімісць

Від наголос}' дїєслів, закінчених в пнії дїєіменннка па
-уЄН, залежить, чп. сей наросток лшнйєсь в'дїєігрпкмбтниі;у
і дієприслівнику' сгра дальні її , чи змінявсь на -ова (ігор.

§. 20).
V

§. 123/

Взорець четвертий.^

II е іт ь д ї є і м е н н и.к а довший ніж н е н ь часу т е п 6р і щ н ого, їі.ле пень дїєіменннка кінчить ся 'с а м’о з в у к о м,

а пень часу тепбр. твердим співзвуком: жду, ждсї-тит
рв-у, рвеї-ти; стогн-у, стогна-ти; махи-у, мсіхп-ути...
Перегляд видів взірця четвертого:
у*

Щ-У
жд-и жд-учий, -а,, -е

жда-ти
жда-вший, -а, -е
жда-в, -ла, -ло
[жда-иий, -па, -ие

Дієприкметник страд.; може' бути часом на ТІШ, -СІ,-в
(кйн-е-ний або кйну-тийгну-тий, але з а-гне-пий.,.).
До с£ї відмінп налбжать також:
жен-у (зам.ген-у § 16, 1) ~ гна-ти (в вішало) ;
дігьЛтй, розі-гнати -- доженуІ роз-жену...; бер-у,

бьа-тгіз.
м.

Кажемо: зв-у або зве-у (звати), сохну-ти і ехпу-ти;
діну-ти, стрінути, станути, спочйну-ти (епічнути), огляпу-тьг мають дбякі види побічні також після
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взірд:і першого: поді-ти, зу-стрг-ти, ста-ти (стап-у,
йле від става-ти — ста-їо), спочй-ти, охляти —
подІ-ю, йоді-в, стрі-в... і т. д.
рсв-у побіч ру-ю, рев-ти і ру-тгї (після першого
взірця) належать сюди о стілько, 'що в дї сіменнику дуже
часто зживають ся з здовженим пнем: ревї-тн, рсві-в
побіч ру-в...

і Лі-у — імії-ти (вй-йму, на-йму, за-йму, зді-йму,
віді-йму — вй-пмити...) має часто в дїс імен пику побічний
вид: пя-тн, вй-ня-ти, за-ня-ти, з-ня-ти, від-ия-ти,
— ш/-б, вйня-виш... (як п(н)я-типісля взірця гіршого);
дїєирикм. страд.: ня-тий, вй-няти... побіч: ім-ле-пии,
вй-нмлений, за-їімлений... (по губній
вставляє ся л
пбред вЛ*
скорочене-: дп/,. леш, д/е... гам. ?Уди/, іімеги... (гл.
§. 11.) уживйєсь для творена часу будучого, (гл. §. 118, І);

ІД-у, їдь... — іха-ти, г'ха-в, пере-їхании...
Дієслова сего взірця, закінчені в ини дієіменнпка на
-Ш/ (двиг-ну-ти, за-мбк-ну-ти, за-мк-ну-тгі, за-чсрппу-ти побіч за-чер-ти...), відкидають звичайно в обох
дієприкметниках діяльних часу минувшого сей наросток -//■//:
двгіг або двигнув; замок (на пр. від дощу), замокла,
-до або замокнув: замок (на ключ), замкла (не: зомокла, о випадає), замк-ло або за міму в; гаснув і гас,
сохнув і сод*, стдг,
тргс і т. д.
Наголос в видах, утворених від пня часу теперішного,
стоїть звичайно на закінчених (яїд-у, жд-емб, жену, зову,
махни...) опроче на наростку дієіменнпка: жда-ли, махну¬
ли.. , але: стогну, горну, крикну, крикни, кину, кинь,

іду, їдь...
§• 124.

Взорець пятий.

л
Нень дієіменнпка довший ніж пень часу те н 6рішного, але пень дієіменнпка кінчить ся само звуком,
а пень часу тепбрішного глягкйм або змягченит спів-
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звуком: ріж-у, різи-ти,

тл-ю (гиль-у, зам. елю),
сла-ти; кбл-ю (коль-у), колб-ти; ор-ю (орії-у),
орй-ти.
Подібно* мри ч-у — прята-ти; плач-у (зам.
плсік-ю)
плани-ти, ейп-л-ю (зам. сап-ю. вставляє
ся л) — сипа-ти, глодж-у — глода-ти, плещ-у
— плеска-ти
(К і т мягчать ся в часі тепбр. на V, Д на
ДЖ, ЗС і с на м, г і з на ж, С7С на
вставляє ся л). .

; но губних

Перегляд видів взірця пятого:

ріж-у
ріж
ріж-учий. -а, -е
Дієприкметник

етрад.

різа-ти
різсі-вший, -а, -е
різа-в, -ла. -ло
різа-ний, -ж/, -не
деколи

на -тич,

-та, -те:
колб-тий, порб-тий. . побіч: кбл-е-пий, пбр-е-пий...
Побіч : хотіти кажемо : хтІти. Муркотйти або
котїта; клекотати або клекотіти...; йле такі дієслові
на -їти відміняють ся висе після взірця шостого (гл. §.
125., муркбт-пш, клекбт-иш). Інші відміняють ся також
після взірця першого: клепа-ю (або клеп-л-ю — клепа¬
єш (або клепл-еш), плеска-ю (або плещ-у)...
Мвл-ю — молб-ти, мел-е-ний або молб-тий; порів¬
няти: кб-лю, колб-ти.
Наголос звичайно на пнп (ріжу, ріжмо, різав...),
йле: писа-ти, питу, пішій (іл> наголошене не відпадає),
писав, писаний, подібно, вязати, глодати, стругати...

II. Відміна друга.
2-а ос. ч. од. часу тепбр. на -иіи, -ЇШ.
В сїй відміні є лпшб одбн взорбць.
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§. 125.

Взорець другої відміни.

Перегляд видів взірця шостого:

хвал-ю
хвал-й
хвал-ячий, -а, -е

хвалй-ти
хвалй-вший, -а, -е
хвалй-в, -ла, -до
хвал-е-ний, -па, -не

Закінчена часу тепер. гл. в §. 118-ій при час!
теперішнім. По губних вставляє ся перед -ю — л9 на пр,:

терті-лю.
Дієприкметник діяльний час^ тепЄрішного
кінчить ся на -ЛЧЛІІІ (-ачий), -а, -Є.
В дієприкметнику страдальнім вставляєсь перед -ний
самозвук е; перед сим е співзвуки л і ті остають незмягчені (хвсіл-е-ний, бордн-е-ний), але зубні мягчать ся (пла¬
ти-ти — плач-спий, ходй-ти — ходж- е- пий,
красити — країн-е-пий, возити — вбж-е-пий);
а по губних вставляє ся л (терпі-ти — терп-ле-ний,
мб вгі-ти — мбв-ле-пий...).
Ирйміри: уч-у, уч-гішуч-йть, у-чачий — учи¬
ти, уч-е-пий; плач-у (зам.плат-ю, §. 17), плат-йш,
плат-ять, плат-ячй, платй-ти, плач-е-ний (що іншого
означає плачу, плачеш); хбдж-у, хбд-иш, хбдж-е-пий;

хрещ-у, хрест-йш, хрещ-е-пий; краш-у, красиш,
крас-ять, краш-ений; вбж-у, вбз-иш, вбж-епий; кріпл-ю, кріп-йш, кріп-ять (також кріп-л-ять), кріп-ячий
(кріп-л-ячий), кріпй-ти, кріп-ле-ний; люб-л-ю, люб¬
иш, любле-пий; вар-ю (рідше вар-у), вар-ять, вар-Ачий,
вар-с-иий. (Співзвуки мягчать ся так, як в взірцй пятім
першої відміни, §. 124).
Подібно дїєіменнпки на -йрм: таї-ти — та-ю,
та-їш9 та-ять, та-є-ний; (що іншого після взірця першого
тая-ти, тсія-в... та-ю, та-єги, та-#, на пр.: дгд та#),

вел-їо, велг-ти, вел-е-ний; верч-у, верт-І-ти, верч-е-ний;
сидж-у, сид-йш; шелещу, шелест-йш; вйги-у, вйс-иш,
висі-ти; терп - л- ю, терп- йги, терп-ять, терп-Ачий,

терні-ти (но губнім / зам. ї), терп -ле-ний, гор-ю,
гор-йш. В приповідці кажемо тер неп — спасен (без л).
Гор-ячий стало ся вже прикметником, і стратило значінє
часу тспбршного; замісив того -кажемо вже: горюй и и щ
так як від ори-ти. ор-юаии, §. 124.
Діеімен н и к н на -йти,

-яти:

крич-у, ирич-иш9 окрйчаний (§. 113, 2), держ-у,
держ-йш, держа-ний, сто-ю, сто-їіи9 за-стоя-ний,
подібно: сп-лю, сп-иш, сяять (або епють, після взірця
пятого), за-спа-ний.
Стел-ю, стел-иш, стел-ять має також після відміни
першої, взірця пятого: стел-еш9 стел-ють.
Бі-чії (біг-тй), біг-иш, біг, після взірця другого (як
стригти) має в часі тепбр.: біж-у, біж-йш 9 біж-ать,
\але побіч бті кажемо також: біж-али, пор. держ-ати...).
Наголос стоїть або на закінч'енях (хвалю, хвалії,
хваліїв, або на пни (стрілю, стріль, стрілити, стрі¬
лений); або є нопостійний (ділю, діли, ділив, ділений;
таю, тай зам. та-ге, таєний)...

Ш. Відміна трета.
2-а ос. ч, од. часу тепбр. на -сії (-Ш).
§. 126.

Взорець третої відміни.

Да-лі9 да-сй (да-ги), да-сть, да-мб, да-сте,
дад-уть.
Види дай, даймо, дайте, даючий уроблені вже
після взірця трбтого першої відміни, отже від: дало —

дсіва-ти.

Да ти, да-вший, -а, -є; да-в, -ла, -ло; да-ний.

їм... їдять, хж (їдж),г(д)жмо, г(д)жте,
їдячий; гс-ти (зам. їд-ти), г-віиий, -а, -е; їв, -ла, -ло,
гджений. Подібно: повім, повіт, повідж... (як ш;
Подібно:

тілько дієприкметник діяль.

повіда-ти, повіда-ний).

часу

тепбр.

творить

До сбі відміни
кілька дієслів, і то пе у всіх видах.
Мегодична граматика рус. мови.

ся

від:

належить лиш
о
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Сюди належить по части дієслово бути;

час тепер.:

я є, ти є9 ми в, зи є, они є. Рідше кажемо: ти єсй
(зам. ти є), він єсть; сесТ види однакож більше властиві
язйкови церковному; види я єсьм і они суть" належать
вже цілком до язика церковного.
Яко час будучий від я в уживає ея дієслово: я буду,
-еШу.-е.., будуть, будь, будучий, бувший, був; відміняє
ся оно зовсім після взірця другого пбршоі відміни, отже
як- веду.
Зйміець: я (є) рад, ти рада, я читає,; я яог/'в
бя, вичитали... кажемо ч&ш: рад-єлг9 рада-Аі, рада-сь,
читав- єлі 9 хотів би-м9 читали -сьте і т. д. Для
трбтоі особи обох чисбл такого закінчена нема. СІ закінчена
самі для сббе ніколи не уживають ся? можуть они б^ти тілько
причіплені до якогось слова.
■\

ЧАСТЕ ТРЕТА.
ЧАСТИ МОВИ НЕВ1ДМІННІ.
§. 127. Ирпіменники, прислівнлкй, злучники
і оклики не відміняють ся Єні після чисЄл і відмінків
йнї після осіб і часів і зовуть ся длятбго невідміннпми
нестями мови або частицями.
6 то такі види відмінних частий мови, що 8годом стйли
уживати ся в якімсь осібнім значіню. Часом онй навіть зовсім
не змінені, на пр.: край лко приіменндк (край дороги);
часом вже змінені (буцім зам. будь-сим; крізь, хоч).
Так на пр. іменники: край, копець, круг, верх,
право... стйлн ся приіменниками (край дороги, копець

стола, круг міста, верх дзвіниці, право моста).
Прислівники: так, як (такий, який), ніяко, все,'
то, є властиво з а і м е н н и к а м и; доєно, крсіспо, добре,
лихо, погано... є прикметниками в роді середнім;
раз, нераз, двічи, двакроть... числівниками; бачить
ся, може, відай, мов, бодай (бог-дай), мабуть (має
бути), буде (в значіню: досить) і всі дієприслівники —
походять від дієслів...''Деякі частйді є лшпб пнями імбн
йез закінчень (особлйво пнями заімснників), на пр.: а, а-бо,

а-ле, а-нї, а-т, і...
І. Приіменшси.

В хаті тихо. Вишня центе коло пере¬
лазу. Сонце сьвітить через вікно. На улиці під¬
нялась курява. При дорозі виросла тополя. В лавці
сидить ученик, перед ним лежить книжка..
§. 128.

Слова в, коло, через, на, при... поставлені
коло іменників хаті, перелазу, вікно, у лиці, дорозі...,
означають, в якім відношеню стоять ті іменники до інших
слів в рбченю, на пр.: де тихо? в хаті; в якім місци
центе вишня? коло перелазу...
Такі слова, поставлені її р и і м е н н и к а х. для озпйченя
їх віднбпіеня до інших осіб або річий/зовуть ся дриімекниками (гл. §. 22).
Кождий прпіменник лупить ся з якимсь відмінком
іменника, а деякі приіменнпки можуть після потреби лупити
ся не тілько з одним якимсь відмінком, йле і з двома
або трома.
Прпіменники можуть лучйти ся з слідуючими відмін¬
ками: ІІ-пм, ІІІ-пм, ІУ-м, УІ-им і УІІ-лм.

Без Бога ані до порога. Від напасти
не пропасти. Не далеко броду утопив ся кінь.
Хто був вчерсі у твоїх родичів?

§.

120.

З Ним відмінком лунать ся слідуючі приімзнпикп:

без, біля (коло), верх, виспіє, від, для, до, довкруги,
довкола, задля, замісць, зверх, здовж, з за- (ізза),
змежи, знад, вперед, зпід, зпбміж (зпомежи), зпбиад,
впбпід, коло, копець, край, крім (крбмі), круг, кругом,
мимо (рідше з ІУ-им), навкруги, навколо, назад, напрбтн(в), пасупроти(в), недалеко, нйзиіе, окбло, окрім,
опріч, підчас, після, побіч, поверх, повйсше, позад,
поздовж, помимо, понивше, поруч, поуз (рідше з ІУ-им),
п осеред, право, пром іж, (рідше з ІУ-им), просто, про і а
(против), рада (задля), серед, у (в; кажемо: у него
або в него, §.' 11.).

§. 130. Д вечеру приїхали батько. Піди і/з
ие.му. Против коліу ти говориш?
З ІІІ-ИІГ відмінком лунать ся слідуючі прпімеїшикп:

д (ід), к (ік),; прбти(в), напрбти(в), насупроти(е) (три
поелїдні лунать ся звичайно з 1І-м відм., гл. §. 129).

С9
З ПІ-м відмінком лунать ся часто ще інші лрпіменнлки, такі, що звичайно стоять при відмінку УІІ-ім; але се
сталось тілько длятбго, що відмінок УІІ-іій многлх іменників
зрівнйв ся з відмінком трбтим, гл. в §. 52-ім, отже є се
властиво відмінок VI 1-ий.

§. 131. Він говорив крізь сон. Кобзар співав
про Січ, про .могили. Одна царівна построгла
через море міст. Зсічерез тебе я спізнав ся.
З ІУ-им відмінком лунать ся слідуючі прийменники •

крізь (скрізь), про (запро), через (зсічерез).
є
§. 132. При добрій годині — всі куми й по¬
братими. Чумака поховали при зеленій дуброві.
З УІГ-им відмінком лупить ся приіменник: при.
§. 133. Премудрість божа глибша над безо¬
дню. Над морем глуббким стояв терем високий.
Понад Василя не було кращого парубка на
цілу Буковину. Ревнули воли під гору ідучи.
Під горою є печера. Говорить пбза очн. Там
поза заліколг тягне ся гостинець.
А бо з IV - им або з УІ-им відмінком лунать ся
слідуючі

приіменники:

над (наді), перед, під (піді),

поза, понад, попід.
§-. 134. Оден хлопець був завбільшки в ліизйпець. Пшениця гарна колос у колос. Не кохай
ся в скупости. Неоден богатий хиба на дрібні
сльози. На яворі зеленім соловій щебече.
Або з ІУ-им або з УІ-пм відмінком

лунать ся

приіменники: в (у), на, о (об), попри.
в і у — се властиво два осібні приіменники, гл. §. 129,
але одбн часто стоїть замісць другого.
§. 135. З великої хліари

малий догц буває
З г б стелі разом Бог до хати входить За давких
часів булана Україні гетьмани За золото премудрости не купиш. За сиротою Бог з калитою.
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З II - іім а о о VІ - н м с і д м і н к о м лучпть ся слідуючи й
приіменник з (із, зо, зі), з II., IV. і УІ-им слідуючі

за, між (межи), поміж (помежи).
§ 136 Нехай буде по твоєму. Трава виросла
по пояс. По ниточці дійдемо до клубочка
З III-и м, IV- и м або VII-пм відмінком лучить ся
прпіменнні; по.
§. 137. Многі прніменники утворили ся в сей спосіб,
що долучили ся в одно слово з іншими приіменниками і при¬
слівниками. Частійші з них вичислені повйсше, але є і інші,
на пр.:*ізпоза, зпоперед, назустріч, навні, наскрізь...
Деякі лучать ся з прислівниками і творять пові при¬
слівники (позавчера).

II. Гірислівникй.
§. 138. На весні починає сонце сьвітйти довго

і що раз теплішає. Люди беруть ся рйдо до
діла, ратаї покликують голосно усюди на нивах.
Весело літають і виспівують птиці в воздухах,
нераз і не двїча навертають плуги на поли
ясно вилискує ся сьвіжо зорана вогка землиця
до сонця.
Як сьвітить сонце на весні? Довго. — Як ще?
Теплійте, що раз теплійте .
Де покликують ратаі? Усюди на нивах
Як чйсто (кілько разів) навертають плуги
на поли? Нераз і не двічи...
Прислівники відповідають отже на пйтаня : як?, ДС?«

коли?,
разів...

як

дуже?,

як пасто?,

кілько

Ирислівніїкй поясняють блйзше все те, що або діє ся
або є якбсь, отже стоять прп дієсловах і прикметниках.
Одні прислівники можуть також скріплятись другими (на пр.:

так дуже...)1

/
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§. 139. Шеля значіня прислівників, отже ч після того,
на якб питане відповідають, ділимо прислівники на:
)1 Прислівники сибсобу

(на кагане як щось діє ся?, яке що є?):

так (на пр.: так читає; так добрий...), сяк, неабияк,
інакше, якось, однаково, байдуже, гаразд, добре,
погано, нарівно, навгад, мимохбдом, мимохіть,
навідворіть, навпаки, навмисне, навпростець, на¬
роком, насилу...2. Прислівники місця

(на питане де?, куди?, вгдки?):

ту (тут), там, оттут, оттам, онтам. там і сям,
всюди, відти, відтам, зусюди, сюди, туди, подекуди,
денебудь, бнтуди, тамтудй, близько, далеко, недалеко,
направг^г, осторонь, назустріч...
3. Прислівники часу

(на питане коли?, відколи?, як довго?...):

тоді (тогдії), тепер, нині, сегбдня, завтра, коліт
небудь, ніколи, усе, завеїди, вже, єще, бувало, звечора,
дбсьвіта, позаранки, скоросьвіт
, енбчи (під ніч)... ,
•

;

/

%

і

•

4. Прислівники степепя і міри

(на пптанє як дуже?, кілько?, як .мнбго?...):

дуже, неабияк, вельми, трохи, надто, невміру, ба¬
гато, мнбго, чимало, єще, ледви, принайменше,
згодом, наче, мов, немов...; раз, двічи, стократ,
часто... '
5. Прислівники твердячі і заперечуючі

(на пптанє так чи иї?):

так, дійсно, справді, авжеж, абияк, мабуть, може,
очивидно, самсіріч, неінакше...; не, ні (піт), нетак,
апіраз, анітрохи, противно, навідворіть, ніколи,
ніде...
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С Прислівники ппт&йві

(па них відповідаєм о) :

чи?, хиба'ж?, невже;/;?, як?, де?к коли?, як часто?,
якмнбго?, як дуже?, кілько?, кілько разів?, відки?,
куди?, відколи?, чому?, длпчогб?, пащо?...
§. 140. ДЄякі прислівники можуть уживДги ся в ріжнім значїню і можуть бути длятого зачислені до кількох
розрядів, на пр.: неабияк (спосіб і стЄлень\ навгдворіть,
(спосіб і заперечене), єще ("час і1 стЄпєнь)..^ Деякі уживають
ся яко приіменники (недалеко села, просто дверйй...)

Степснбванє прислівників.

,

,§.141. ТІтйця 'летить скоро, стріла скорше

гадка шпіскорше. Любити приятеля гарно,
любити .ближнього гарнїіїше, любити ворогів найгарнгйгие.
Мнбгі прислівники, іменнож ті, що утворились з при¬
кметників, можуть так, як і прикметники, стеиенувати ся:

скоро —.скорше — наискорше;
гарно — гарніише — найгарнійше;
добре — ліпше (лучше) — найліпше (найлучше);
зле — гірше — найгірше;
богато (мнбго) — більше — найбільше;
мало — менше — найменше;дуже — дужше — нсійдужше... гл. §. 79.

III. 3/іучкнки.
§. 142. В осенй і холод і мрсіка

На полях не
ви дію вже кіп збіжа, бо роботи покінчані, а по¬
чинають ся нові засіви. Колії збрють — сіють;
колапсі засіють, стає на пиляю і зовсім пусто,
хиб(ї ЩО птиці над чорними загонами стадами
перелітають.
Злучникп лучать з собою будь поодинокі слова, будь
ділі ре'ченя;: так на пр. в вйсше наведенім прймірі злуч-
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пик

і

речене

лупить слова
СЛІД)

холод — мрсіксь; злучиш: бо лупить

юне з попербднпм...

(і9 та,'
то...) або їх розділити (або або, йнї-йнї, будьбудь...) або одно п рот и в о ставити другому (йле9 НО,
однйкож9 а прецї...) або виражати причину і на¬
слідок (бо, поза як, а що, длятого що...;
ЩО. ЩО а Ж, аж...); можуть виражати порівнанє (як
собі постелиш, так виспиш ся; лучше гляди свого
носа, ніж чужого проса...), час (соловейко виспівує
та щебече, поки не зазоріє; коли сіно в стозі,
то забув о Возі...), замір (будьте мило серні, щоби
Злучникп можуть або сполучувати рбченя

Господь був до вас милосерний)...
Деякі злучникп двоять ся: абб-абб, ані-анї.:. Деякі
можуть уживати ся також для скріпленії прислівників, на пр.:

хоть трохи, бодай трохи,

сіні трохи,
(=велйкий), що найбільший, будьякйй...

чималий

IV. Оклики.

Гси, гей! милий Боже!

Ох! мені,
лихо' — Вороно, вороно! колйб тобі молоді літа
вернули ся ' сказав лис до ворони, що несла сир
в клювг. Ба, ба! відказала ворона. Сир випав їй
з клюва, а лис єгб зів. — Гси соб!' воли, чого
стали ' — Зібрались ми разом таії гайда в дорогу.
§. 143.

—

Коли хочемо нашу гадку, путе або волю виразити зовсім
коротко, то уживаємо окликів.
Кожду часть мови,
молена

особливо?: прислівники і злучникп,

уживати яко оклики, на пр. •

ну і гарб3д! —

але-але, бодаіі-бодай.
Дбякі оклики

наслідують звуки природи і не дають ся

зачислити до якоїсь іншої части мови, на пр.:

що рибка

коло удки плюсь — то серце рибакбви тьох...
—-—■—

— о

о

-

«-■—

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТА.
СКЛАДНЯ.
І. Речене поедйн.че.
§. 144. у лісі росте

дуб, у саді груша. Си¬

тнії не знає, що голод. Оден працює, другий тра¬

тить. Хто хоче, той може. Крадене не гріє. Хвалити
(є) приємно, карати тяжко. Від (є) прийменник,
гарно — прислівник, коли — злучник, ох — оклик.
„Стереженого Бог стереже“ (є) прислівег
В рбченях можуть бути підметами: іменники {дуб,
груша), прикметники (ситий),, числівники (оден,
другий), з а і м е я н и к и (хто, той), дієслова (крадене,
хвалити, карати), приіменннки ("вгд), прислівник і'
(гарно), злучники (коли), оклпли (о#,), — словом всякі
части мови, а навіть ділі рбченя („стереженого Бог
стережеи).
§. 145. Батько ліпше. Шевченко був поет. Івась
пильний. Тоді сироті неділя, як сорочка біла. Ся
книжка твоя. Бог є оден. Дитину ховати — то
камінь глодатн.
В

рбчеиях

можуть

б^ти

присудками:

дієслова

(пише), і мене (поет, пильний, неділя, біла,- твоя,
оден), а навіть і цілі звороти (камінь глодати).
Коли

присудком є якась інша часи» мови, а не діє¬

слово,'то до такого присудка трбба додати або догадатись
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при нїм дієслова

пильний...
Дієслово

бути: Шевченко був поет, Івась в

бути зовемо злу чкою, коли стоїть при прпеулку

Івась пильний, Петрусь пильпійший.
В своїй хаті своя правда. Не все золото, що ся
сьвітить. Бог є.
§.

146.

Коли злучка

має

при

підметі

стояти

рішнім, то звичайно опускає ся (на пр.

в час! тепе¬

Івась пильний);

бути лежить притиск і оно конечно
потрібне для зрозуміня, на пр.: Бог є ( = єству є).

хиба

в

що на дієслові

Одн^кож злючка не може бути опущена, коли має стояти
часі м и н у в ш і и або будучім, на пр.: Великий

князь Ярослав Мудрий був син сьв. Володимира.

Слова був опустити тут не можемо, бо іде о час линувший,
а не о час теперішний.
§. 147. Лихого чоловіка не знаю і не хочу знати.
Як собі постелиш, так ся виспиш. Сказав — зробив.
В повйсших рбченях опущені підмети (заіменники осо¬
бові я, ти, він), а то длятого, що вже з закінчень дієслів
(знаю, постелиш...) можна докладно пізнати, про кстр|
особу ідб бесіда. Так еймо опускаємо заіменники особові,
коли є підметами, і в числі мнбгім (ми, ви, онй). Задер¬
жуємо сі заіменники яко підмети тоді, коли на них кладемо
притиск, на пр.: л пишу, не ти.
§. 148. Чи тато були вчера в місті? Були. — Хто

збудував церков сьв. Софії в Києві ? Ярослав Мудрий.
Так підмет як і присудок можемо опустити, особливо
в відповідях на тітаня, коли їх легко догадати ся можемо
— розумієсь:- тато були в місті; Ярослав
Мудрий — розумієсь: збудував церков).
Часом опускаємо і підмет і присудок, на пр.: Чи були

(були

тато в місті? Ні (розумієсь: тато не були в місті).
— Як Івась зробив задачу? Добре (розумієсь:. Івась
добре зробив задачу). — Пріч! (розумієсь: іди або
ідіть пріч)...
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Таке річенс, що в нїм якась часть опущена, зові ся
пропускові (еліптичне). Окрім в відповідях на пптаня
уживаємо рівень пропусковйх часто і в приповідках, на пр.:
по нитці до клубка. (Тут легко догадатись підмету і при¬
судка ми дійдемо — до клубка).
§. 149. Дніпро (є) ріка. — Широкий Дніпро,

найбільша ріка України-Руси, був з давен-давна
вантою торговою дорогою на побережи Чорного
моря і до Царгороду.
Шрше речене: Дніпро (є) ріка, складає ся лиш і
з підмету і присудка. Такі речене, що складавсь тілько з під¬
мету і присудка, зовемо просте.
Речене може містити : 1) в й с к а з д ї й с н и й, а б 6 п о д ума-ний. (Дунай є (ріка. — Булйб зуби, колйб лише
.хліб був), 2) бУжане (Нехай тобі Бог помагає), 3)
п р п к а з (Наперед не виривай ся), 4) питане (Де на

сьвіті'краще, як у нас на Україні?).
Кожде речене може бути при тім або твердяче (Дунай
— ріка) або- заперечуюче (Наперед не виривай ся).
§. 150. Коли в річеню окрім підмету і присудка є ще
і поясняючі додатки, то такі річене зовемо розши¬
реним (Широкий Дніпро, найбільша ріка і т. д.).
Поясняючі додатки можуть належати: або до підмету

(широкий Дніпро, найбільша ріка України-Руси)
або до присудка (був з давен-давна важною торго¬
вою дорогою на побережи Чорного моря і до Царго'роду).
•
.
§. 151. Дніпрб), що є широкий і є найбільшою
рікою України-Руси, був з давен-давна важною
торговою дорогою, що вела на побережи Чорного
моря і до Царгороду.
Поясняючі додатки підмету або присудка можемо замі¬
нити на ділі осібні реченя. Такі річеня зовуть ся
побічні. І так річеня: що є широкий і є найбільшою
рікою України-Руси — повстали з поперідних поясняючих
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додатків до підмету; рбченє: що вела на побережи Чорного

моря і до Царгорбду — повстало з попербдного поясняю¬
чого додатку до присудка.
Кожде

рбченс побічні

головного,

бо

інакше

мусить

належати до

якогось

лишилось би незрозуміла

Наколи

як тсїто приїдуть — — то не знаємо ще
гадки головної. Она може бути на пр.: тато кунять мені
книжку. — Як собі постелиш-так ся виспиш
пр. скажемо:

А. Поясняючі додатки іменника.

'
§. 152.

Кбждий іменник,

що до нбго належать якісь

поясняючі додатки, зовб ся іменник головний
Кбждий іменник в рбченю може мати
і може бути іменником головним.

якийсь

додаток

Найважнїйшим іменником

головним рбченя є підмет.
'

§. 153. 1. Добрий господар рано бре-сїє. • У возі

(є) чотири колеса. Моя мати учить мене любити
‘Бога і людйй. Кипяча вода парить.
їїрикмбтники (добрий), числівники (чотири), заіменники (моя), і дїєприкмбтники (кипкча), додані до іменника,
зовуть ся иридйтки прикметникові.

Який господар рано бре-сїє?— добрий.
Кілько коліс у возі ? — чотири.
Чия мати учить мене? — лгоя.
Яка вода парить? — кипяча.
§. 154. 2. Король Данило Галицкий хоробро
боров ся з Татарами. Князь Константан Остра жстій
видав першу руску печатану біблію. Гетьман Конашевич Сагайдачний побивав Турків. Слухай учителів,
твоїх провідників.
Твори ІГІашкевича гарні і милі. Любов
родичів до дїтйй велика. Торговці сблию і рибою
забілись на Україні чумаками.
Іменник (оден або більше),
ника для

пояснена, зовб

ся

він може стояти в тім самім

доданий до другого

придаток
відмінку,

Ьіеп-

іменниковії»;
що

іменник голо-
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внйй (король, князь, гетьман, провідників), тоді зовбсь
також прикладкою; — або може стояти і в. іншім відмінку

(ІЛашкевича, родичів, сблию і рибою).
§ 155 3. Козаки за порогами днїпровнлій звались Запорожцями. Оселі в степах звались
хуторами
Іменник, доданий до другого імен пика запомочию приіменника, зове ся прпдАтокп р ні м е н гі п к о в й й (за поро¬

гами дніпровими, в степах).
§. 156. 4 Київ, що аго назвав вже князь
Олег Віщий материю руских городів, був з давна
столицею руских князів
оамісць: (Київ), що єгб назвав вже князь... —
можна би сказйти: названий вже від князя Олега
Віщого материю руских городів. Речене побічне змінилось
би тут в придаток прикметниковіїй.
Навідворот кбждип придаток можна замінити на цілб ре¬
чене иобічнб; се часом кйвіть потрібне для більшої леностя.
Б. Поясняючі додатки дієслова і прикметника.

§. 157. 1. Любимо родичів, В ближнім бачимо

брата. Косарі косять траву. Дощ оживляє землю. Ріль¬
ник поравсь сіяти збіжс. Чесний ненавидить зраду.
Іменники, що означають ті особи або річи, що на них
в рбченю переходить дійство дієслів — чп то присудка (лю¬
бимо, бачимо, косять* оживляє, ненавидить), чи то
іншого дієслова (сіяти) — зовуть ся предмети (родичів,
брата, траву, землю, збіже, зраду). Гл. §. 106.
§. 158. Шйчастійше кладб ся предмет в відмінку ІУ-ім,
йле може стояти і в Інших відмінках, на пр.: Діоди дожи¬

дають. великого сьвятсі. — Ще ся той не вродив,
щоби всім догодив. — Прекрасний Йосиф завідував
сийлш. (Предмети в II-ім, ІІІ-ім і УІ-ім відмінку).
При деяких дієсловах (дожидати, згоджувати, заві¬
дувати, лякати ся, потуряти або поступати ся, горду-
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] вати....) мусить предмет""стояти в'якімсь іншім відмінку, не
в І У-ім (лякати ся когось, потурити комусь, гордувати
кимсь).
§. 159. Коли дійстоо дієслова є заперечене, то предмет
замісць в відм. IV-ім може стояти також в II-ім відмінку,
на пр.: Чесний ненавидить зраду — або зради; лихо

не любить добра...

^

§. 160. Що іншого значить 'принеси воду (всю),
йло принеси водії (трохи); кажемо орудувати чимсь,
але зорудувати. щось; можемо сказати слухати розмову
—"або слухати розмови; порадь мене — порадь

мені; управляти дерягаву — управляти державою...
Сьвідомий лиха гугнить добро. Нехай
працює, хто жадний достатків і слави. Вудь людям
\помічнйй(Ща^Б6гу угоден.^Ббгу противний, хто
людям ненависний/
§. 161.

. -А

Також ири декотрих прикметниках може стояти предмет,
а то в відмінку ІІ-ім (сьвідомий лиха — сей, гцо знає

лихо), або ІІІ-ім (помічний людям — сей, гцо запо¬
магає людйй).
§. 162. 2. Король Іван Собєский побив Турків
під Віднем року 1683. З щастя та з горя
'скована доля. У неділю рано синє море грало. Бог
дає усякому по заслузі. Чумаки їздили у Крим
волами. Без кота мйгии безпечно гуляють. Вежа
церкви сьв. Успения у Львові дуже висока. На слова
богатий — на діла убогий.
Де побив Іван Собєский Турків? під

Від¬

нем.

Коли побив Іван Собєский Турків ? — року

1683.
З його скована доля ? — з щйстя та з горя.
Колії грало синє море ? — у неділю, рйно.
і Т.л д.
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Так дієслова,

як і прикметники (і дієприкметники) мо¬

жуть прибирати окрім предметів єщЄ і інші поясняючі додатки
на шііаня • де?-(під Віднем,

у Крим), коли*
— (року 1683. у неділю, рано, без кота), з чого * —
(.? щастя та з горя); як? — (по заслузі, безпечно,
душе, на слова, па діла)...
Такі поясняючі додатки,
кметників, не є предметами,

що, додані до дієслів і при¬
а поясняють бліізше місце, час,

міру і стЄіієнь, спосіб, причину,

срЄдство,

якусь

зовуть

іншу обстанбву

віісказу,

ся

походженє... або
придатками

при елі вниковнми.

§. 163. 3. Основатель Києва звав ся Кий. Не
родії ся красний, але щасний. Сумний і невеселий

сидів пан конотопский сотник. Утомлені прийшлії
воли з поля до дому. Леї весні розливають ся сніги
водами. Дениса Карого вибрала громада по смерти
Івана Полонпого начальником. Праведний Йов умер
старим. Не прикидай ся за кращого. Добрий при¬
ятель стане за двох. Ти станеш мені за сего, кого
я глядаю.
Коли

при дієслові,

що є присудком,

стоїть якЄсь імя,

що тісно вяже ся з присудком і творить з ним разом як би
одну цілість, то таке імя зовемо імя присудкове.
Імя присудкове може бути:

іменником (Кий, водами,

начальннком),тіу\\улЬт\\кі№(красний,щасний, сумний,
і невеселий, старим, за кращого), дієприкметником
(утомлені), числівником (за двох), заіменником (за сего).
Імя присудкове може відносити ся до підмету (основа¬
тель — Кий, красний, — ти, сумний, — сотник,
утомлені — воли), або до предмету (Карого — началь¬
ником). Може оно стояти також при дієсловах зворотних, де
предметом є ся (розливають ся — водами, прикидай
ся — за кращого) або і при неперехідних, що мають
значіпє
ставати ся, ставати, бути.., на пр.: стане
— за двох, за сего.
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§. 164. 4.1 поясняючі додатки дієслів і прикметників можна,
а часом і трбба (для більшої ясноети) заступити цілим рбч е н є м побічним, на пр.: лихе не любить добрії (сего,

що добре); пе лякай ся сліерти (сего, гцо умреш);
Бог дає усякому по заслузі (так, як заслугу є).
— Кажуть, гцо хто сіє неправду, сей пожинає гризоту.
(Тут цїлб рбченє є прбуметом дієслова кажуть).
II. Згода слів в речешо.

І. Підмет.
§.. 165. // думаю. Вода пливе. Трудящий чоловік

приносить хосен суспільності^
Підмет кладе ся все в першім відмінку і пе залежить
в рбченю від ніякого іншого слова; противно, всї прбчі части
рбченя,

єслй

відносяться до підмету,

мусять прпноровитл

трудящий чоловік — придаток —
годить ся тут з підметом в роді, чпслТ і відмінку; чоловік при¬
носить — присудок — годпть ся-з підметом в особі І ЧИСЛІ.
§. 166. Сего цьвіту (є) по всему сьвіту. Добра
з лиха не буває.
ся до него, на пр.:

Часом
відмінку,

здає ся,

як

першім;

що

підмет

але

тоді

реченя

стоїть

в іншім

все маємо на гадці

догадне слбво в пбршім відмінку,

котрб опускаємо,

якбсь
бо єгб

сего цьвіту по всему
сьвіту — розуміє ся є велике число, мпожествб.
Отже підметом є тут властиво догадне слово ^число, множество) в відмінку першім. З лиха не буває — піч6
доброго (ні трохи добра).
» §.167. Тяжко (є) дітйй годувати у безверхій
хаті. Неправда, будьто на сьв. вечер перед Різдвом
розмавляють бидлята з собою.
Іде в баню чорне, а виходить червоне (рак).
/ немудре добре бачить, гну) правда, а гцо кривда.
— Громить; блискає. Гудить.
лбгко молена догадати ся,

на

Методична. граматика рук. ноніг

пр.:

6
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Підметом може бути також дїєіменник (гцо в тяжко?
—годувати) або і цїлб побічнб рбченє (що є неправдою?

— будьто...).
Коли не хочемо або не можемо- означити

докладніїшіе

чи то самого підмету, чи то. єгб роду, числй, особи, то ужи¬
ваємо роду сербдного (чорне, червоне, немудре) або підмет
опускаємо (гремйть, гудить...).
Зрештою опускаємо підмет в відповідях, гл. §, 148.

2. Присудок.
§.168. Я пишу. Ти читаєш.

Онй грають ся.
Вітер шелестить листем. Сіножать укрилась травою.
В Італії пристигають г^итринй і помаранчі. Радісьте нам помочи (Ви раді нам помочи). Ви були
вчера дома.
Присудок і злучка годять ся з підметом в роді, особі,
чпслі і відмінку (я пишу — а не я пишеш...; сіножать
укрила — ся а не укрив або укрило ся...).
§. 169. Було у мене пять товаришів і пильно

разом зі
в битві з
Нас там
місяця в

мною учили ся. Тисяч козаків полягло
Татарами та дорого продали своє житє.
кілька було. Пара яблок упало. Половина
хмари вступило.

Коли підметом є числівник (означений пять, тисяч,
або неозначений кілька, досить, трохи...) або навіть чи¬
слові виражено (пара, половина), то перший присадок ста¬
вить ся звичайно в роді середнім (було, полягло, вступило),
йле дальші присудки ставлять ся вже звичайно в числі многім
(учили ся, продали). Пор. підмет в роді середнім, §. 167.
В роді середнім стйвямо присудок також при степенях
порівнаня, на пр.: милгйше над усе — сон; молоді
літа найкраще з всего нашого, майна. Коли хочемо
вправити щось дрібного; малого, ставимо присудок також в роді

саднім,

х<*тяи

підмет є іншого роду, на пр.: таке то

бідне г немічне (є) чоловік, поки (є) немовля.
§ 1 70 Син є помічник для батька, дочка по¬
мічниця для матери. Досьвід найліпший провідник
вправа найліпша учителька людйй.
Добрі діти вінець, а лихі конець. Груша є дерево
овочеве, дуб дерево для будівлі.
Коли присудок є іменем, то згбджуєсь з підметом також
по змон в роді і числі (син — помічник, дочка —
помічниця, досьвід — провідник, вправа — учи¬
телька) Тілько тоді, коли се не дасть ся зробити, може
прпг)док не годитись з підметом в роді і числі: діти —

вінець, конець; груша, дуб — дерево.
§. Г<1. Шевченко, Шашкевич і Федькович (є)
наші найбільші поети.
В тім лісі горіли доготь і смола. Нерівні на
сьвітї, колії родимо ся, та рівні, як умираємо.
Козацтво до Переяслава на велику раду Ідуть.
Дехто в селі неї діють ся на добрі жнива.
Поки я був маленький, доглядали мене щиро
мама. Тато посилають мене до школи.
Коли підметів є більш (Шевченко, Шагикевич і Федігкович; доготь і смола; ми), то ставимо присудок в числі
мнбгім (поети; горіли; нерівні, рівні). Тілько коли оба
підмети є того самого роду, то присадок може СТОЯТИ В ЧИСЛІ
одиничнім, на пр.: прийшла до мене мати і сестра;
колйж між підметами є неоднакові особи, то присудок кладемо
все в числі мнбгім, на пр.: ти (ос. 2-а) і твоя осетра
(ос. 3-а) ходйли-сьте вчера до міста.
Б числі мнбгім можемо положити присудок також ТОДІ,'
колй підмет ужб

в числі одиничнім

виражає

якбсь більше

число осіб (козсщтво Ідуть, дехто — кажуть).
Опрбче кладемо присудок в числі мнбгім єщб І ТОДІ
колй виражаємо ся про підмет з повбжанєм (мама — догля¬

дали, тато — посилають).
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§. 172. Кбждсі пригода (є) до мудро ста дорога.
Не той сирота, що роду не має, сі той, що доль

немає. Наум Дрот був батьковії і матерії слухняний.
Сироті Бог (є) батьком, а доля матерню. Вудь
мені братом рідним, будь для мене щирим.
Коші присудок є іменем (дорога, сирота, слухняний),
то стоїть правильно в згоді з підметом в відмінку першім.
Діколп, особливо коли розходить ся о порівняне, можемо
такий присудок поставити також в відмінку шістім (батьком,
матерню, братом). Що іншого значить: він мій брат
(дійсний брат), се він мені братом (то значить так
як би братом-; він для мене так добрий, щирий,,
як брат).
*
§. 173. Також імя присудкові (гл. §. 163.) годить ся
з підметом в відмінку, а по мбжностп в числі і роді, коли
належить до підмету, на пр.: Основсітель Києва звався

Кий. Не роди ся красний, але щасний...
Однакож стоїть імя присудкові так, як і присудок, чйсто
в відмінку шостім, (Іїов умер старий або старим).

З* Придатки.
§. 174. Милий гість. Крилаті ангели. Жив раз
гордйня-князь. — Князь Ярослав Мудрий. Король
Данило, основсітель Львова. Ягайло, король пбльский,

великий князь литбвский і руский. Молоді літа,
весну житя, треба шанувати.
Прпдаткп, так прикметникові (милий, крилаті), як
і іменникові (князь, король, основсітель...), годять ся
з своїми іменниками головними зйвсїдп в відмінку, а по можности

в числі і роді (милий — гість...).
Діколп однакож згода придатка з іменником- головним
в роді або числі неможлива, на пр.: гординя князь
(— гордий князь), лїтсі — весну; всеж таки задіржуесь
згода в відмінку.

§

175. Чотири яблока. Півтора копа. Двоє лю-

дий Пятеро хліба. Я бачив на поли десять женців.
Пшеницю укрило тьма воробцг'в.
Числівники головні, почавши від пить* лучать ся все
з другим відмінком іменника (десять женців; так само чи¬
слівник неозначений: тьма воробцгв). Так само числівники
зоїрві (двоє люднії, пятеро хліба — але обоє діти,
обидвоє люди) і виражена числові (пів, півтора, пара...).
-Але кажемо все: чотири яблока, два яблока, а не
чотири, два яблок, бо головні числівники оден, два,
три9 чотири — годять ся все з іменниками так; як придатки
прикметникові.
, Замісць пять, десять женців,, можемо також сказати:
пятьох, десятьох... женців. Коли числівники головні двай¬
цять, трййцять, сто... лучать ся з числівниками оден,
два, три, чотири, то кажемо або: я бачив двайцять
і оден женців або: я бачив женців дваіщять (або
двадцятеро) і одного або: я бачив двайцять і одного
женця Пшеницю жало двайцять і оден4 женців,
або пшеницю жали женці двайцять (або двайцптеро)
і оден, два.:. Ііор. §§. 166. і 167.
II!. Речене зложене.
^

+У.

:»*

§. 176. Сонце підняло ся високо, роса висохла,

•над садками затремтіло ясне марево (легенька пар сі).
В повйсшім прймірі маємо три рбченя: всі ті реченя
однаково важні, а одно від другого, що до свого значіня,
незалежне — то зн.: всі ті три рбченн с головні і тво¬
рять разом рбченє зложене.
Колй рбченс зложене складає ся з самих речень голов¬
них, то такі рйченя зовуть ся одно супроти в другого .
рйченя рівнорядні (співпорядко в і).
Ііобічні реченя зовуть ся супротив своїх головних, що до
них нелбжать, рбченями підрядними (підпор я дковйми).
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§. 177. Коли рбченє зложене можна розділити на такі
дві чйстп, що одна є як би блйзшии доповненєм цілої попербдної, то таке речене зложене зовемо очерковб (пе¬
ри од а), на пр.: По лузі гне ся срібная річка, в річгр

пструточок гуляк: а понад, річку шовкові г^ьвіти,
пбміж цьвітами дитина.
В повисшім. рбченю всі речена є рівнорядні, а се, іц>
стоїть по двох точках, доповняє гадку попередну новим образом.
Однакож мож\ть в рбченю о черконім бути попри головнйх і побічні рбченя, на пр. : Чоловік на землі не на

те, щоб і/се в щастю жити (жив): а па те,

щоб добро творити
Обі части рбченя очерковбго відділяємо від сббе двома
точкйми (:).

копають
глину, возять та носять, возять воду від ставу, мі¬
шають глину та місять.
Іхорбва, кінь, овечка, коза пес і кітка (є) хатні
зьвірята.
Колп в якімсь рбченю зложенім є о ден підмет (люди)г
а кілька присудків (почали, копають, возять та носять,
возять, мішають, місять), то всі ті присудкп разом ста¬
§.

178. Почали люди хату ліпити:

новлять — присудок зложений. Колйж присудок одбк
(є хатні зьвірята) а підметів кілька, то всі ті підмети
рйзом творять зложений підмет (короеа, кінь, овечка,

коза, пес і кітка).
Рбченя зі зложеним підметом або присудком зовуть ся
рбченя стягнені; замісць казати люди почали, люди
копають, люди возять — стягаємо ті рбченя тим
способом, що кладемо підмет лпшб раз; замісць казйти корова

хатнє зьвіря, кінь хатнє зьвіря, овечка хатнє зьвіря
— кладемо присудок лпшб раз: є хсітні зьвірята.
Так сймо зовб ся стягнене і такб рбченє, в котрім якйеь
інша часть, прбдмет або придаток, є зложені, на пр.: шануй*

батька і Матір (зложений предмет); сумний і невеселий
сидів .пан сотник ■{зложений придаток прикметниковий).
§. 179. Кора липи тонка, дуба — груба. Жолуби
не ходять да кониц, а коні до жблубів.
Стягнені зовуть ся також ті річеня зложені, що в однім
з речень якусь часть (підмет, присудок, предмет...) опускаємо
для того, що сю часть з іншого річеня легко доповнити можемо,
на пр.: корсі липи тонка; (кора) дуба—груба/ (Тут
не повтаряємо другий раз підмету кора, бо єго лігко з першого
річеня доповнити можемо). Жолуби не ходять..., а коні

(ходять)... Міль одежу зїдає, а чоловіка печаль (зїдає).
§. 180. Запала ніч, на небі висипали ясні зорі,
на дворі стояв сьвіжий приморозок: на уліщі (а було
то на сам сьвятйй вечер) замиготіло сьвітло і почув
ся голос колядників.
Такі річеня, що вставляють ся в середину іншого
річеня для поясненя якоїсь побічної обставини (а булоТто
па сам сьвятйй вбчер) вовуть ся річеня вставлені.

IV. Речене побічне.
§.,181. Хто не вміє слухати, не зуміє і розка¬

зувати. Ледача се хвала, що сама себе хвалить:
Дружина сказала князеви, що там єг голови ляжуть,
де ляже єго голова. Не о ден не такий, який здає ся.
Речене

побічні може бути підметом реченя головного

не вміє розказувати../ хто?-—^
хто не вміє слухати — не' вміючий слухати). > Оно
може заступати прідмет (річенє п редис тоне: що є І голови
лижуть); або може заступати придаток (речене придаткові:
що сама себе хвалить — придаток прикметниковий; де
ляже єго голова — придаток прислівниковий); або може
(речене

підметові:

блйзше пояснити се імя, що є присудком (речене присудково:
який здає ся). Тілько самого дієслова/ що с присудком^
не можна замінити на побічні річенс.

л
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Отже кбжде річенє побічні після того, яку часть го¬
ловного заступає або поясняє, мусить бути або підметові або
присудкові або придаткові або предметові. Гл. §. 151.
§. 182. Хто дбає, той має. Не все з хмари, що

велика, і догц великий. При кождій церкві є у пас брат¬
ство, котре дбає иро потреби церковні. Яксі робота,
така нагорода. Де згода між людьми, там люди
щасливі.
Річеня побічні, що з головними сполучають ся заіменниками і прислівниками відносними, зовуть ся відносні.
Заіменнпкам і прислівникам відносним річень побічних від¬
повідають в речених головних заіменннки і прислівники
вказуючі (хто — тон* хмари такої — що велика,
братство такс — котре, яка — така, де —
талі). Заіменнпк вказуючий часто в річеню головнім опу¬
скаємо (на пр.: хто дбає — має).
Замісць котрий, -сі, с, кажемо (для всіх трох родів)
часто: що, що він, що оті..., гл. §. 101.
§. 183. Еождий знає, що добре робити треба,

та не кождий робить. Добрий не цікавий питати ся,
де і коли єго смерть постигне.
Річеня побічні, що ставлять ся по дієсловах і іменах,
виражаючих гадку або висказ (кажу, знаю, думаю, бажаю,
є чутка, жаль мені, байдуже, звісно і т. д.), зовуть ся ви¬
ск а з о в і, коли виражають вії сказ (що добре робити треба).
Коли ж виражають питане (де і коли єго смерть постиг¬
не), зовуть ся пита пні. Про питане в річеню головнім
гл. §. 149, 4.
Такі річеня висказові і питанні є лиші або предметові
або підметові (на пр.: звісно, гир лихе не втаїть ся).
§. 184. З бої:у насуває ся чорна хмара, ислібс

би то темна ніч наступала. Лучшс не родитись,
як нічо не робити. Гляди лучиїе свого, ніж чужого.
Річеня побічні, ідо виражають порівняне, зовуть ся
порівнуючі (немов би то темна ніч наступала;

як нічо не робити; ніж чужого).
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§. 185. Скоро байдак попаде па поріг;

несе
ся вій по лавах, мов стріла. Доки не намучиш
ся, доти не научиш ся. Коли тревога, то до Бога.
Реченя побічні; виражаючі чає, зовуть ся часові (скоро
байдак попаде на поріг; доки не намучиш ся;
колії тревога).
§. 180. Великий князь Сьвятослав не хотів вер¬
тати до Києва, бо любо ему було ялі ти . в Переяславци па Дунаю. Засумував ся хлібороб, що
сода залила єго ниви. Тому чоловік рад жити,
що все надіє ся на будуче.
—
ь
Рбчепя побічні, ідо виражають причини, зовуться при¬
чинові {бо любо єму було жити в Переяславци на

Дунаю; ідо вода залила єго ниви; тому, гцо все
надіє ся на будуче).
§. 187. Така біда прийшла, (ПК людям страшно
стсіло. Сонце висушило збіжа, що аж почорніли.
Зерна здорового лишило ся так мало, що треба
було сподіватись голоду.
Реченя, що виражають наслідок, зовуться наслідкові

(аж людям страшно стсіло; гцо аж почорніли; так,
гцо треба було сподіватись голоду).
§. 188. Щоб осушити поля і городи, копаємо
рови. Щоб ріки не робили людям пакости, спра¬
вляємо їх береги, робимо гати, сиплемо греблі і за¬
саджуємо їх деревами. На догідних місцях спровст
джаємо воду в ставки, щоби мати в них рибу
і щоби можна повести воду потоками на млиньскі
колеса.
Рбченя, що виражають ціль або замір, зовуть ся за¬
мірові (щоб осушити поля і городи; гцо б ріки не

робили людям пакости; щоби мати рибу і щоби
повести воду).
§. 189. Сли не придбаєш, не будеш мати.
Ходи, колії воля. Грецкий фільософ сказав сьв.
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Володимир о ви:
охрестиш ся.

поздоровієш ; на

бчи,

лк

ЩО

Реченя,.виражаючі .услівє,. зовуть ся услівні (сли Не

придбаєш; коли воля, як що охрестиш ся).
§. 190. Не можу з тобою піти, єслгіб ти навіть
мене просив. Хоч кріпко бились князі над Валкою,
такії одоліли іх Татари. Князь Данило Галицкий.
боровсь без упину, хоч був втНе ранений; бо був дерз¬
кий і хоробрий, в бою, хоч мав тоді ледви 20 літ.
Такі рбченя, що виражають припущене, зовуть ся при пу скові (єслйб ти. навіть мене просив; хоч кріпко би¬
лись князі; хоч був вже ранений; хоч мав тоді...).
§.' 191. Дбаючий має. Насуває ся чорна, немов'

ніч темна, хмара. Напавший на поріг байдак несе
ся стрілою. Великий князь Сьвятослав не хотів.
вертати до Києва задля любого житя в Нереяславци.
Для осушеня піль і городів копаємо рови. Не при¬
дбавший не має. Навіть прошений з тобою не піду:
Кожде рбче'нє побічні можна замінити на відповідну часть
з
головного (підмет, присудок або поясняючий додаток).
і і
Тількожжолнб ми кожде рбченє, зложене з головних і побіч¬
них, стягнули в одно велике рбчене ГОЛОВНІ, ТО ТОДІ Суло би в такім
рбченю так богато всяких додатків, а часом були би і такі незвичайній
звороти, що цілкомзатратилаб ся ясність і звязь. Гл. §§. 1 Г>6.і 164.
і А
Заміну рбченя побічного на якусь часті, речена головного
зовемо скороченим рбченя побічного, на. пр.: як будеш
дбати, будеш мати = дбаючи будеш мати; хто

дбає, той має = дбаючищ має...
Інші приклади скорочених рбченв: ійпісдужав чума¬

ченько, з Крили/ іду чи. Не <пптпапш броду,
не лізь у воду., ^ Чого нам, не війн плі, та пристращсітись до времешюго У
§. 192. Як головні, так і побічні рбченл можуть бути
п ро п у с ко в й м и, на пр.: Семен лежав недужий-; був
би він пішов*до дому —?лчл/по не се лихо (розуміє
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ся на пр.: було стало ся). Онй можуть бути також вставленими. на пр. • в Межйгірскім монастиря (ще колії

було Запороже) постригались часто козаки на ста¬
рости літ в нерці. Про реченя побічні в реченях очерко в й х, гл. §. 177.
§. 193. Реченя побічні не стоять ніколи побіч головних,
без сиолучепя. Таким сполученєм можуть бути: заіменникіг
і прпслівнлкй відносні, а особлйво злучники. Після значіня.
рбчень побічнйх відріжняємо злучники: впсказові, пптайні...
порівнуючі,. часові, причинові, замірові, услівні і припускові.
Дбякі злучники можуть бути ужиті в ріжнім значіню.

V. Розставка слів в ременю.
§. 194. Добрий чоловік не зробить другому ніякого «
лиха.— Володимир Сьвятйй, великий князь киівский,.

був наймолодший син кйївского князя Сьвятослава.
В рбченю стоїть «звичайно все впербд підмет, а по під¬
меті присудок (чоловік не зробить ■ Володимир був...).
Перед підметом стоїть придаток прикметниковий (добрите),.
ьзараз по підметі інші придаткп, що належать до підмету (ве¬

ликий князь киівский), потім присудок, а по присудку
ті поясняючі додатки, що до него належать (другому нїякого, лиха; кйївского князя Сьвятослава).
Подібно як перед підметом, ставимо придаток прикмет¬
никовий і пербд іншими іменнпкамп головними (ніякого —

лиха; наймолодший син; кйївского князя).
*
Сей порядок слів є звичайний;- зміняємо єго однакже для
якоїсь особливої причини, а іменно, коли на якімсь слові
в рбченю кладемо більший притиск: Володимйр Сьвятйй,
а не Сьвятйй Володимйр — бо назва Сьвятого відзначає
сбго князя від других; велйкий князь киівский а не великий
киівский князь — бо тут словй велйкий князь належать
тісно до сббе і становлять осібний титул княжий. Можемо
сказйти: кйївского князя Сьвятослава або: Сьвятослава,

кйлвского князя.

ЧАСТЬ 1ІЯТА.
І. ПРАВОПИС Ь.
§. 195. Все, шо думаємо і хочемо виразити письмом,
мусимо написати так, щоб нас лбгко і добре можна зрозуміти.
Пишемо кбжде слово так, як єго правильно вимавля€мс. Правильні називають ся такий вид і такб вимовлюванс
слова, які прнняті загально в письменній мові і які задля
того подані в граматиці, отже не перекручені і не такі, що
вправді декуди уживають ся, але не кождому або мало кому
звісні і зрозумілі. Декуди кажуть: роби або рббс замісць
робить. та не кбждий се відразу зрозуміє; я ООЄ або
бев9 бив замісць я бце, ми був зам. ми були; спгват зам. співи є; сіль зам. сіль; мііисо зам. мнсо...
Часто від правописи залежить також, зрозумінє рівно
або подібно звучних слів, на пр.: ніс і ніс, віл а вів,
міг а міх, стиг а стих, волів а волів, рідні (рідня)
а рідн і (р ідни іі)...
ГУ

І. Саіузозвуни.
196. Добрий нарубок добре робить. Кований

віз. Мальований образ. Оброблюване поле.* Добрі
я блока.
Ненаголбшене о переходить часом в у: парубок —
але
робить; кований — кувати; оброблюване
мальований. _
Пишемо : /(блока або і яблукам* Переважно ” однак
відріжниєчо в вимові дуже докладно о і у.
Пишемо отже: Не бери нічого силою або крив¬
дою а доброю волею, але: я тебе не силую
я собі не кривдую, дай мені добрую радії.

.

ІЦо до дієприкметників страд. гл. §. 122.
§. 197.- Беру книжкуЛЗбираю книжки.

,

Хочу
стерти стіл — хочу стирати. — Прийшли люди.
Одно рускс племя звалось Деревляни. Дитина сидить.
' Висип збіже Виберу одежу.
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' Трбба добре відріжняти в вимові і в письмі само звуки
е і іі. иише ся* збираю, а не зберсію; стирати, під¬
пирати, умирати... — а не стерати, підперати... *
але стерти, підперти... Пишемо: Деревляни, міщани.,.
а не: Деревляне, міщане... Пишемо: людгїй, гостгій,
частий, частию, ргчию... — а не людей..., чсістею...
Однйкож• суницею,рожею, надією... Пишемо: дитина
сидить, а не детйна седать; пишемо будеш, тішені,
робиш, точиш..., а не будиш, тішиш, рббеш, тбчеш...
Декуди вимавляють в приставці еге звук, ге як би 7:
вгсип, вгбери. ; трйба писати: висип вибери, винеси...
§. 198. Добра ніч. Ніно не шкодить. Люди

з кількох сіл. Чин то сіль? Дій корову (доїти). Не
дій нічого злого (діяти). Віз скот її в ся у діл. Де
ти дів сяР Зелені яблоксі. Кілько ту зелені/
Трбба добре відріжняти і і г: ніч: — нїчб, еїл — сіль
дій — дій, діл — дів, зелені — зелені\ ніс—ніс, волів
(віл) — волї'в (воліти), рбздїл —розділ (рбздолу)..

Особлйвож трйба уважати на закінчене ІІ-го відмінка ч. мн
іменників твердйх а мягкйхУв, їв (садів, волів..., медведїв
країв...). Також на закінчена -Улг, -Іи в відміні прикмет¬
ників: в зеленілі садг, на білій хаті, багатій госпо¬
дині..., а не зеленім, білій... Так само в 1 ім відм. ч. мн.:
зелені білі..., хиба що ціла відміна мягка: гусїіі, -Я,
-Є... Що іншого значйть: лисі гори, а лисі кожухи
(з лиса); знов що іншого: шерсть' на лисі густа.
§. 199. Хто не хоче, тому найтяжше робити.:

,

Чи маєш час? У воду скочила жаба.
Силуваним конем не доробиш ся. Не гордуй
своїм добродієм. Криву палицю зовемо кривулею.
Пйшемо і говоримо : тяжко, час, жаба... а не тєжко
або тьгїжко, чєс або чис... Пишемо: конем, добродієм,
кривулею... а не коньбм, добрбдіиом, кривульою.

2. Співзвуки.
Вода тече рівцем з ставка. Ученик
сидить на лавці. Австралія є частию сьвіта. Хробак
повзе. Коли ти не положив, не бери.
В вимові часто обмінює ся в і і/. Рів-цем — гово¬
римо все як би ріу-цем; однакож не пйшемо: стау-ксі
§. 200.

,
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лау-цї, Ау-стрсілїя, поу-зе, положйу. Пишемо в сих
словах в (рівцем) замісць у.
Так само переходить в вимові чйсто г на Ц9 особливо

колй попереджає єго самозвук. Говоримо, а чйсто й пишемо:

твої И мої книжки (твої і мої)...
Що до в і іі гл. §. 11.
§
201. Між слїпйми одноокий цар
Упав
великий сніг. Снятйн місто. У нашому селі є читаль¬
ня. Вбий гвіздь.
В г\еркві співають. Сьмішки — грішки. Не
тілько сьвгта, гцо в вікні. Йордан велике сьвято,

Коли пбред мягкйм самозвуком стоять два такі сшвзвуки,
що о б й можуть змягчйти ся, то мягкйй самозвук мягчйть сам:
про сббе оба ті попередні співзвукп; пйшемо: слїпйми
— не сьліпйми: снїг а не сьнїг... Однак л треба осібно
змягчйти, коли опо мягко вимовляє ся, н. пр: читальняу

пальця, веселщя.

Але коли співзвук, що стоїть зйраз пербд мягкйм са¬
мозвуком, не дає ся змягчйти, а другий співзвук все таки
вимовляєсь мягко, то мягчпмо єго в письмі чйрез додане
знаку ь; пйшемо: цьвіт, сьвіт (не цвіт, світ...).
§. 202. В городі є грядки. Принеси вязку дров.

Під гору іде стежка. Приступи блйзше. Ти вйсгиий
від мене. На дворі ховзко.

Як в вимові, так і в письмі відріжняємо докладно співзвуки звучні від незвучнйх; пйшемо: грядки — не гряткй
'(бо кажемо: грядок); вязку — не вяску (вязанка), блйз-

гие (близенько), вйсший (високий), ховзко (хбвзаю ся).
)
Дбколи затратилась в вимові вже звучність співзвуків;
говоримо і пйшемо: масло (хоть кйжемо мазати), росада
(властйво розсада) і т. д. Пйшемо: лекше, мякше, —
не легше, мягше, хоть кажемо легенький, мягенький.
§. 203. Бог безконечний. Відпиши оповідане.
Надбери збіжа. Розстели папір. — Вийди з хати.
Плуги прийшли з поля.
Солома ечорнгла. Воду спустили. В нещастю
•спізнавай'приятеля. Але: Молоко зсіло ся. —
Нриставкй без, від, над, об, під, роз пйшемо все
однаково; (не пйшемо іх ніколи бес9 віт...). Пйшемо : безко¬
нечний — а не бесконечний, відпиши не вітпишй ..
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само пишемо все з, коли о но є приіменником:
Л хати — не о хати...
Але приставку з пишемо там чбрез. с, де онй як с вимавляє ся: счорніла, спустили... не зчорніла, зпустйли.
Пишемо: зложи книжки, а ніколи сложй, сдоймй...
Пишемо: щастє, нещастє, гца сливин..., не счасте...
§. 204. Сербсілій нарід славяньский. Добре
сусідство — велика вигода.
Так

Братство опікуесь церквою. Гончарство г ткацтво
є промисли. Гсілицкі князі володіли від Буга до
Дунаю.
ІІІануи начальство. Менший часом розумнійший. Подай гребінчик. Сокільска дебра.

Перед наростками заховуємо по змозі ті звуки, що їх
чуємо в коренях або пнях слів без тих наростків. Пишемо:
сербский — не серпский (Серб, Серби); сусід-ство

(сусіди)...

Паросток ство пишемо вцїлостп: сувІд-ствО, брат¬
ство... — не суо'ідз-тво, брщ-тво / але говоримо і пишемо
рільництво, ткацтво... бо тут наросток ство вже тісно
злучив ся з пнем (рільник, рільничий; ткач).
Подібно пишемо повний наросток скиіі: люд-ский
(не людзкий), брат-ский, сиріт-ский... Але: галицкий
(Галин), козацкий... бо наросток тісно споїв ся з пнем.
і
Наростки ство, скиіі, чик, гцииа, шин —
мягчать попереднє, л, а ство і СКИІІ, попереднє и:
начальство, сокільский, міщаньство, паньский, £ле:

гребінчик, гетьманщина, менший...
Декуди говорять і пишуть : люд-ський, брат-ський,
грецький (Грек), галицький (Галич)... В наших шкільних

книжках такі види не уживають ся.
§. 205. Букви Ґ уживаємо майже лпшб в чужих словах;
пишемо господар, господиня...; але телеґраф, Ґімнавия. Ґанок... Говоримо і пишемо: Ґазда, Ґеґати, ґудз...

3. Чужі олова.
§. 206. 1. В чужих словах пишемо і або и в середині
слів після того, як слова ті вішавляємо: Єгипет (не Єггпет),
Єрусалим, публика (не публіка), євангслист, катб-

лнцкий...
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2. Приставку анти пишемо з и (не і): антифон,
антихрист, антимйнс, а а ржі з 7 (не г^: архі князь,

арх і тр а в, арх іди як он...

3. В паростках чужих слів таких, як і я, ІК, ІКСІ, ІСТ.
7здг9 Пиши, ііїскии, іяльиий, іншій, пишемо
по л, V/ і по самозвуках г: Англія, технік, техніка,
машиніст, механізм, архаїзм ; хиба що якесь слово вже
здавна и ріпі милось в рускім: євангелії ст, католик...
У всіх тих наростках пишемо однак ио зубних д, т,
З, С, Ц і по р — н (отже: гія, гін, пка...); Аркади я.

медик, статистика, статист, Франції я, Австрия...

§. 20 7. Опрбче пишемо чужі імена власні так, як
в рускім припали ся, особливож з рушій закінченсм відмінків:
Гомер, Зове, Крез, (не Крезус), Лівій (не Ліві юс), IIушкин, /Цйцерон (не Ціцеро, бо ІІ-пГі віДм. Цйцерона)...
Коли я; якесь чужб імя власне в рускім ще не иринялось,
то для усунена неасі/остп задбржуємо часом правоіійсь мови
чужої: МіпіЬеаіі (Мірабо), МігаЬаисІ (Мірабб), СЬіса^о
(Чіксіхо), \\’оіі1і (Всрт)...
4. Велйкі букви.
§ 208. Великі букви пишемо:
1. Колії розпочинаємо новб рбченє, на пр.:

За яці
живуть кождий окремо. їдять усяку ростйну, а най¬
більше молоду.

2. В іменах власних осіб і в осібних назвах
річий: Іван, Шевченко, Сбльон, Ісус, Бог (одбн; ноганьскі боги), Пречиста Діва; Галичина (осібна назва
одного краю). Дніпро, Різдво... (Сюди належать заголовки
письменних творів: Перекотиполе (Квітки), Побрати мови

(Шашкевича), Скит манявский
Русин вояк (Могидьнйцкого)...

(Могильніїцкого),

3. В прпкмбтникахутворених від імбн власних осіб: Л'іто-

пйсь Несторова, Квітчані повісти. Сбльонові за кошт
Шевченків Кобзар... Але: земля галицка, нарід
рускии...
4. Коли хочемо виразити поважане: Отче Добродію,
Висока ц. к. Радо Шкільна, Сьвітлий Виділе..,
5. В стишках, на початку кождого рядка:
Ото дитинілі, як день божий красна,
Як лебідь біла, як зірнйчка ясна...
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5. Ділене слів.
Коли якусь часть слова випаде перенести
з одного рядкй до другого, то стараємось поділити єго тав,
щоб не розривати звуків одного складі: по-дай, бе-ри,

§. 209.

пе-ре-бе-рй, гб-луб, го-луб-ка, пер-стень.

Особлйвож дивимось на те, щоб не розривати нйростків,
приставок і пнів: вй-вчити (не вйв-чити), віді-брати (не
ві-діб-рати), свар-ка (не сва-рка), сьвгт-ский...
Хиба що в вимові не чуємо вже зложеня: рб-зум
(розум), ро-зсада (роз-сада), галгщ-кий(галич-ский)...
§. 210. Оироче стараємо ся ділити слова так, щоб до
слідуючого рядкй перенести лишб тілько одбн співзвук:
клад-ка (не кла-дка), лйн-ва (не лй-нвсі), жерд-ка (не
же-рдка або жер-дка), мерз-нути. Однак ств, те, де;
ск, сп, ст, сл; к, г, п, б, т, д, з слідуючим л або р пере¬
носимо до слідуючого рядкй: богсіт-ство, купец-тво, Різ-дво,

. ру-ский: вг-спа, пер-степь, дб-брий, муш-тра.

При дїленю слів уживаємо знака розділки (-).
§. 211. Пишемо разом (одним словом) всі слова, що до
сббе тісно належать, особливо зложені прислівники: відразу,

нараз, напослгд, посеред, скоросьвіт, хтонебудь, іцось.

Мбнше звичайні абодбвші словй зложені розділяємо розділкою
(-), на пр.: Австро-Угорщина, Украіна-Русь, і[еркбвноруский, всего-павсего... Часом рішає тут вимова і ясність.
Іучимо з попереднпм словом ж, б, СЬ Є ЛІ, М9 СЬМО
сьте, будь, на пр.: ходйж, рад-єм, по лиж, колйб,
щож, щоб, щось, хтобудь... тут наростка вже відділити не
можна, бо він становить з попербдним складом одно слово.

,

,

II. ПЕРЕПИНАНЄ.

§. 212. Щоб улекшити зрозумінє рбченя, уживаємо
8наків перепинана (розділових).
Знаки ті заступають в письмі місце тих довших або корот¬
ших пербстанків і притисків, що їх уживаємо, коли щось говоримо.
1. Коли кінчимо рбченє і хочемо єго виразно відділити
від сбго, що слідує, то кладемо по нїм в письмі точку (,)}
на пр.: Весна раз красна.
^
Точки уживаємо також, щоб зазначити, що якбсь слово
• скорочене: гл. = гляди, і т. д. = і так дальше, і т. і.
і таке інше, па пр. = на примір, пор. = порівняй,
сьв. = сьвятйй, стор. = сторона, т. = точка або том,
5
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ч. = цасть, то зн. = то значить, ц. к. = цїсарскокоролївский.
2. Коли хочемо зазначити в письмі, що про щось пи¬
таємо ся, то кладемо питай ник (?):
Хто паписав повість Марусю ? Квітка- Основяненко.
3. Для виражена оклику уживаємо знаків виклику (!).
Горить! Бувай здоров!
4. Коли рбченє вяже ся по частії з тим, що далі елїд/є,
то замісць точки кладемо знак сербднпй (;): Коні їдять

і на бік глядять; січку їдять, псі овес чекають.
5. Коли речена становлять для сббе цілість,
зрештою тісно належать до інших
відділяємо прбтинкою (9):

речень,

то

такі

хоч
рбченя

Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер
завиває, до долу верби гне високі, горами хвилі
(фалі) підіймає (Шевченко).
Так само відділяємо протинкамп такі части речень, що
становлять для сббе цілість, на пр.; Син Володаря, князь

Володимйрко, переніс ся до Галича.

,

Не кладемо прбтинкн, коли слідує злучник і9 та9 або
тії, Хлібороб оре, сіє і збирає. '
• >
6. Довший пербстанок в говореню означаємо павз о ю (—), а її е р б р в у або мову недокінчеяу означаємо
кількома точками
оба ті знаки перепинана ужива¬
ють ся часом одбн замісць другого.
Віра моя — то в Бескидах камінь. Ворона
і за море літала — та все дурна вертала. Умираючи
сказав батько: „Любіть ся діти
(бйтько умбр
і своїх слів не докінчив).
7. Коли наводимо чиїсь словй або коли щось впчиелясмо,
то кладемо впербд двоточку (:); се,, що дословно наводимо,
беремо між знаки н а в б д е н я (99 и):

Наум молив ся: „Боже, не осироти нас!и
Великі то слова: „рідна матій\

8. Коли якбсь слово пішоходом поясняємо -або рбченє
вставляємо, то беремо іх часто в скобки (), []:

Найвисшим богом у Греків був Зевс (у Римлян
Юпітер). Стереженого (кажуть люди)-— Бог стереже,
або Стереженого, кажуть люди, Бог стереже.

