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ЖІНКИ З ПОДІЛЛЯ, МЕТАЛУРГИ З ЗАПОРІЖЖЯ 

 
Коли говорять жінки з Поділля, що мають на увазі? Значення такого типу словосполучень, 
які називають осіб за зв’язком з певною територією, допомагають визначити співвідносні з 
ними речення, пор.: жінки з Поділля — жінки походять з Поділля; ле́гені з Карпат — ле́гені 
походять з Карпат. Як бачимо, дієслово-присудок вказує на походження. Згортання 
дієслівного присудка зумовило перетворення речення на експресивне словосполучення з тим 
же значенням. Отже, такого типу словосполучення визначають осіб за зв’язком з певною 
територією, яка є для них здебільшого і місцем народження, і місцем проживання. Вони 
вживаються переважно у розмовному та художньому стилях, наприклад: «Довелось мені 
чути на одній з республіканських олімпіад, як ланка льонарок з Житомирщини виконувала, 
співаючи і танцюючи, відому свою пісню про льон» (М. Рильський); «...Он над головою 
старий Жижка з Таборова Махнув булавою» (Т. Шевченко); «Дізнався, що воно [місто] 
засноване Харитоном-Харком та іншими козаками-переселенцями з Правобережжя» 
(М. Сиротюк) ; «Ще торік Павло чув це слово від лікаря з Рясного, що приїздив до хворого 
батька» (М. Сиротюк). 

Назва території, за якою характеризуються люди, може бути назвою країни 
(бізнесмени з США, спортсмени з Німеччини, письменники з України), краю (хлібороби з 
Алтаю, чабани з Ставропольщини), історико-географічного краю чи адміністративно-
територіальної одиниці (селяни з Поділля, льонарі з Волині, гуцул з Верховини, шахтар з 
Донбасу), міста (металург із Запоріжжя, робітник з Харкова), села (телятниця з Іванівки, 
тракторист з Писарівки) і т. п. 

Коли такі назви пов’язуються з іменниками, що розрізняють осіб за статтю, 
словосполучення можуть конденсуватися в однослівний іменник. Пор. жінки з Поділля — 
подолянки, жінки з Америки — американки, чоловіки з Києва — кияни, дівчата з Полтави 
— полтавчанки, хлопці з Верховини — верховинці. Коли вони вживаються з іменниками, що 
вказують на професію, рід занять, соціальну групу і т. п., то словосполучення не згортаються 
у відтопонімний іменник, пор. шахтарі з Донбасу, футболісти з Харкова, хлібороби з 
Полтавщини. Лише у відповідному контексті їх можуть заміняти однослівні відтопонімні 
назви, пор. «Футболісти з Харкова впевнено і чітко розпочали матч і вже на п’ятій хвилині 
гри відкрили рахунок. Харків’яни виступають у синій формі». 

Родовий відмінок іменника з прийменником з у вказаних словосполученнях може 
замінюватись відповідним відіменниковим прикметником, що виражає значення 
походження, належності, пор. хлібороби з Полтави — полтавські хлібороби, льонарі з Волині 
— волинські льонарі, металурги з Запоріжжя — запорізькі металурги, трактористи з 
Ковалів — ковалівські трактористи. 

Зрідка словосполучення такого типу можуть вказувати на відправний пункт руху, 
місце, звідки прибули люди (пасажири з Луцька, гості з Італії, туристи з Японії). Подібне 
значення виявляється лише в контексті: «В населених пунктах стало дедалі більше 
зустрічатися біженців з Будапешта» (О. Гончар); «Дома, в своєму колгоспі, перед якимось 
представником з району чи з області, Хома перший, розмахуючи руками, кричав би про 
безліч всяких промахів, недоліків» (О. Гончар). 

Отже, значення словосполучень типу жінки з Поділля видозмінюється залежно від 
конкретного лексичного наповнення, часто стає зрозумілим лише у широкому контексті. 
Залежно від семантики такі конструкції можуть замінюватися різними за формою 
граматичними синонімами. 
 


