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СЛОВАРЬ РОСІІСЬКО-ПРАІВЄЬКІІ 

К. 

Ка = лиш, лишень, НО. — А ну лиш! — 
Ходімо лишень (С. 3.). — Глнди-но І 

Кабакт, = шинок, шинк (0. 3.), здр. — 

ШИНОЧОК, (переваїкно такий, де разом з 
гашшом і заїзд) — корчма, коршма, здр. — 

коршмйдя, оранда (Прав.). — А тьяниця- 
неробітниця, що день, що ніч іп.в, а як прийде 
із шинку до дому мене молодую бт.е. н. п. 
— Ще я був малим, нк батько зве було, 
та каже: „Синку! На посудину та збігай по 
горілочку до шинку." В. ІЦ. — Як до цер¬ 
кви, то й ноги болять, а нк до корчми, то 
і в боки взяв ся. п. пр. — Піп каже: ідімо 
до божниці, а ігьяниця каже: ідімо до корш- 
МПЦЇ. II. пр. 

Кабала = неволя (переважно кріпацька). — 

Взвестй на себя кабальі = наклепати 
на себе. 

Кабалйстнка = 1. жидівське мистйчне 
тлумачення библїї. 
2. д. Волхвованіе. 

Кабалйть, ся = повертати, запродавати, 
ся в неволю, заневолювати. — Зане- 
волив він наші землі, небавом і нас зане- 
волить. Кн. 

Кабальний = кріпацький, невбльниць- 
кий, невольничий. 

Кабальщнна == неволя, кріпацство. 
Кабаній = кнурячий (С. 3.), кабанячий. 

— У його козляча борода, а кнурячий стан, 
її. п. — Кабаняча туша. С. 3. 

Кабані. = 1. зоол. Арег — Кнур, вивала¬ 

шаний — кабан, здр. кабанець, кабан- 
ча, одгодований в сажу — сажовий ка- 
бан. — Дикій кабані. = дикий кабан, 
Вепрь, здр. — вепрИК. — Здоровий, як 
кабан. — Мов кабани годовані, пикаті, пу¬ 
заті. К. Ш. — Собака та перістий кабанець 
уся його худоба. Кн. — Вже і доглядав дід 

те кабанча, наче дитину. Кн. — Брат його 
вбив за того веприка, що в саду рив. н. к. 

2. скиба або брила льоду або каміню, 
(Д. Глиба). 

Кабарга, зоол. МозсЬиз інозсЬКегив = Ка¬ 
барда. — У Запорожців шапки з сього 
зьвірка звали ся кабардинками. Ев. 

Кабацкій = шинковий, шиноцький, шин¬ 
карський. — У шинкаря і міра і віра 
шинкарські. Кп. 

Кабачить = шинкарювати. 
Кабачннкі., ца = 1. шинкарь, шинкарка, 

здр. шинкарочка, корчмарь, ка. — Шин¬ 
карь тьшшцю любить, а дочки за його не 
оддасть, н. пр. — Шинкарочко молода, усип 
меду ще й вшіа! н. п. — По чарці та по 
чарці, останній шаг витрушує шинкарці. Гр. 

2. ігьянйця, гультяй, ка, ніяк, ніячка 
(що по шинках волочить ся). 

Кабачннй = д. Кабацкій. 
Кабашиичать — но шинках волочити ся, 
гультяювати, піячити. 

Каблукь = закаблук, підбор, підпяток. 
— Спіткнула ся та й упала, закаблуки по¬ 
ламала. н. п. — Закаблукам лиха дам, до- 
стапеть ся й передам (танцюючи) н. п. — 
Чоботи на високих підборах. 

Каботажі, = побережна плавба. 

Кабріолетка, кабріолеті. = кабрітка, (про¬ 

ста) — біда, біДКа. — Кабрітки вам не 
запрнжу, бо треба до коваля — гайка за¬ 
губила ся. Кн. — Поїхав бідою. С 3. 

Каб^шка = головка, галка (с. Аф. 3.), 
Грудка (кругла). — Головка сиру. 

Кабн == як 6Й, КОЛЙ-б, коб, кобй (Гал.). 
— Як би ковбасі крила, то щоб то за птах 
був! н. пр. — Як бц міні або сяк або так, 
як би міні запорожсвкий козак, н. п. — Ко¬ 
ли б міні, Господи, неділі діждати, то пі- 



Кавалерист'!»__ 

шла-б и до роду гуляти. н..ц — Ой пішла-б 
н па музика1, коб дав батько пьятака. п. п. 

Кавалеріїсть = кавалериста, кожоиник 
(С. 3.), козак. 

Каиалсрійскій = кавалерійський, кінний. 
Кавалерія = кава.терия, конниця. 
Кавалерії акт., рос. Раввійога .Іивв. = му¬ 
чениця. С. Пар. 

Кавалерская звіада, рос. ТгіЬиІив Іеггсзігів 
Ь. = КОЛЮЧКИ, якорцї. с. АII 

Кавадерскій = кавалерський. — к. цвіїть, 
рос. Ациііе^іа уиі^агіз Ь. = голубки, ДЗВО- 

ночки, орлики, оксамит. — к. шпори, 
рос. ПеІрЬіпіипт сопзоНсіа Ь. = сокирки, 
польові сокирки, комарові носики, ко¬ 
сарики, черевички, зозулїни черевички, 
гострушки, косйрки, заячі ушки. с. Аи 

Кавардакь == 1. мішанина. 
2. гуща, фус, фуси. — На дні самий фус 
зостав ся. 
3. розгордїяж, колотнеча. 

Каверза = каверза, частіше ми каверзи 
(О. 3.), хвйглї (С. Ш.), вйкрутнї, підсту¬ 
пи. — Там ваших каверз не вважають. 
Кот. — Це вже його хвйглї! 

Каверзить = каверзничати, крутити, під¬ 
строювати, підкопувати ся, зводи зво¬ 
дити. — Усе б добре було, коли б тільки 
він не крутив. — Усе зводи зводив: діду 
накаже за мене, а мінї га діда. Бір. 

Каверзниць, ца =_ коверзуй, каверзник, 
ця (С 3), крутїіі, ка. — Коверзун він, 
з батьків коверзун, на тому й зуби проїв, 
щоб за плечима людям шкодити. Кн. 

Каверзпичать = д. Каверзить. 
Кавеякь, ком. Іиіив іеггезігіз = стонога. 

Кавйчка, частіше ми. кавьічки = лапки 
(знак „ “ ). ; 

Кагаль = карая (рада жидівських вибор¬ 
них, жидівська громада). 

ЇСаголка, ит. Апаз шаїїіа = качка (морська). 

Кадило = 1. кадіїло, кадіння. — Не по¬ 
може бабі кадило, коли бабу сказило. н. пр. 

2. кадильниця, кадило. — Махає кади¬ 
лом, а з його кадїнпн диму нема. Кн. 

3. рос. Теисгіигп еііатаесігуз Ь. = ЧЄОрЄЦЬ 
лісовий, сажосгіл. с. Ап. 

Кадйльникь, кадіїльница = д. Кадіїло 2. 
Кадильний = кадний (С 3.); кадйловий. 

.— Дим кадний. — Кадилова покришка. 

Кадііть = кадтіти (С. 3.), курити. — За 
чиїйсь душу ііопн ладан закурили. Кн. 

Кадка, кадочка — діжка, здр. діжечка 
(С. Аф. 3 ), кадіб, Кіідонб, кадуб (С. Л.), 
па тісто — Діжа (С Аф. 3.), :і покришкою 

2_Казакйпт. 

і замк0м бодия (С. 3. ПІ.), широка па 
білизну то-що — баЛЇЯ (С. Ш.), на воду 
— діжка, віднйк, водянка (Чайч.), на 
квас і варево — КваСНЙК (Ман. Сп.), на 
масло, сир — фаса, фаска, хваска (С.Ш.), 

на мед, найбільше з липи — ЛИПІВКа, ши¬ 

рока і низенька — шаплик, ширітвас, пе¬ 
реріз, зріЗОК. С. 3. Л. — Хоч і повна 
діжа, та не йде на ум їжа. н. пр. — По на- 
добі знайдеш і в кадовбі, н. пр. — Цебер 
води кринишної, хваску масла ярових ко¬ 
рів. н. п. — От вам, хлопці, липівка меду. 
Кн. — Олеся у комору та хутн'ій до боднї. С. 3. 

Кадочникь == бондарь (що робить діжки). 
Кадушка = д. Кадка. 
Каднкь = д. Адамово яблоко 2. 

Кадь = кадуб, кадівб. (Теж саме, що й 
Кадка, д. це слово, тільки більша). 

Каіімка, здр. сл Кайма = д. Кайма. 

Кажденіе = д. Кадило 1. 

Каждодневннй, по = щоденний, щоден¬ 

но, що ДНЯ. (С. З Л.). — Щоденная ира- 
ця, щоденні турботи забрали у неї всю си¬ 
лу. Чайч. — Не що дня бредші, де коли й 
правда, н. пр. 

Кажднй = кожний, кожен, кажний, ка- 
жен (Лїв. С. З Л.), жодний, жоден, жад¬ 
ний, жаден (Прав. С. Аф. З. Л), усякий 
(С. Л. ПІ.). — Кожна людина своє лихо но¬ 
сить н. пр. — Кожна рука до себе горне, 
н. пр. — Кожен постачав зерна скільки у- 
мовлеио. Кн. — Хто йде, жодного частує, 
н. о. — Урожай жадний год був хороший, 
н. о. — Ту гііпеиицю жоден год старцям роз¬ 
давали. К. З о Ю. Р. — Усякий кулик до 
свого озера привик, н. ир — Кажднй ве¬ 
черь, годь, день, разь = що вечора, 
що року, що гбду, що дня, що день, 
що разу, раз-у-раз, раз нб раз. — Як 
ти милий що вечора йдеш, та ди мене го¬ 
лос подаєш, н. п. — Плачуть чорні очі що 
день і що ночі. н. п. — РЇшйтельно каж- 
дьій = кажнїсїнький, жаднїсїнький. — 
Жадпїсїньке йому несе й везе С. Л. 

Кажетси, кажись = здабть ся, бачить ся, 

бачця, либонь, мабуть. — Здаеть ся дру¬ 
же, а гадючку вкинув, н. пр. — Здаеть ся 
доволі терпів н в неволі. Руд. — Мене ча¬ 
сто бере думка, чи то так здаеть ся, іцо 
бува заплаче радість, а лихо сьмієть ся. 
Аф. — Ой бачить ся не журю ся, в тугу 
не вдаю ся, а як вийду за ворота, від ві¬ 
тру валю ся. н. п. — На щоб, бачця, те 
згадувать, що давно минуло? К. Ш. 

Казакішь = каптан, здр. каптанок, ко¬ 

закин, козачка (Кн.), чумарка, чемер- 

ка. — Хоч депежка в каптані, то на сто 
рублів чвані, п. пр. 



Казань З 

Казань = 1. козак, ласк. — козаченько, 
поб. — козарлюга. — Ой па гоі>і та жен¬ 
ці жнуть, а попід горою козаки ідуть, н. п. 
— Козаченько гарний, не ходи до Ганни, 
ходи до Марусі на білі подусї. н. п. — Ва- 
сюринський козарлюга все пьє, та гуляє, 

п. и. — Завороженій казакь = запо- 
рожський, низовий, сїчовйй козак, ви- 
зоведь, сїчовйк. с. 3. 
2. ком. Туїінсин тагуіпаїін = козачок (С. 
3. ), москалик. 

Казарма = казарма, (у Запорожців) — ку¬ 
рінь, (Гал.) — касарня. 

Казарменннй, казармнвій = казармовий, 
курінний. 

Казать = показувати, вдавати, удавати. 
— Казать веселий виді. = удавати ве¬ 
селого. — Вдає з себе янгола, а в думці 
приміп би — з’їв. Кн. 

Казаться = 1. здавати ся, показувати 
ся, бачити ся, вбачати ся, видавати ся, 
вдавати (С. Л.), подавати, (неясно) — 

мріти, маячити, манячити, боваиїти. — 
А як це бачиш того лиха, то скрізь здаеть 
ся любо-тихо. К. III. — Як стоїш оддалеки, 
то показуеть ся, мов то чоловік, аж воно 
камінь. Чайч. •— Вдай мов чоловік там хо¬ 
дить. С. Л. — На лиці паче б то чориий 
подай. Хар. Чайч. (Д. ще ир. під сл. Ка- 
жется і Видніться). 

2. подобати СЯ. — З'та раббта ему не 
кажется = ся робота йому не подб- 
баєть ся, не до вподоби. (Д. ще під СЛ. 
Нравиться). 

Казацкій = козацький, козачий. — Не 
хотілось в степу в лісі козацьку громаду 
з булавами, з бунчуками збірать на пора¬ 
ду. К. НІ. — Степ та воля — козацька до¬ 
ля. н. пр. — Місяць — козаче сонце, н. пр. 
— Казацкій можжсвельпцкь, рос. Ііті- 

региз ЗаЬіпа Ь. = ЯЛОведь, МІСЯЧНИК 
(С. Ан.). 

Казачекь = 1. козачок (здр. від сл. козак 
і крім того так звуть хлопців, що на по¬ 
слугах у панів, переважно в правобережній 
Україні). 

2. КОЗаК, КОЗаЧОК (ганець і музика до то¬ 
го танцю). —- Як ушкварили козака, так 
аж земля гудить. — А ну лишень, заграйте 
козачка! 

Казачнна = 1. козакй, козацство. — Не¬ 
наче птахи чорні в гаї козацство сьміливо 
літає. К. НІ, — Козацство, як і давні ки¬ 
ївські дружини, складало ся з людей уся¬ 
кого етапу. Бар. О. 

2. КОзатчина (козацька країна). 

Казанка - козачка. 
Казаній ~ д Казацкій. 

Казусь 

Казенка = 1. припічок. — На припічку 
сиділа, діткам кашку варила. її. п. 

2. комірка, кошірчйна (С. 3.), хйжа, 
ХЙЖКа (С. 3.), СПІЖарНЯ (Прав.). 

3. каюта на байдаках. 
4. в гарматах і рушнйцях місце, де 
кладуть набої. 

Казенний = казенний, скарбовий. — По¬ 
крав скарбові гроші. Лев — Це земля пан¬ 
ська, а це — казенна. — Казенная часть 
= д. Казенка 4. 

Казистнй = показний. 
Казна = 1. казна, скарб. — Казна жалю 

не зна. н. пр. —- Забравши усі скарби вой- 
ськовие, що старий Хмельницький зібрав. 
Л. Сам. — Которое вини половина до скарбу 
нашого, а другая половина укривжопому 
маеть бути заплачона. Ст. Л. 
2. д. Казенка 4. 

Казначей = скарбнйк (С. 3.), скарбівий- 
ЧИЙ, (з рос.) —■ казначей. — Учинили з 
между себе скарбника войскового. Л. В 

Казначейство = скарбнйця, скарбовия 
(С. 3.', скарбів ийця, (з рос.) — казна¬ 
чейство. — Зостала ся скарбниця в ці¬ 
лості. Л. В. — Я би, каже, захопив тую 
скарбівницю, та ще б таки того дня утік 
за границю. Руд. 

Казначейша = казначйева жінка. 
Казначея = казначея (Кп.), чернйця, що 
доглядає манастйрського господарства. 

Казнйть, ся = карати, ся, стратити (С. 
3. Л.), скарати (С. 3.), покарати, ска¬ 
тувати, на горло скарати, стяти, і стя¬ 
ти. — Велів Кочубея і Іскру на горло 
скарати. Пр. — Пропав, як кат істнв. ц. пр. 
— Бабипу дочку прив'ьнзав коню до хвоста, 
та й пустив у поле; так її скатували, п, к. 

Казнйться = мучити ся, карати ся. — 
Прости мене! Я каралась ввесь вік в чу¬ 
жій хаті... Прости мене, мій синочку! я... 
я твоя мати. К. ПІ. 

Казнохранйтель, лшце = д. Казначей, ство. 

Казнь = кара (С. Л.), карання, скаран¬ 
ня (С. Л.), страта (С. 3. Л.) — Хто на 
кого мовить, а не доведеть, тим караіінєм 
сам кіран б. мает. Ст. Л. — Бог послав па 
людей кару — сарану та пошесть. — Го¬ 
лови обрублені... а по страттю, тіла їх ле¬ 
жали в позор людем. С. 3. 

Казовой = показнйй. 

Казусний = незвичайний, надзвичайний, 
дивний, чудний. 

Казусь = пригода, окааия, стория, дйво, 
чудасія. — Не ) озберемо, іцо воно за 
пригода і як її росплутати: одно каже йти 
до попа, друге — до станового — бо воно 



Кайма 4 Каламбурі, 

щось незвичайне, не довідоме ьам. Кн. — 
Трапилась так;} оказин, хцо... 

Кайма = 1. крайка (С. 3. Л.), окрайка, 
окрайка, край, кромка (С. л.). — Він з 
сутінних крайок килими робить. Ки. — О- 
діриан окрайку і підперезав ся. 

2. рубець. 
Каймйть = зарублювати (с. Аф.), під¬ 
рублювати, рубити, лямувати, облямо¬ 
вувати (С. 3.), обводити. _ Треба за- 
рубити скатертину. — Шовком шила, зо¬ 
лотом рубила, н. п. — Обвів той папірець 
смужкою, наче в книжці. Кн. 

Какаду, пт. Рніїіасин сгініаіин = какаду, 
білий папуга. 

Каково = 1. ЯК, ЯКОВО. — Вам байдуже, 
а яково то нам було спини підставляти. Кн. 

— Каково вамт, жипется = як ся маєте? 
2. „ач! чи-ба! чи ти ба! — Каково! 

онг уже окбнчилт, раббту = чи ти ба! 
ВІЙ уже доробив ! Чайч. 

Какбвт. = ЯКИЙ. — Яке коріння, таке й 
насіння, н. пр. 

Какбй = ЯКИИ. — Цигане, якої ти віри? — 
— А якої тобі треба ? н. пр. — Какбй ни- 

будь = який небудь, ЯКИЙ будь (Кн.), 

де-який, де-не-який, аби який, сякйй- 

такии. — Хоч би який небудь цїпочок, щоб 
від собак одбитись. — Сякий-такий майете- 
рок, та й натесав трісочок, н. пр. — Ка- 

кбй-то = ЯКИИСЬ. — Якимсь зіллям напо¬ 
їла, то воно й минуло. К. Ш. — В сви¬ 
тині латаній дріжала икась людина. К. Ш. 
— Прийшов нкийсь чоловік — не знаю, 
хто він. 

Какорва, рос. Маїгісагіа тагШіва = роман, 
ромен, маруна (С. Пар.). 

Какг = 1. ЯК, ЯК ТО. — Ізмерз, як пес, 
ізмок, як вовк. н. п. — Присохло як на со¬ 
баці. Кн. — Як се трапилось? — Як то? 

можете ви тому віри няти. Чайч. 2. КОЛИ, 

ЯК. — Коли почую, скажу вам. —■ Какг 
будто = буцім, наче, неначе, наче-б, 
ніби, мов, не мов, либонь, мабуть. — 
Він так буцім і нечув. —• Народ наче його 
й пе чує. Кн. — Ніби на сьвіт народилась, 
гралась, веселилась. К. ПІ. — Неначе пи¬ 
санка, село, зеленим гаєм поросло. К. Ш. 

— Какг биївь = як бо, якось, як бак, 
ЯК пак. — Як бо його звати! от і з го¬ 
лови вискочило. Кн. — Як пак він казав ? 
— Какг бн = д. Какг будто. — Какг 
би не такг! = але ж бо, та ба, деж 
нак, чому нї, чорта з два! _ Какг 
бм то нн било = як би там не було, 
будь що будь, хоч так, хоч так. — 

— Як би там не було — я завтра піду. —• 
Хоч так, хоч так —• він винен. Чайч. — 

Какг бить = ЩО робити, діяти, чини¬ 

ти. — Ой сама я не знаю, що робити маю: 
чи брести, чи плисти — сама це вгадаю, 

н. п. — Какг видно = знати, мабуть, 

либонь. — Знати, що він не нашого кодла. 
Кн. — Він мабуть хоче утїкти. —■ Какг 
вдругг = як ось, аж ось, коли ж це, 
КОЛИ разом, раптом. Він собі ані гад¬ 
ки, аж ось надходить звістка, що... — Какг 
должно = як слід, як треба, як гоже, 

ГОДИТЬ СЯ. — Серце-козаче, небоже, чом 
ти не робиш, нк гоже? п. п. — Все спра¬ 
вили, як годить ся бути. Кн. — Какг 
можно! = хіба ж можна, як то так, 

як можна ! — Какг мнбто = якого ба¬ 

гато. — Какг пибудь = як небудь, 

абй-як, де-як, сяк-так, абй-то. — Зро¬ 
бив аби-як, та й думає, що гарно. Чайч. 

— Какг ни какг = не як, аби ЯК, 

сяк-так, так чи сяк. — Какг нарбчпо 
= ЯК на те. — Зовсім ніколи, а тут як 
на те, ще й друге діло приспіло. — Какг 
попало = аби як, як небудь. — Какг 
прійдйтея = як прййдеть ся, як тра¬ 

пить ся, до чого дійдеть ся. — Какг 
слідуетг = як слід, як треба, до ла¬ 

ду, гаразд, добре. — Какг скоро = 

СКОрО, ЯК ТІЛЬКИ. — Скоро вернув він до 
дому, зараз зробив. Чайч. — Скоро забез¬ 
печено трактатами границю, зіраз почина¬ 
ють сн втеки... К. Кр. — Отаман скоро 
прочув про се, зараз і послав двох коза¬ 

ків. К. 3. о Ю. Р. — Какг-то = 1. Я- 

КОСЬ, ЯКОСЬ-ТО. — Зайшов він нкоеь до 
мене. — Чудно якось дїеть ся між нами. 

К. III. 2. ЯК-ТО, а саме. -- Багато уся¬ 
ких квіток, нк-то: кручені паничі, королів 
цьвіт то-що. — Какг угодно = Про ме¬ 

не, як знаєте, як завгодно. — Про ме¬ 

не, робіть, нк хочете. — Не какг = Зда- 

ЄТЬ СЯ. — Здаеть ся то він ідА — Какг 
такг? = як то ? — Такг какг = як, 

КОЛИ. — Коли ти міні кажеш, то вже й я 
не мовчати-му. — Як він так зробив, то 
нехай йому... — Какг тблько = тільки 
ЩО і д. Какг скоро. — Кбе какг = 

аби як, як небудь, як так, так-сяк. 
— Зробив аби як. — Сяк так на косяк, аби 
не по людськії, н. пр. — Какг єсть = 

зовсім, цілком. 

Каламбург = прикладка (с. X), вигадка 
(власне двозначний вираз). — Він здатний 
на прикладки. 



Каламенковнй 5 Каїенний 

Каламенковнй = каламаиковии. — Ку¬ 
пив каламайковий пояс. — Жупан чи з ки¬ 
тайки, чи каламайковий. С. 3. 

Каламенокі = каламайка (вовняна тка¬ 
нина). 

Каланча = башта. — Вартовий з башти 
подав знак, що пожежа. Кн. 

Калачики, рос. МаК-а оШсіпаКн = про- 

скуркй, проскурень, калачики. 
Калачі = калач. — Тертий калачі = 

бувалий, бувалець, битий жак. — о, то 
битий жак! н. пр. — Був у бувальцях —■ 
знає, що кий, що палиця, п. пр. 

Календарі = календарь, новорбчник. — 
Віщував календарь, та в помийницю впав, 
п. пр. 

Каленіе = розпікання, гартування (про 
метали), Смаження (про овощ). 

Каленнй = розпечений, гартований (про 
метали), Смаженин (про овощ). — Гарто¬ 
ване залізо. — Оріхів київських смажених, 
полтавських пундиків пряжених. Кот. 

Кали = ноташ (чистий). 

ІСалйбері, калібрі = міра, розмір (спе- 
цияльпо в арматкій справі: розмір прогону 
дула огнепальної зброї, також величінь куль). 

Кадильний = гартовнйй. — Його пекли 
па огпї гартовному. Кп. 

Калина, здр. Калину піка = рос. а) УіЬиг- 

пит Ориіиз Б. = калина, здр. кали¬ 
нонька, б) V. Бапіапа Б. = Гордовина, 
городовйна, гордйна, чорна калина. 
С. Ан. — Червоная калинонька на яр воду 
схилила ся. н. п. 

Калитка — хвіртка (С. X), хвірточка, 
фіртка (С. ПІ.). — Я за ним, та тільки 
добігли до воріт, а він шмиг у хвіртку, та 
й засунув. — Піп у хвірку, а чорт у дір¬ 
ку. н. пр. 

Калйточннй = хвіртковий. 
Калйть, ся = 1. розпікати, ся. — А він 

розпік залізо, та‘' якось, забалакавшись, і 
вхопив ся рукою, аж зашкварчало. 

2. гартувати, СЯ (С. Аф. X). — Ковалі 
кували, білеє залізо гартували, н. п. — Гар¬ 
тували наче ту крицю. Кн. 

3. сушити, смажити, СЯ (про овощ). 

Калиться = випорожняти ся, викалю- 
ватн ся. 

Калкуні, калкунка, пт. Меіеащїя наїїорасо 
= ИНДИК, индйчка. — Ходить, як индик 
переяславський, н. пр. 

Калкупій = иидіїчий, индичйний. — Ин- 
дичі яйця. 

Каллиграфія = краснопись. С. Жел. 

Калммкі = КОМЛЙК. С. ПІ. — Пика як у 
конлика. и. пр. 

Калмнцкій = комлйцький. 
Калориметрі = тепломір. 
Калоша = д. Гадбша. 
Калуга = калюжа, болото, багно. 
Калужшіца, рос. СаІІЬа раїизігіз Б. = ка¬ 
люжниця, лататє, попики (с. Ан.), жаб¬ 
ник (С. Пар.). 

Калуфері, рос. Ваїзашіїа сиіра ііз або Тапа- 

сеіит Ваїзатііа Б. = каїїупір. С. Ан. 

Калі = 1- кал, послід, гівно 2. гній. 
Кальцинйровать = перепалювати на ва¬ 
пну, вапнити, с. Пар. 

Кальцій = вапник. С. Пар. 

Калмцикі = гартівнйк. 
Каліка = каліка. 
Калічить = калічити. 
КсЦгЬчньїй = каліка, скалічений, нока~ 

лічений, калїкуватий. — Він трохи ка¬ 
лїкуватий. Хар. Чайч. 

Каляканье = базікання, верзіння, патя¬ 
кання. 

Калякать = базікати, баляси, баляндраси 
точити, верзтй, теревені правити, на¬ 
тякати. (Д. Болтать 3.). 

Калини = базікання, баляси, теревені, 
баляндраси (Д. Болтовий.). 

Камбала, риба Ріеугопесіез = камбула, 
одноока, однобочка. 

Камедь, Питті = камедь. — Вишневая 
камедь = ГЛЄЙ (С. Аф.), ґлей, часом на¬ 

віть клей. 
Камежникі = каменйще. 
Камелекі = комінок (Кн.). 
Камелнна, рос. Сатеїіпа = рижій. С. Ан. 

Каменйка, рос. КиЬиз захаїіііз Б. = каме- 
нйця, костннйця. с. АіІ. 

Каменистий = камінйстий, камінястий 
(С. X). 

Каменів = каміння. — Як почав шпурлять 
каміння. 

Каменка = 1. камінь (чирінь з камнем в 
лазні). 
2. пт. Моїасіїїа оепапіе = СИНИЦЯ (осо¬ 
бливої породи). 

3. фарба Аигіріртіепіит = ЗОЛОТОКІСТЬ. 
С. Жел. Пар. 

Каменннй = камянйй, камінний. — Ка 
менная липа, рос. Ріііііугеа Іаіііоііа = 
черемха. С. Ап. — Каменная соль = ка- 
мяпка, камяна, льодова сіль. — Ка¬ 
менннй домі = камянйця (С. 3.), му¬ 
рований будинок. — Каменное стро- 
еніе = мурована будівля. — А там 



КіШОНОЛОМШІ 

близько був мурований стовп, п. к. — Ка- 
меншиї стїіпа = мур. С. 3. — Грекович 
а того мешкання горою зашедши, крізь дах 
чрі'з мур спустив ся і утїк. 0. 3. — Ка- 
М0ШІ1.ІЙ уголь, ГІІ.ЬапІгах = земляне ву¬ 
гілля. 

Каменоломня = каменоломня, каменар- 
НЯ (Гал.). 

Камєнолбмщикі = каменолом, каменяр 
(С. Пар.). 

Камеюцнкі = муляр (Прав. С. Л.), мурів- 
ЩИК (С. Пав. 3.). — Дивлячись, як мулярі 
тешуть цегли. Фр. 

Камень = камінь, здр. — камінець, ка- 
міньчик, камінючка, поб. — камінюка, 
зб — каміння, камінюччя, каміняччя. 
С. Л. — А'декій камень, Гарів іпі'егпаїіз 
= пекельний камінь. — Драгоціпний 
камень = еамоцьвітний камінь, само- 
цьвіт. — Камень нреткионенія = пе¬ 
решкода, притичина. _ Красугбльннй 
камень = основний, кутній, наріжний, 
камінь. — Мбльннчньїй камень = ка¬ 
мінь млиновий, жорен. — Подіюдні.іс 
кампи = КЛИННІ. — Точильний камень 
= брус, брусок (С. 3. III.), точило (С. 
ПІ.). - Налїг, як циган па точило, н. ир. 

— Надгробний камень = надгробок. 
(І. 3. — (Дрібний к.) — жорства, рпнь, 
рінь, рІНЯК. — Стежки добре жорсткою 
висипано. — Дно річки наповнене ріипк» 
або ріпаками. Зсмл. — (3 гострими края¬ 

ми) — скалкуватий. — (Що лежить пли¬ 

тами) — ПЛИТНИЙ. — (Камінці для играпі- 

кіі) — кремахи, креймахи. 
Камінне = каміння. 
Камепіть = камянїтн. 
Камешек'ь = камінець, каміиьчик, ка- 

яііиочка. 
Кнчиол’ь — камзьолка, куртка, куцйна 

(без рукавів). 

Випилника = 1. підканок (у ченців). С. 3. 

2. комилавка (у попів). 

Киміші = комінок. 
Ким ШІСТЬ! (і = д. Каменистий. 

Кііішніцс = Камінюка. — Гепнув по по- 
иідпці, неначе камінюкою. 

Кііиііііііін = похід. 
Камфара, Сагаріюга = канхвора. 
Книфбрка = 1. д. Жаровня. 

2. кшіфорка. (Кн.). 
Камниіеіінй = комишовий, очеретяний. 
Кіпімшект. = д. Камешекі.. 
Кий ні.. = 1. коївші, очерети. — 

Канйкулн 
Тут кинулись за ним, а вій і подав ся в комиші. 
2. ит. Рагиз Ьіагтісиз — очеретянка. 

Камьшсь, рос. Агипсіо рЬгадтіїез = оче¬ 
рет, КОМИШ, (МОЛОДИЙ) — еннчак. — Ко¬ 
сіть, братці, очерет, та й наварим вечерять. 
Косіть, братці, комишу, та й наварим ку- 
лїшу. н. п. 

Канава = рів, рівчак (С.-З. Л.), канава, 
фоса (С. ПІ.), (круг села) — ДІЛЬНИЦЯ, 

(щоб вода збігала) — риштак. — Іди фосу 
копати. С. ЦІ. 

Каналі = 1. канал, . перекіц, канава 
(рів, зроблений ■ для злученщі річок і озер, 
для осупіки болот то-іцо). 

2. протока (в морі між двома берегами). 

3. анатомія. •— жила. 
4. спосіб, засіб (Гал.). 

Канальний = канальський. С. 3. — Ку¬ 
пальська робота, так звали козаки роботу 
на каналах. 

Канальскій = паскудний, ледачий. 
Канальство = паскудство. 
Канальн = поганець, паскуда (С. 3.), ле¬ 
дащо (С. 3.). — А шід нею молодою по¬ 
ганець сьміеть ся. К. ЦІ. — Чого ти так 
мене, паскудо, в боки пхаєш? Греб. — Пу¬ 
стив ся в ледащо. С. 3. 

Канане = канапея, канапка. 
Канарейка, нт. Ггіпріїа Сапагіса = ка¬ 
нарка, (самчик) — келар. 

Канаті — канат, линва, лина (О. з.), для 
порома — КОДОЛа (С. 3.), тягати копиці 
— ВОЛОК. — Із стін кизїкермепських ли¬ 
пами в лотки запорожські поспускавши ся. 
Л. В. — Тільки виїхали на серед річки, як 
увірвала ся кодола і понесло пором. 

Канва, канвейньїй = канва, канвовий. 
Кандалн = кайдани, залізо, йакови, пу¬ 

то, (деревині) — КОЛОДКИ, скринйцї, ДЙ- 

би. — Одвага мед, вино пье, одвага і кай¬ 
дани тре. н. пр. — Виростали у кайданах 
'словянськії діти і забули невольники чиї 
вони діти. К. ПІ. — Держати велено в кай¬ 
данах. С. 3. — Бути ж міні у неволі, у за¬ 
лізі, у заковах, н. п. — У пута кутні по 
куй. К. ЦІ. —‘ Тоді будеш знати, як будуть 
карати: і на ноги і на руки диби надівати, 
н. п. — В колодки позабивавши. С. 3. —■ 
В кайдани та в скрипиці. С. 3. — Вязали 
руки сирицею, а скували ніжки та скри¬ 
пицею. н. п. 

Канделябрі = сьвітпльник. С. Пар. 
Капдея, кандейка = д. Ендова. 
Кандьікі, рос. ЕгуїЬгопішп Ценз Сапіз Ь. 

= собачки, с. 3. 
Капітулі.! = вакацш. — Сил приїхав з 
школи на вакациі. 

(і 



Каникулярньїй_ 

Каникулярннй, канйкульннй = вака- 
цййний. 

Канитель = тонка срібна або золота 
нитка для гаптування. _ Тянуть ка¬ 
нитель = воловодити, марнувати час, 
затягати ДІЛО. — Доти воловодив своїми 
обіцянками, доки мінї огидло й ходити до 
його. Кн. 

Канифась = дкмка. С. Пар. 

Кашіфбль = живіїця (С. Аф. 3. Л.), вива¬ 

рена а шішгииарю •—■ калифонія. 
Канонада = стріляння з кількох гармат. 
Канонерт., капошірь = гармаш, иуш- 

карь. с. 3. 

Канбнцкь = крилошанин. с. Пар. 

Каноні. = церковне правило і церковна 
пісня в честь якого сьвятого або сьвята. 

Кантоийст'ь == москаленко (салдацький 
син), котрого виховують для військо¬ 
вої служби. 

Канті. — 1. пісня хвальна. 
2. кант, лямівка, облямівка. 

Кануні. = і. переддень. — на канунЬ 
= в переддень, на Ііередбднї. — Н пе¬ 
реддень смерті ще підрізував стільники в 
пасіці. Кн. — Се було па передодні. Гал. — 

Кануні. Оазара = нідтбржя. — Каноні. 

Розкдсства Христова = багатий вечір, 
оьвят вечір, багата кутя. — к. Св. 

Крещенія = голодна кутя. - К. По¬ 

ваго года = щедрий вечір, меланки. 
2. КОЛИВО. С. 3. —- Почали обносити ко¬ 
ливо — покійника поминати. 

Канура = 1. будка, халабудка (для собак). 

2. ЦЮ яка (маленька кімната). —• Се була 
циніка не більше шести кроків вдовж. Фр. 

Кануть = 1. капнути, крапнути. 
2. пропасти, зникнути, потонути; ми¬ 
нути. — Кануть вт. ві.'їность = пото¬ 
нути на віки. Кн. 

Кануферт. = д. Калуферт.. 
Канцеляристі. = канцеляриста (С. 3.), 

шісарь, (нижчий) — підканцеляриста, 
підшісарь, писарчук. — Третій — під¬ 
канцелярист із суда Скоробреха. Кот. 

Канцелярія = канцелярия, писарня. 
Не прогнівайсь, Олексію, па нескладну річ 
мою, що я говорити сьмію про писарню ще 
твою. Раз мнї буть там довело ся... Але ж 
скільки там товкло ся за столами писарів 1 Кот. 

Канцелйрное, канцелярское сімя = 1. 
ком. Соссин — Червець. 
2. сіпаки, еїпацький рід, сїпацьке 
кодло, чорнильна віра, душа. — ІІо- 
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сліпне сїпацьке кодло, тоді й правда па 
еьвітї буде. Кп. 

Кашбкь, ит. 8ІГІХ нсорз = каня, поб. — 

канюка. С. 3. — Чигав, як канн. п. пр. — 
Ой летіла капюка підстрелена з лука. н. п. 

Канючить = канючити, циганити. 

Капаніе = капання, крапання, капіж 
(Сп.). 

Капать = канати, крапати, накрапати, 
КаПОТІТИ С. Л. — Дощик, дощик капав 
дрібпенько... Дощик, аж із стріхи капотить, 
п. н. — Крапнув дощик, та й нема. Чайч. 
— А сльози з очей тільки кап... кап... Чайч. 

— Кровля каплеть - стріха протікає. 

Капелька = крапелька, капелйнка, ка- 
лелйночка, крапелиночка. — Як бігла 
через гребельку, та вхопила водиці кра¬ 
пельку. н. к. 

Капельннй = краплистий. С. 3. — Та пі¬ 
шов дощик краплистий, та й уродив черчик 
черчистий. II. II. 

Канельнмй = малюсенькии, манюсень- 
кий, малїсенькип, манїсенький. — Ма- 
нюсенька дитинка. — Та малїееиьке еоло- 
шггко по деревцю лазить, п. її. 

Каниталйсть = грошовитий, багатйрь, 
дука, дукач. — Набив кишеню — дукою 
— банкирем став. Кп. — Його батько гро¬ 
шовитий. 

Калиталі, = 1. гроші, грошва, скарб, 
КОПИТал. — У його грошни — повні скрині. 

2. СТОВП (С. Л.), Йсте. — Росту ще не 
виплатив, а стовп само собою стоїть. С. Л. 
— ГІе тільки росг, а її йоте пропало. Кв. 

— Налйчішй калиталі. — готовйна, го¬ 
товий, готові гроші, готівка (Гал.). — 
Готониии піп має усього сто карбованців. 
С. Л. — Купив па готові гроші. 

Каїштальньїй = 1- ЩО належить до ко- 
питалу. 
2. грошовитий. — Він чоловік грошовитий. 

3. КОШТОВНИЙ (С. 3.), ЦІННИЙ. — Буди¬ 
нок у його коштовний. Кн. 

Канитаить = копитан. — Як ггьян, то й ко- 
питан, а як проспав сн, то й евшіі злякав 
ся. н. ир. 

Канишонь — відлога (С. 3. Л.), кббка 
(С. Л.), богорбдиця (С. НІ.), у ченців — 

каптур. — Кобепяк з відлогою. С. 3. — 
Ти накрив би толову богородицею, а то 
дощ як з решета. С. НІ. ■— Чорний кап¬ 
тур. К. Ч. Р. 

Капище = божниця (іідольська). С. Ж. 

Капкані. = самолов, стушіця, лабети 
(С. 3.), па дрібного зьвіра — хапка, лап- 
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КП, ШСТКа, на птиць — СЇЛЬЦе. — 'Пій¬ 
мав ся в лабети, п. пр. 

КГшли - каплї, краплі. — Дав міні лї- 
карі. якісь краплї. 

Каилоухій = короткоухий. 
К тілу нить = скопйти (півпя). 
Каплуні. = скіпець, каплун. 
Канліожка, каиліожпикь. на — пт>яничка 

(спільп. р.). 

Канлюшка = д. Капелька. 

Капль = капля, крапля, цята (С. 3.), 
бризка, (жиру па воді) — скалка, здр. 

цятка і д. Капелька. — Буду пити, пї 
краплі не впущу, тоді тебе и забуду, як 
очі заплющу, п, н. — Не має води ні цяти. 

Капнуть = капнути, крапнути. — Дощик 
крапне, та й перестане. 

Капоті. == халат, халатик (жіночий). — 

У ного капоті, пі, карті нЬ = в кише¬ 
ні вітер гудить. 

Капризникі, ни = вередун, ха (С. Аф.), 
вередій, вередник, ця, вигадько, ви¬ 
гадниця, перебендя (С. Л.). 

Капрйзнпчать = вередувати (С.Аф. 3. Л.), 
вигадувати (С. Аф.), витребепькувати 
(С. Аф.), комезйти ся, бришкати, їедза- 
тись (С. л.), химерувати, норовити ся, 
прймхати, перебендювати (С. 3. Л.). — 
Вередував, як в греблі біс. Кот. — Обід як 
обід, а вона ще почала витребепькувати. 
С. Аф. — ІЦе воно й комезить ся І Пиши, 
коли велять. Мир. — Витребенькуе так, що 
й міри нема: і того дай, і сього не хочу. 
Чайч. — Коли б вони та не бісились, за¬ 
мовкли та не комезились. Кот. — Не пере¬ 
бендюй — бо так довго, солопію, — бо я 
торох сама, де схочу, там посію. Гул. Ар. 

Капризний == вередливий (С.Аф.З.Л.),ви¬ 
гадливий (С. Аф.), примхливий (С. Л.), 
витребенькуватий і д. Капризникі. 

Капризі., ми. капризи = вередування (С. 
Л), привереди, примха, примхи (С. 3. Л.), 
норови, брик, витребеньки (С. Аф. 3.), 
ВИТІВКИ, ВЙТЇНКИ (С. Л.). —■ Була б тобі 
вередлива, так і не сказати: за її вереду¬ 
вання нікому й просьвітку нема. Чайч. — 
Се тільки все для примхи їм. С. 3. — На 
його брик напав, що нічим йому не дого¬ 
диш. — У псі вже без витїнок не обійдеть 
сії. Чайч. — Цс псе дівочі витівки. С. Л.' 

Капуста, кочашіал капуста, рос. Вгаззіса 
оісгасеа Ь. = капуста, ми. капусти. _ 
ЦігЬтшш капуста, Вгаззіса оіегасеа Во- 

Ііуіія V. Рошреіапа Ь.; Саиіійога = куче- 
рііка капуста, цьвітуха, червона ка¬ 

пуста. — (Порубана) — СЇчепа, крІШіе- 
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на, шаткована капуста. — (Молода для 
посадки) — росада. С. 3. — (Без качанів) 

— голената капуста. 
Капуетний = капустяний. 
Капуті = . капут, край, кінець. — Як у- 

дарив, тут йому й кінець. 

Капуцйні = 1. чернець католицький 
сьв. Франциська. 
2. рос. Теиеііпт гпа]из, Тгораеоіит таіиз 
Ь. = красоля, красульки. с. Ап. 
3. зоол. 8ітіа сарисіпа — МаЛПа (аме¬ 
риканська). 

Капюшоні — д. Капишбні. 
Кара = кара, карання, карность. — Хто 

на кого мовить, а не доведеть, тим каран¬ 
ням сам каран б. маеть. От. Л. — Май до¬ 
бру натуру, не приймеш карности на шку¬ 
ру. и. пр. 

Карабйні = карабин (коротка рушниця 
з широкою рурою). 

Карабкаться = Драти ся, здирати ся, 
драпати ся (С. Л.). — Ото дерсть он 
скрізь по скелях, щоб тих кібців видрати. 
Чайч. 

Каравай = і. хліб (митний, круглий), бу¬ 
хан, буханець (С. 3. ІН.). — Ві а'ту 
печь можно посадить семь караваеві = 
в сю пічку можна посадити сім хлїбів. 

— Каравай хліба = хліб (один), бу¬ 
хан ХЛЇба. — Я собакам догояіу, бухай 
хліба іспечу. н. п. 

2. круг, головка. — Каравай сиру = 
круг сиру. . 
3. бабка ішепйшна на яйцях і молоці. 
4. на весіллі — коровай. — На чужбй 
каравай рта не раззівай, да свой зати¬ 
рай, и. пр. = на чужий коровай очей 
не поривай, а свій дбай. н. пр. 

Каравані = караван, валка. — Коли ж 
на захід одкогив ся туман і рушив в до¬ 
рогу свою караван. Пч. — Валка чумаків 
повертає з Криму. 

Каравши = д. Вербліожье сіно. 
Карагані, Уагіеіаз сапіз уиіріз = ЛИСИЦЯ 

степова. 
Карагатка, Апаз гиіііа = качка червона. 
Каракатиця, 8еріа оШсіпаїіз = каракатиця. 
Караковнй - карий, карогнїдйй. 
Каракуля = кривуля, здр. кривулька, 
карлючка (про криве, незграбне писаная 
або про криве дерево). — Писать караку¬ 
лями = писати кривулями, карлючка¬ 
ми, дряпати, ґрамузгляти, базграти. 

— Каракулп подметння = якірці (у За¬ 
порожців.) Ев, 
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Каракуль = смушок (з середпе-азийських ! Картала, пт. Апаз Іайогпа = иирникоза, 
овець). 

Каракушки, каракушкомт. = рачки. — А 
вже Охрім, на тлум усім, ігьяненький лізе 
рачки. Гул. Ар. 

Карандашт. = карапдаш, оловець (С. Жсл.). 

Караніе = карання. 
Карантині. = кадантйр. с. 3. 
Карапузам, = 1. карапуз, куцан, ку- 
цак, курдупель, (про дітей) — караль¬ 
ний, опецок, котигорошок. 
2. Нізіег — комаха з породи хрущів. 

Карась, риба Сургіпиз сагаззіиз = Карась, 
здр. — карасик, зб. — карасячча (Хар. 
Чайч.). 

Каратель, ница = каратель, ка. — Не чо¬ 
ловік він міні, а каратель. Кн. 

Карать = карати. — Тоді будеш знати, 
як будуть карати, п. н. 

Караулить = стерегти, берегти, варту¬ 
вати. калавурити (Кр.), пильнувати; ча¬ 
тувати (Кр.). — Полягали усі спати, а 
менший став вартувати, н. и. — Він давно 
вже чатує на його. С. 3. 

Караулка = сторожка, калавурпя. 

Караулі = 1. сторожа, варта (С. 3. Л.), 
калавур (С. Л.). — Стоїть він, мов і справді 
москаль на варті. С. 3. — Як ішов на пар¬ 
ту, випив кварту, а як з варти — ще шв 
кварти, н. пр. — Гей кругом церкви січо¬ 
вої та й калавури стали, н. н. — Вступить 
на караулі = стати на варту. — Сто¬ 
ять на караулі., отбнвать караулі, = 

бути на варті, вартувати. — Взять 

поді. караулі. — взяти під варту. 
2. Караулі! — Гвалт! рятуйте! пробі! 
хто в Бога вірує, рятуйте ! — Кричать 
караулі = кричати пробі! на Гвалт 
кричати, Гвалтувати. — Кричить: пробі! 
її мати, щоб дівчину рятувати, в. п. — 
„ївалт! Рятуйте — хто в Бога віруе“ — 
на дворі голос що є сили. К. ПІ. 

Караульний — 1- вартовий, вартівник, 
сторож. — Начальниці, караула = вар- 
тівийчий. 
2. вартовий, сторожевйй, калавурний. 
С. 3. 

Караульна = д. Караулка. 

Караульній кі = д. Караульний 1. 

Карачуні = капут, кінець, смерть. 
Карбункулі. = 1. камінь з гранатової 
породи, СагЬипсиїиз. 

2. надто шкодлйва болячка, карбункул. 

Карбнші, зоол. Миз сгісеїиз = ХОМЯК. С. 
ІІСсл. Пар. 

циранка (С. 3.), чиринка, здр. — чи- 
рйночка (С. 3.). — Ой на ставу, па ста¬ 
вочку там плавають чириночки. н. п. 

Карда = гребло (дротяна щітка, котрою 
чешуть вовпу або льон). 

Карета = карйта, берлин (С. Аф. 3. ПІ.), 
„ридван (с. 3.), каруца (С. 3.). коч. — 
Іде шляхом до Київа берлин шестернею. 
К. ПІ. — Ридваном їхав пан, а курява стов¬ 
пом від коней та коліс зняла ся над шля¬ 
хом. Б. Б. 

Каретникь — 1. колїснйк, стельмах 
(Прав. С. 3.). 
2. возовня, возівня (С. Аф.). 

Карикатура = карикатура, потвора (С. 
л.), кривунда (С. Пар.). 

Карій = карий. — За карні оченята, за 
чорни? брови серце рвало ся, сьміялось, ви¬ 
ливало мову. К. ПІ. — Сі карими глава¬ 

ми = карООКИИ. — Виростає — та й ви¬ 
росла Ганна кароока, як тополя серед поля, 
гнучка та висока. 

Карканіе = крякання, крукання. 
Каркать = кря(а)кати, крю(у)кати, кав¬ 
кати. — Ой крпче, кряче та чорненький 
ворон та й у лузі над водою, и. п. — Щоб 
па тебе ворони кракали. її. нр. — Кавкає, 
як ворона, а хитрий, як чорт. н. пр. 

Каркашуні, рос. Агізіоіосіїіа Сіешаїіііз Ь. 
= филїльник, филїйник, филоиник, ХІІІ- 
лйльник. с. Аи. 

Каркніть = рак (хвороба). 

Каркнуть = кря(а)кнути, крю(у)киу ги, 
кавкнути. 

Карликі, карло, карлиця = карлик, ця, 
куцая, куцак, качан, курдупель. (с. 3.). 

Карлукі = карюк, карук (С. 3.). 
Карлучний = карю(у)ковиЙ. 
Карлушнна, рос. Шіатпиз Ігапеиіа Ь. = 

крушина, с. Ан. 

Кармазині. = кармазин. С. 3. 
Кармазйнньїй — кармазиновий. — Гет- 
ману Сагайдашному прислав палатку свою 
кармазиновую. Л. В. 

Карманішй = кишеняий. — Карманння 
дсньги — нохіппа копійка. 

Карманеці, карманчикі = кишенька. 
Кармаїп. = кишеня. С. 3. Л. — (У жінок, 

црив-ьязапий зверху) — карман. — Клади 
руку в кишеню, та виймай грошей жменю, 
н п. — Всі кишені вертає, аж там грошей 
вже чорт має. н. п. — Хоч ми й брати, та 
кишені наші не сестри, н. пр. — Чи бач 
які роскоші, а в кишені чорт ма грошей, 
а. пр. — У негб кармані ж «до ці, пусті,, 
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ТОІІОК1. — у його в кишені пусто, ВІ¬ 

ТО)) гуде. — у иего туп. кармань = 

у НОГО мідна кишеня, (багатий та ску¬ 

пнії). — Держи кармань! = наставляй 
кишеню! овва!, не діждеш! чорта з 
два ! — у цего толсть, густь карнаіп, 

= у його повна кишеня. — Набить 
кармані = напхати кишеню, забагатіти. 

— Не по карману = не по грошах, не 
вистачає грошей. — Зто вскочить вь 
карийнь = се влізе в копійку (доро¬ 
го обійдеть ся). 

Кармйшекь — д. Карманець. 

Кармйііннй = кармазиновий, бакановий. 

Каршшь = кармазин, бакан (С. НІ). — 
Зори загоріла ся рожевим еьвітом і обли¬ 
вала хату, немов вона була кармазином об¬ 
мазана. Мир. 

Карнаваль = Масниця (у кателиків), власне 
запуст, нущання на маснидї. 

Карянзь = карниз (С. Л. Пар.), під дахом 
— піддашок, підкрйшок, коло иечі — 

примурок. 
Карповнй = короповий, сааановий. 

Кариь, риба Сургіпцз сагріо = корон, осо¬ 

бино'! породи — сазан.—Вісім хур про¬ 
вадив риби; там був оселедець, лящ, сазан, 
(Макар.) 

Карре = батана, батова. с. Аф 
Карта = карта, здр. картка, (географічна) 

— карта, (гал.) — мана. — Карта ли¬ 
ковая, трефовая, бубновая и червбнная 
= винова карта або вино, жирова кар¬ 
та або жир, хрести, дзвінкова карта 
або дзвінка, чирвова карта або чирва. 

Картавнть — гаркавити. С. Аф. 

Картавленіе = гаркавіиня. Ки 
Картавость = гаркавка. 
Картавий, ая = гаркавий, гаркава щ. 

Аф.), гаркавець, гаркуша, гаркавка. 

Картежяикь, ца — картник, ця (С. З ), 

картівнйк, ця, картяр, ка. — Тут-то 
карткники гультаї нехай научать ся. Кіев. 
От. — Ознаймив товаристу картинкам, тихо 
п карти гравшим. Л. В. — Ой як був він 
по жонатий, то то був гуляка! і ігьяниця 
і картівнйк, козак забіяка, н. п. 

Картежничать = у карти вкидати ся 
(Чайч.), картничатп. 

Картежннй = картярський. 
Картежь = картярство. 
І.'артсчь = картеча. 
Ііартіїпа = картіша, образ, малювання. 

Гарним малюванням стіни обвішані. К. 

Д. С. — Дивне малювання ожило на по¬ 
лотні. Лев. — Живий образ старославии- 
ського віча доховав ся в старочеськім „Суд 
Любуші“. Бар. О. 

Картинка = малюнок, образок, кунштик. 
— Оповідання про комах. З 45 малюнками 
— О. Степовика. К. 188:2 р. — І у Ромнї 
з кунштиками книжечку купила К ПІ. 

Картинний = картинний, обравовий ; 
мальовничий. 

Картйшки = карточкн. 
Картонь = кардон. 
Картофелина = картоплина, картоііеліі- 
на (Чайч.), здр. картопелйнка, картоне- 
лпночка. 

Картбфсль, рос. 8 Іапит ІиЬеговит Б. = 

картопля, картошка, картбхля, (по де 
куди) ■— бараболя, барболя, ииьколи тож, 

хоч і рідко —- бульба, з рожевою шкур¬ 

кою — полйвьяна картопля, самий овощ, 

що не вживаеть ся — бублЯХИ. — Огірки 
поїли свині і картошки зрили. С 3 — Пі¬ 
шов же я до дівчини — велять міні сісти, 
дають міні бараболі почищені їсти. Я на 
тиї бараболі бісом поглядаю, на полиці ва- 
реппцї очима проймаю п. п. 

Картофелька = картопелька, бараболька. 
— А па Січі мудрий Німець картопельку 
садить. К. ПІ. 

Картбфельньїй = картопляний. 
Карточка = картка, картонка. 
Картонний = картовий. 
Карт^зь = 1. пачка. — Картузь таОаку 

= пачка тютюну. 
2. картуз (Лїв.), кашкет (Прав.). — Тим 
я і пізнала, що по сивій шайці, а хоч не 
но шайці, та ію картузочку, а в мого ми¬ 
лого брови па шнурочку, н її — Усі в 
шапках, а він один в кашкеті. 

Карусель--релї, крутілка, крутьолка.с. Л. 
Карній - корч, частіше ми. КОрчі. — За 
корчами не можна проїхати, скрізь позава¬ 
лювало. 

Каршевннкь = корчі. 
Карнка = розкаряка. 
Карйчить, ся = 1 • карячити ся, розка¬ 
рячувати (ноги) 

2. кобенйти ся, опинати ся. 
Касаніе = торкання, доторкання, доти¬ 
кання, черкання. 

Картельний, но = дотичний, що тйчнть 
СЯ, ЩО ДО... — Що до цього, то він ні¬ 
чого міні не казав. Чайч. 

Касатикь, касатка, касатникь = Д- Ко- 
сатнкь і т. д. 

.Касаться = торкати, ся, тикати ся, до- 
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торкати ся, дотикати ся, черкати, ся; 
займати, зачіпати. — Де болить, там і 
торкнеш н. пр. — Хоч сотих є таких, що 
треба все їм знати, що не торкаеть ся ні 
їх сіней, иї хати. К. Д Ж — Се ти, бурко, 
козака заморозила? Я до його й не-дотор- 
кала сн. н. п. — Тут єсть щось таке, що 
тикаєть ся твоєї милості. Ч, К — Як ла¬ 
стівка перед дощем черкала по воді криль¬ 
цем Пч — Чути було, як човен черкав ся 
об дно. Чайч. — Він ніколи чужого не зай¬ 

має. — Что касается иепя = ЩО ти- 
чить ся до мене, що до мене, як па 
Мвпе. — Як па мене, то про мене — нехай 
і „Семене", п. пр. — ’Нто діло пало меші 
касается = се діло мало мене обходить. 

Каска = шелом, шишак. 
Каскаді, ■= водоспад. С. ІІар 
Касса = 1. скарб, каса. — Зарадьте з 

каси грішми на хату. ІСн. 
2. скарбниця, скарбівниця (див. Казна¬ 
чейство), у старих міських урядів — 

СКрИИЬКа. —Вдова, винна будучи до скринь¬ 
ки міської грошей. Кіев. От. 

Кассйровать = касувати. 
Кассйр’ь = скарбник, касир, каеиір (Гал ). 
Кастаньєти = брязкало, брязкітка. — 
У бубни грали, у брязкітки бринчали. п. д. 

Кастелянша — кастеляяша, клюшниця 
(що доглядає за білизною). 

Кастраторт, = взлашал (Мигі.), ХОЛОЩІЙ 
(Кп.), перевертайло (що завертає бугаїв). 
Ніс. 

Кастраті. = валах (С. Ж ), екіи, скопець, 
обріваяець (С. Пар). 

Кастрйровать = д. Валбшить. 
Кастрюля = каструля (Лїв.), мідниця, 
рондель (Прав ). 

Катавасія = 1. церковні сьпіви на два 
хори (ірмоси). 
2. буча, колотнеча; розгордїяш, гар¬ 
мидер. — Таку бучу збили, що хоч з ха¬ 
ти тікай. Чайч. 

Катакомби = печери, іцо в їх Рймляне 
ховали покійників. 

Каталог!, = СПИСОК, реєстр. — До ре¬ 
єстру книжок чомусь не занедено Гомеро- 
вої Одиссеї. Кп. — До реєстру забороне¬ 
них книжок заведено і Євангелію, надру¬ 
ковану у Відні українською мовою. Кн. 

Катальннй станокт, = маҐОЛЬ. Прав 
Катаніе = 1. катання, (з гори на їрин- 

джолах або громаку) — Спускання. 
2. Качання (білизни рублем і качалкою), 

маґлювання (маїлем). 
Катанки = д Шлеіікн. 

11_Католицизме 

Катаракта, катаракті, = полуда. —їздив 
у Київ, там Караваев зняв йому з очей по- 
ЛУДУ Ніс. 

Катарі, = у носі — нежить Щ Я). ІГЄ- 

ЖІТ, нежідь (С. 3.), н бронхах — хри¬ 
поти. 

Катать, ся = 1. котити, точііти (0. ПІ.). 
— Котити колоду. — Скаже вона міні ро- 
бити: під гору камінь точити, н. и. 
2. возити, катати, ся, їздити. — Вчора 
катадм ся на човнї. 

3. качати СЯ. ■— Діти качають ся долі. 
— Ой за час годинку, за малу хвилинку 
начаєть сн Нечаєва голова по ринку, и. п. 

— Катается со сміїху = сьміеть ся, аж 
за боки береть ся. 
4. качати (білизну рублем і качалкою), 

маґлювати (маїлем). — Почала качати 
сорочки 
5. розпліскувати (метали), бити, валити, 
валяти (вовну). — Хлопець розплескав шма¬ 
ток міді. Чайч. — Валити сукно. С. Аф. 

Є. д. Вить. 

Катафалкь = мари. — Тіло на марах слу¬ 
ги і гайдуки гетьманськії несли. С. 3. — 
Щоб тебе па марах винесло! н. пр. (лайка). 

Категорія = розділ. 
Катері, — байдак, (менший трохи) — дуб, 

(у Запорожців) — чайка. — Войску каза¬ 
но готовити ся і байдаки за пороги прова¬ 
дити. Л. С. — Чайки, байдаки спускали, 
гарматами риштували, К. ПІ. 

Катшібле, рос. ОурзорЬіІа рапісиїаіа Весі. 
= покотиполе, перекотиполе. С. АіІ. — 
А ти, як сухеє перекотиполе, не знаєш, ку¬ 
ди тебе вітер несе. Аф 

Катить, ся = котити, ся, точити, ся. — 
Котили ся вози з гори, та в долині стали, 
н. п. — Котить ся зірка по небу. — Так 
з горя і поточив ся. О. Л. — І покотились 
із очей на рясу сльози. К. ПІ. — Катйть- 

ся клубкоіяь = клуботати ся. 
Каткій = котючнй. 
Каткость = котючість. 
Катокт, = 1. качалка (на котрій що кача¬ 
ють або котять). 

2. качальня, маїоль, в ньому та качалка, 

на котру навертають білизну — МаІІЛЬ- 

НЙЦЯ. 

3. грудобій (розбивати грудки). 

4. КОТОК, що ним молотять хлїб, а па гар¬ 

мані — гарманка. (Хоре. Чайч ). 
5. кбвзалка, сковзалка, сковзалка, с. 3. 
— Ходім на ковзалку сковзати ся. 

Катбликт. = католик, с. З Л. 
Католицизмі, = кателйцетво. С. Л. 
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Католйческій = кателйцький. 
Католичка = кателгічка. 
Каторга = катарга, сібір та иньше місце, 

пуди засилають на тяжку роботу; ТЯЖКа 
робота, тяжке життя. 

Каторжник']., ца = катаржвий, иа. 
Каторжпнй — катаржний, сібїрний. — 
От сібірне життя! 

Катрь, рос. Зеггаїиіа Ііпсіогіа Ь. = серп, 

будячок, страхополох, с. Ан. 

Катушка = цівка (С. 3.), иїтнгіця. — 
Мітниця ниток. 

Катншь, катншекь = балабуха, бала- 
бушка, галка. 

Каурнй, каурка = буланий, буланко (кінь 
буланої масти). С. ЦІ. 

Каучук'ь, каучуковий = реайна, резй- 
НОВИИ. (Кезіпа еіазііса або рипіті еіазіі- 
сит, живиця з ІаігорЬа еіазііса). 

Кафтанець, кафтанйшко, кафтанчикь = 

каптанець, жупанок, свитинка. 

Кафтань = каптан, каптанйна, жупан, 
жупанйна, черкеска, (простого сукна) — 

свйта, свитйна. •— Хоч денежка в каптані, 
та на сто рублів чвані, н. пр. — Який нан, 
такий і жупан, н. пр. — Що люди не ро¬ 
блять, та в жупанах ходять, а я роблю, 
дбаю — і свити не маю. н. н. — Придбав 
сірома грошенят, одежу справив, жупанину. 
К. Ш. 

Качалка = 1. КОЛЙСка. С. 3. — Яке в ко¬ 
лиску, таке і в могилку, н. пр. — У ко¬ 
лисці дитя кричить, а на пічі буркун бур¬ 
чить. н п. 

2. крІСЛО на закругляних з обох боків 
іюлозкйх. 

3. НОШІ. — Упав і підвестись не міг, та 
вже на иопіах віднесли його до дому. 

Качанів = хитання, колихання, гойдан¬ 
ня, колисання, качання (д. Качать, ся). 

Качать, ся — 1. хитати, ся, колихати, 
колисати, коливати, гойдати, ся. — Го¬ 
ловка хитнулась, коса розвинулась. К. X. 
— Доколі будете на мене ледачі думки в сер¬ 
ці мати, мов тин лихий мене хитати і під 
ногами рів копати ? К. П. — Багатому чорт 
діти колише, н. пр. — Оце тобі, мамцю, за 
твою науку, сиди собі у запічку, колиши 
онуку, н. н. — Не білая билиночка в полі 
коливаєть ся. її п. — Сидить дід над во¬ 
дою коливає бородою? н. з. — Очерет. — 
Плаче дівчина, дитину гойдаючи, сьмієть ся 
козак, коня сідлаючи, н. п. 

2. качати. — Ставай до смоку качати воду 
з колодязя. 

3. тїлїпати ся, мотати ся. С. [ТІ. 3. Л. 
А китиці то сюди то туди тілїпають 

Кашлять 

ся. Кв. —■ Що то у тебе з заду тїлїнаєть 
ся (мотаєть ся)? 

4. колихати ся, гойдати ся. С. Л. 3. 
Аф. — Ми сьпівали, на колисці гойдали ся. 
О. Мир. — А на вітах гойдають ся нехри- 
щені діти. К. ПІ. 

Качель = ореля (С. Пав. 3.), релї (С. Л.), 
колйска, гойдалка, гойданка. С. з Л. 
Аф. — Сіла гойдати ся на орелї, та як у- 
паде, так у неї рука на двоє. Кн. 

Качество = (про людей і всяку живу тварі.) 
— вдача, (про тканину) — добротність, 
добротлйвість, (про всяку иньшу річ) -— 

ЯКІСТЬ, ЯКОВІСТЬ. (С. Жел.). — Воскова 
вдача — аби до тепла, так і тане. н. пр. — 
Віл —• як віл, та вдача у його ледача. Кн. 
— Дивити ся й добре суконце, та доброт- 
ливість ледаченька. Кн. 

Качніть = д. Катішоле. 
Качка = хитання, колихання. 
Качкій = хиткий, хибкий (С. З), хист- 
КИИ. — Хиткий човен. 

Качкость = хиткість, хйбкість , хйст- 
КІСТЬ (Чайч.). 

Качнуть, ся = хитнути, колихнути, ся, 
схитнути СЯ, похитнути СЯ. — Човен як 
схитнем, ся, а всі як закричать. Чайч. — 
Лозина тихо похитнулась К ПІ. 

Качбкь = похит. 
Каша = 1. Каша, (рідка) — куліш, (з пшо¬ 

на) — пшоняна каша, (з гречаних кру¬ 

пів) — гречана каша, (з яшних крупів) 

— яшяа каша, а на Подолі по де-куди — 

Ґруця, густа пшенишна — ЛОГаза, густа 
яшпа з горохом — ПеНцаК. Под. —- Ко¬ 
сіть, братці, споришу, та й наварим кулї- 
шу н. п. — Гречана каша сама себе хва¬ 
лись н. пр. — Каша — мати наша ц. пр. 

2. каша, розгордїяш, гармйдер, буча, 
колотнеча. 
3. рос АеЬіІІеа тШеГоІішп Ь. = Деревій, 
крівавник, серцоріз. 0. Ан. 

Кашеварь, кашеварка — кухарь, кухо¬ 
варка, кашовар, ка. 

Кашель = кашель, бухйкання. 
Калшца = кашка, куліш, кулешик. С Л. 

— Хоч куліш, та з перцем, н. пр. — Іва- 
еику — Телешику, зварю тобі кулешику, н. к. 

Кашка = 1. кашка (здр. від сл. Каша). 
2. д. Дятлнна. 

Кашлять, кашлюнья = бухикало (спільн. 
р.). — Оце ще бухикало, як почне бухи¬ 
кати, хоч з хати тікай! 

Кашлнше = кашляння, бухикання, ка- 
хйкання. 

Кашлять, кашлянуть = кашляти (С. Л ), 
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бухикати (О. пі.), кахикати (С. 3.), за¬ 
кашляти, бухикнути, кахикнути. — Бу¬ 
хикає цїлий день. — Раз кахикнула, трьох 
Ляшків прикликнула, вдруге кахикну — пя- 
тьох прикликну. н. пр. — Ой ти старий 
„бухи-бухи“, я молода „хі-хі-хі-хі“! н. п. 

Кашннкь = кашник, Здр. кашничок. 
Каштань, рос. Га^из сазіапеа, каштановий 

= каштан, каштановий. 

Кащей = 1. кістяк, сухорлявий, як кістяк. 
2. баешна особа в росийських казках. 
3. скнара, скупердяга. О. 3. (Найбіль¬ 
ше прикладавть ся до старого і скупого, 
що дріжить над грішми). 

Каяніе = КЙЯТТЯ, каяння. — в каяття, та 
вороття не буде. н. ир. — По смерти нема 
каяння, н. пр. 

Каяться = каяти ся, покутувати. _ Не 
кай ся, рано вставши, а молодо оженив¬ 
шись. н. пр. — Ми за гріхи якихсь незна¬ 
них предків покутувати сотні років мусим. 
К. Б. — Маєть єще до году при церкві по¬ 
кутувати. Ст. Л. — ІІокаяв ся злодій у я- 
годах. и. пр. 

Каеедра = 1. катедра. 
2.казальниця, проповідниця, с. Жел. Пар. 

Каволйческій — всесьвітіии, повсесьвітнїй 
Квадратний = квадратовий, квадрбвий. 

0. Жел. 

Квадрати = квадрат, (на шахматовій дош¬ 

ці) — вічко. 
Кваканье = крякання, крюкання, кум- 

каиня. 
Квакать = (про качок) — кряца)кати, ках¬ 

кати, (про жаб) — крюкати, кректати 
(0. Л.), кумати (С X), кумкати. — Чую, 
десь качки крякають, —• Кахиула утка — 
на м зрі чутка, збігли ся дітки не однії 
матки, я. з — дзвін. — Жаби крюкають 
у болоті. Чайч 

Квакуша = крякавка, крячка (качка', 
ІфЯКуша (жаба). 

Квартира = кватйря, станция (Гал.). — 
Наняв собі кватирю за 10 рублів в місяць. 

— Войсковая квартира = КІШ. — Біля 
У мана кошем стали. 

Квартиранті = д. Жилець. 
Квартировать = кватирювати, жити на 
кватйрі, у сусідах, в підсусїдках, у ко¬ 

мірному. (Под). 
Квасить = квасити. — Квасити буряки. 

Кваснбй = квасний, квасовйй. 
Кваснуть = кваснути ; киснути. — Шип¬ 

лять і кваснуть буряки. Кот. 

Квасцоватнй = галуноватии. 
Квасцбвнй = гатуйовий С Л. 

Квасцовать = галунити (С. Аф.). — Треба 
крашанки галунити. 

Квасцй, АІитеп = галун, здр. галунець, 
ГЗЛуНЧИК. 0. Аф. 3. Л. — Блощиці добре 
галуном виводити 

Квась = квас, (хлібний, житний або яшний) 

—■ Сирівець, (в котрому вимочують яблу¬ 

ка) — пісна. 
Кваси = 1. гуща сирівцю, % кушнір¬ 
ський квас. 

Кваша = 1. запара, опара, с. Аф. 3. 
2. д. Дрбжди. 

Квашенка = д. Квашня. 

Квашенникь = віко (в діжі). 
Квашші = Діжа. — Винувата діжа, що не 

йде в душу їжа. п. пр. — 3 одної дїжі і 
хліб і пирогй. н. пр. 

Квитанція = квит, квиток. 
Квитаться = квитувати ся. 
Квить, або квити = квит, платні. —Ми 

з тобою платні. 
Кегли, кегля = краглї, скраклі, краклї, 

СКракОЛЬ. С, 3. Л. Пав. — Давай грати 
у скракл'і! — Хто у краглї, хто у лозу, 
хто в хрещик з дівоньками гуляє. Бодянський.’- 

Кедровка, пт. Согуцз сагросаіасіез = крнч- 
ка. С. Жел. 

Кедрь, рос Ріпиз сейгиз = кедр, кедрйяа. 
Ксларпица, келария, келарская = комо¬ 
ра, комірка, хижа, хижка, (прав.) — спі- 

Жарня (при манастирі). 
Келарь = келарь, шапарь, клюшник (ма- 
настирський). 

Келейникь = послушник, слимак (С. 3.). 
Келейпо = на самоті, самотою, віч-на- 

віч ; нйшком, таємно (С. 3.), потаємно, 
криткома. — Самотою не протяти. Г. Барв. 
— Він собі самотою вигадував. К. X. 

Кєлейний — 1. келійний. 
2. таємний (с. ПІ), потаємний. 

К еллін, келья = КЄЛИН. — Кортить ченцю 
з келиї, та ігумен не спить, н. пр. 

Кеньги = кйядї, КЙньдї (С. ?>.). — Набув 
на ногя киндї нові. Кот. 

Кервель, рос. Зсапсііх сегеїоііит Б. = те¬ 
ребила, трембулька. С. Пар. 

Кережа = повбзка на взір човна, в ко¬ 
тру запрягають оленів. 

Керкать = кіркати (С. 3.), кірчати {про 
крик зайців, валюшнів і курей, коли у їх 
пяпоть). 

Ксросйнь = гас, Гас (Кр.), карасйн. — 
Та все довго сидимо з вечора, та так ба¬ 
гато гасу вигоряв. Чайч. — Догорів гас, 
а без сьвітла яка робота. Кц. 



Кесарь 

Кесарі., кесарскій = кесарь, цїсарь, ці¬ 
сар (Гал.), ке(цї)еарський. 

Кефаль, риба Ма^еі = лобань, лобйс. 
Кибитка = 1. буда, будка, халабуда. 
С. НІ. Л. (Ііудка на новозцї або Й повозка 
я будкою). — Ми поїдем будою. С. ПІ ■—• 
Повозка з будкою. 

2. курінь, будка, намет, шатро. (Жи¬ 
тло кочових народів, зроблене з тичин, об¬ 
тягнутих повстями або шпурами). 

Кивать, кивнуть = кивати, хитати, ко¬ 
ливати, кивнути, хитнути. — Киває, як 
кобила толовою у Спасівку, н. пр — Си¬ 
дить дїд над водою, коливає бородою, н. з. 
— очерет. — Я що подивлюсь на його, а 
він і хитне головою. ■— Слухає, та жур¬ 
ливо головою хитає. Кн. 

Кпвбм = КИВ. — Добре боїть ся кива, а 
ледаче не боїть ся й кия н. пр. 

Кивбтт, = 1. КОВЧЄГ (скринька, де ховали 
ся скрижалї). 

2. кіота, божнйк, божниця. (С. л.). 

Кйдальщнм = кйдальиик. Си. С. 3. 
Ки даніе = кидання. 
Кидать, ся, кнпуть, ся = 1. кидати, ся, 
метати,- ся, кйнути, ся, метнути, ся, 
майнути, шатнути, ся, (юрбою) — еу- 
вути, гунути (С. Л. д. ще: Бросать, Оро¬ 
сить, ся). — Дурень кине камінь у воду, 
а десять розумних не знайдуть, н. пр. — 
Козаки кинулись на ворога. — Недужа все 
кидалась на ліжку. — Метнули ся по курі- 
пях запасу шукати, н. п. — А як се дівка 
зачула, тай із улицї майнула, н. п. — Як 
вирветь ся він з рук, як майне степом! Чайч. 

2. кидати, покидати, лишати, залиша¬ 
ти, занехаювати, кйнути, покйнути, ли- 
ШЙТИ, залишйти, занехаяти. — Милий 
милу покидає — вороги раденькі, н. п. — 
Куди милий од’їзжаєш,' кому мене покида¬ 
єш? н. п. — Він лишив її. — Нехай, не¬ 
хай, та й зовсім занехаєш, н. пр. 

3. розкидати, гайнувати, цйпдрнти, 
мантачити, переводити (добро, худобу). 
— Кидать взбрьт, жребій, кидаться вт, 
глаза — д. під сл. Бросать, Оросить. 

Кіїдкіїї = 1. кидкйй. 
2. швидкйй, жвавий, хапкйй, хапли¬ 
вий, сквапливий, похішійй, моторний. 
3. ласий, ХТЙВИЙ. — Ласий на ковбаси, н.пр. 

Кизилевнй = дереновий, КИ8ЇЛ0ВИЙ. — 
Кизйлевая настойка, кизйлевка = ДЄ- 
ренівка, 

Кизйль, рос. Сотий таз Ь. = Дерен, КИ- 

ЗЇЛ. С. А п. 
Кіпса, кичка = ОЧШОК (особливий, високий 

V московок.). 

Ц_Кипіть 

Кикй, рос. 2еа тауз Ь. = кукуруза, КІЯ- 

хй, кіяшкй, пшеничка, пшінка, с. Ан. 
(качан її) — качан, кіях, початок. 

Квкймора = мара, домовйк, дідько. 
Кила = 1. мед. Негпіа — гила, і'и.іа. (Д, 
ще: Грижа 1.). 

2. ҐуЛЯ, ЖОрїулЯ (на дереві). 

Килавнй, киластьтй = Ґйлавий, ґилун. 
Килсвать = нахиляти судно на бік. 
Килевбй = КИЛЄВЙН (належачий до киля). — 

Кидевая качка = колихання судна 
вдовш. 

Кйлечннй = кйльковий. 
Кидь = КИЛЬ (спід судна). 

Кйлька — КИЛька (рибка з породи осе¬ 
ледців). 

Кильшопбгій = клишоногий. 
Килим, = 1. ґйлавий, їилун. 

2. кнур. с. 3. 
Кимвалт, = цимбали. С. 3. —- Ой заграйте 
цимбали, щоб ніжечки дріжали. п. п. 

Кишім, рос. Ситіпит Сутіпит Ь. = КМІн. 

Кинамбігь, рос. Сіппатотит Вигт. = КО- 

рйця (С. Ан.), цинамон. С. 3. 

Киижа.гь = КИНДЖЙЛ, чингал. — Турецькі 
кинджали однакі завдовжки і одного май¬ 
стра. К. Ч. Р. 

Кйноварь, СіппаЬагіз = цїнобра. С. Пав. З 
Кпновіи = манастйрь братський. 
Кйиуть, ся = д. Кидать, ся. 
Кііна = нака, пачка, внвка, вязанка (С. Л.), 

тютюну листового—папуша. — От вино¬ 
сить він цілу пачку паперів. — Та продала 
дівчина душу, та купила козаку папушу, п. н. 

Кинарнсиьій = кипарисовий. Лев. 
Кипарйсь, рос. Сиргезвив зетрегуігепз = 

кипарйс, цйприс. 
кйпень = 1. окріп (С. Л. 3.), укріп, (С. 
ПІ.), вар. С. Аф. Л. — Чорта в окріп, а 
чорт утік. н. пр. — Погана баба варом 
ошпарила собаку. С. Л. 
2. джерело, жерело. (Д. Ключі, 2.) 

Квлньїй = пачковйй. 
Ки шшбсі, = начкарь. 
Кипрей, рос. ЕоіІоЬіит апдизііґоііиш І,. = 

плакун, льонок, с. Ан. 

Кипучесть = кшіячість. 
Кипучій = кплячий. 
Киийдка = ванна. 
Кииініе = кипіння. 
Кипіть = 1. кипіти, шумувати, (про 

вапну) — Мусувати, (дуже) — К1ЄКОТЙ- 

ТИ, (пускаючи бульки) - буЛЬКИТИ, буЛЬ- 
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КОТатіІ (С. Ш.). — Кипить, аж шум в го¬ 
ру скаче. Кн. — На чоботї сапьяа рипить, 
а у борщі трясця кипить, н. пр. —- Каша 
— .мати наша, аж клекоче, та в рот хоче, 
п. пр. — Молода кров клекотом клекоче. Кн. 

2. КИШІТИ, КОМИШИТИ СЯ. — Людей аж 
кишить на майдані. 

Кшіятйльникь = казан, чавун.—Як у ка¬ 
зані кипить. 

Кипятить, ся = 1. гріти, СЯ (поки заки¬ 

пить), КИПІТИ, (молоко) — ТОПИТИ, ПрЯ- 

жити, парити. 
2. лютувати, кипіти, вапаляти ся. — 
А він що більш програє, то більш лютує. 

Кипятокь = д. Кипень 1. 

Кипячений = грітий, переварений, (про 
молоко) — тошіеие, пряжене, парене. 

Кираса = панцирь. 
Кирасйрскій = панцирний, панцерний. 

— Панцерний полк. К. Д. — Когорті чо¬ 
ловік будь боярин панцирний. Ст. Л. 

Кирасірь = панцирник, панцерник. 
Кирась = д. Кираса. 

Кирка = копаниця (С. 3.), мотика; оскард. 
Кйрка = КИрха (протестапська церква). 

Кнрказбпь, рос. Агізіоіоеіііа сІетаїШз Ь. = 

филїльник, филїйник, филонник, хва- 
лйльпик, царська борідка, о. Аи. 

Кирбчпьій = мотйковий; оскардовий (д. 
Кирка). 

Кирочншй = кйрховий (д. Кйрка). 

Кнрпйчішкь = цегельник (С. 3. Л. . — Це¬ 
гельникам за робленім цегли вийшло золо¬ 
тих ЗО. Кіев. Ст. 

КирпЙЧІІЬІЙ = цегельний, цегляний, с. 3. 
— Кирпйчпнй заводь = цегельня. С. 
3. — Кирпйчіїьій доль — мурований 
дім, камянйця. — к. цв'Ьть = цегло¬ 
вий, цеглястий колір. 

КиріІЙЧЬ = ЦеГЛа, (одна штука) — ЦЄГЛЙ- 

па, здр. цеглинка, (перепалений) — за¬ 
лізняк, (недопалений) — недопал, (ще не- 

Ііалетшй) •— сирець, (з нбчі) — печйна, 
(гнойовий) — КІЗЯК, (з глини і соломи) — 

ЛИМПаЧ. — Принеси цеглину або кахлю з 
груби. К. ПІ. 

Кисії =. киса, капшук, гамай. — в кого 
ціп та коса, в того іі грошей киса. н. цр. 

Повен капшук грошей. 

Кйса = КИЦЯ. — Пішла кяця по водицю, та 
II упила у криницю, н. п. 

Кисейііьій = серпанковий. 
Кисель = КИСІЛЬ, здр. киселик, (з бузи¬ 

ни) буаІШПИК, (з груш) — грушов- 

НІЇК, (з иблук) -- КІСИЛЙЦЯ. —- Стіп, ми¬ 

ла, не вмірай, киселику дожидай, и. пр. — 

Овсянбй кисель = жур, джур. — Дать 
киселі = чернецького хліба дати (вда¬ 
рити ззаду коліном). — Кисель морскбй, 
Мейиза = морське серце (Адес). 

Кисельннй = кисїлевии. 
Кисеть = гамай, кисет. — Гаман, люльку 
ще й кресало, н. п. 

Кисея = сернанок, серпанка (С. 3. 1), 
СИТКО. — Серпанків вісім на намітки. Кот. 
— Вибивайте кілочки, де висіли биндочки, 
забивайте повні па серпанки топкії, н. н. 
— Вся дитина як би вкрита була срібним 
серпанком — сивим туманом. Вар. 

Кіска — кицька, кицюня. 
Кисленькій = кисленький. 
Кйслить кислити, квасити. 
Кйслица, рос. Охаїів Асеіозеїіа В. = зая¬ 
чий щавель, щавух. С. Ан. 

Кйсличннй — Щавлевий. 
Кисловатьій = кисленький, кйелявий. с. Л. 
Кііслорбдпмй — КИСЄННИЙ. С. Жел. 

Кислородь, хим. Охуцепіит = КИСЛОріД, 

кисень. С. Жел. 

Кйслость, кислота = КЙСЛІС'ГЬ, (хим.) — 

квас, кислота. С. Жел. — Кислоти = 
КЙСЛОІЦІ. С. Жел. — (Мірная кислоті = 

вітроголь, сїрчанйй квас. 
Кислотвбрь •— д. Кислородь. 
Кислушка = кислиця, кисличка. — Адам 

з’ін кисличку, а у нас оскома на зубах, ті. 
пр. — Я то кислиця, з нас то квас! н. пр. 

Кислий = кйелий, кваснйй, (дуже) — ки¬ 
слючий. С. Л. — СдФлать кислую мину, 
кйелое лицо; показать кйелнй виді. = 
скривйти СЯ. — А хлопчик скривив ся — 
от от заплаче. Чайч. — Кйслня щи = 

квас (особливий, що шумує). 

Кисліть, киснуть - кисліти, кваснїти, 
киснути, квасну ТИ. — Шиплять і квас- 
нуть буряки. Кот. — Та лають батьків 
своїх, що змалечку цвенькать не навчили, 
а то тепер і кисни в чорнилі. К. Ш. 

Кислятина = кйелощі. Сн. 

Кистеиь = кистень, обушок, — Хто би 
кого києм, кистенем, булавою або пугами 
забив. Ст. Л. 

Кистйстнй = гронйстий. 
Кісточка : д. здр. від сл. Кисть. 
Кисть = 1. (руки) — КИСТЬ (долоня з паль¬ 
цями). С. Л. 

2. (ягід, зерна): винограду, соняшнику, ягід 
то що — гроно, грона, здр. грбнка, 
грінка, Ірбно і т. д., кетяг, КЙТЯГ, КИ¬ 

ТИЦЯ, КІЯХ, КІйГЯХ (д. під ол. Грозь), нро- 

% і'ЛОМк|>Ь |Н№,^К|>, 
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єн ВОЛОТ (С. Аф.), ВОЛОТТЯ (Сп.), оче- 

|И!Ту — КунЙЦЯ (Ман.), кукурузи — ПОЧЙ- 

ток, качан, кіях, кйтяг (О. Л.). 
3. (а ниток або шнурів) — КИТИЦЯ (С. 3. 

Л.), кутас, здр. китичка, кутасик. — А 
китиці то сюди то туди тїлїпаїоть ся. Кв. 

4. (з щетини або шерсти) — Щітка наир. 

лизати хату), квач, здр. квачик, лазило, 
здр. мазйлка, помазок (підмазувати або 
фарбувати що), пензель, здр. пензлик 
(малювати що) С. 3. Л. — Не пензлем так 
її, квачем малює. Гул. Ар. 

КИС'Ь-КЙС’Ь = киць-кйць! кйцю-кйцю ! 
Кікі.шька = д. Кйска. 

Китайка, кятайчатьій = китайка, ки¬ 
тайковий, китайчаннй. _ На козакові 
постоли вязові, а опучі китайчані. н. д. 

Китовий = китовий. 
Кйтель = кйтель (С. 3.), полотияика, ка- 
танашка. — Кйтель білий, ківер чорний, 
хлопець гарний і моторний, н. п. — Ще 
коли там те літо, а москалі вже в полотнян¬ 
ках. — Через тин утікав, катанашку подрав, 
і Гудзики погубив, що д'івчяну полюбив, 
н. п. (Катанащка певно здр. сл. Катанка — 
літня куценька одежина, д. Кіев. С'г. 1893 
12 ст.). 

Вить, зоол. Сеіе = кит. 
Кнчйться = лишати ся, чванитн ся (С. 

3.), бундючити ся (с. 3.), шшдючити 
ся, пирожйти СЯ (С. з.), прйядити ся, 
ИНДИЧИтИ СЯ. — Пишаеть ся, як корова 
в хамутї. я. пр. — Коли не пиріг, то й не 
иирожи СЯ. II. пр. 

Кйчка — 1. д. Кйка- 
2. ДИмарь (в солеварні). 

Кичлйвость = пиха, чвань, чвандйвість. 
Кичлйвий = пихатий, чванливий (с. 3.), 

чванькуватий, чванько. 
Кишечний = кишковйй. 
Кишка = кишка. — Прямая кишка — 
кутня кишка, кутнйця, гузнянка. — 
Кишкою = ключбю, ключем, нйзкою. 
—■ Із вирию журавлі летять високо ключа¬ 

ми. К. ПІ. — Гуси летять низкою. — Лівіть 
изт. кишок!. = з шкури лізти. — А він 
аж з шкури лізе та свого допинаєть ся. 

Кишмиші,, Уіііз іїпіГсіті аругепа = вино¬ 
град (дрібний) і рОДЗЙНКИ з такого ви¬ 

нограду. 
Киш неп і., рос. Сопапсігит заііхит Б. = 

коліїпдра, колбидра, вонюче зілля. с.Ан. 
КншІїІІІС = КИШІНІІЯ. 

кнміі.і’і. = кишіти, комишити ся. 
КІП КІІІІ, КІШОК, (загну піп і з булавою) 

— ЇИрлиҐа. — Був у бувальцях — зяае 
що кий, що палиця, н. пр. 

Кіевь, кіевляшшь, ка, кіевскій = Київ, 
киянин, кіянин, киянка, київський. — 
Язик до Київа доведе і до кия. н. пр. — 
Ой Кияне громада, погана ваша рада. и. пр. 
— Кіяііи не могли шанувати такого князя, 
що приводив на них чужинців. Бар. О. 

Кіота = д. Кивать 2. 

Кладбйще = кладовйще, гробовище, гроб- 
КЙ, МОГИЛКИ, кладвище, (переважно в цер¬ 

ковному дворі або коло церкви) — ЦВИН- 

тарь, ЦеркОВЙще Лев., (старе кладовище 
або місце, де колись було кладовище) — 

погребище. С. 3. Л. — Ой як МІНІ не хо¬ 
дити на цвинтарь тужити — поховала ми¬ 
ленького, зостали ся діти. н. п. -— І років 
через сто на цвинтарь прийде внук, де 
грішні кості „їх в одну копицю сперли. 
Гул. Ар. — її немає: під осінь журливу 
на гробовище однесли. І. І’. 

Кладбйщснскій = кладвищанський. — 
Кладвищанська церква. 

Кладбйщинй = кладовищний. 
Кладений = 1. кладений, покладений. 

2. валашений, вйналашений, вйхоло- 
станнй. 

Кладень = підвалина. 
Кладовая = комора (С. Л. 3.), здр. комір¬ 

ка, комірчйна, хйжа (С. Л. 3), хйжка, 
хижйна, хижйнка, спіжарня, (особо від 
хати) — комора, а в де яких місцях — 

ШПИХЛЇр. — Ой місяцю, місяченьку, зайди 
за комору, нехай же п з своїм милим трош¬ 
ки поговорю, н. и. 

Кладчикь = кладільник, кладій. 
Кладь = Скарб. С. 3. — Бог дав Макси¬ 

мові — Максим багатий став, Бог скарб 
Максимові послав. Б. Б. — Колись діди над 
сією річкою козакували, по всій річці 
скарби поховали; як будете скарби нахо¬ 
дити, будем з вами пополам ділити, н. п. 

Кладь = 1. клажа, поклажа, вага (С. 
Аф. 3.). — Коли йдуть вози з вагою, то 
треба звертать. С. Аф. 

2. кладка. — Ой у полі річка, через річку 
кладка, н. п. 

3. кладь (пропоєві ліки, що дають коням). 

Клажа = 1. д. Кладь 1. 
2. поклажа, склад; СХОВОК. — Віддав 
йому на сховок. 

3. валашання, викладання (д. Валошмть). 

Кланяться = кданяги ся, вклояяти ся, 
ІІОКЛОНЯТИ СЯ, УКЛОНЯТИ СЯ, (в ноги) — 

колїнкувати. — Иньший в ноги кланяєть 
сп, а за нити кусає, н. пр. — Од’їзжаючи, 
ІІІІІ Пі.ЧІШ'ІІСу ПІШІЇ, ІІНЗеїІЬКО ВКЛ01ШІІ ся. п. її. 



Клапані 17 Клеймйть 

Похильнее дерево похилявть ся, а покірли¬ 
ве дитятко поклоняеть ся. н. п. — Кла¬ 
няться чімт. = дарувати що. 

Кляпат. = хлипавка (С. Жел.), хлипок, 
ХЛИПецЬ, кляпка (С. Жел.). — Треба кра¬ 
ще приробить хлипавку до смоку. — Оь 
клапанами = хдиикований. _ Клапа- 

нообразннй = хлипковатий. 
Кларнеті, = каларнет. 
Классйческій = класичний. 
Классинй = 1. КЛаСОВЙЙ, КЛЯСОВІШ (Гал.). 

2. ранговий, рапґовйй. 
Класст. = 1. віддїл, ровдїл. 

2. Клас, КЛЯСа (Гал.). —- Школярі пішли 
вже в клас. —• Він перейшов у другий клас. 

3. стан, ранг(ї). 
Класть, ся = 1. класти, ся, покладати, 
ДОЖИТИ. — Заказала Настя плахту в скри¬ 
ню класти, п. пр. — Поклади долї. 

2. НЄСТЙ СЯ. — Кому ведеть ся, то й пі¬ 
вень Ііессть СЯ. II. пр. 

3. валашати, викладати і д. Валбшить. 

4. цінити, цінувати, класти ціну. — 
Він цінує свою хату в 2'0 рублів. —- И 
елііда ко мпі не клади = щоб і вона 
твоя в мене не була. — Класть слова 
па поти = компонувати музику, укла¬ 
дати музику до СЛІВ. — Слова Т. Шев¬ 
ченка. Мулику уложив М. Лисепко. — Класть 
мисли на бумагу — компонувати. С. 3. 
— Класть краски на картину = ма¬ 
лювати, розмальовувати. — Класть на 
іцетахі, = викладати на щбтах, кида¬ 
ти ва щоти (Чайч.). — Класть земіїьіе 
ПОКЛОНИ = бЙтИ ПОКЛОНИ. — Бий по¬ 
клони і плоть старечу усмиряй. К. ИІ. 

Клсші піс = клювання, клюканпя (С. л.), 
дзюбання (С. Л.), дзьобання. 

Клсвать, ся = клювати, ся (С. X), дзю¬ 
бати (С. Л. 3. Аф.), дзьобати (С. Л. 3. 

Лф.), КЛЮКатИ (С. Л. 3.). — На маківці 
сиділа, дрібен мачок дзюбала, н. п. — Пше¬ 
ниці не дзюба, водиці не пье. и. в. — Клю¬ 
ють очі козацькії, а трупу не хочуть. К. ПІ. 
- Щось сьогодня риба зовсім не клює. 

Кдевачь = оскад, оскарда. 

Клевсрт», рос. Тгіїоііит = кашка, коню- 
ЧНна. — Клевері. красний, Т. ргаіепзе 
І,. = конюшйиа, іваснк, вязйль, дятло- 
ВЙІіа, троян, трой-зїлля. — Як квітка, 
і-іі іішеик, а як травка, то вязйль зветь ся. 
Г. Ля, -- К. бі.лнй, Т. герепв І,. = хре- 
іщітий барвінок, хрестики, горішки, сіре 
ЗІЛЛЯ, ЛИШКИ, о. Аи. 

Клевета = наклеп (С. Л. 3.), обмова, здр. 

обмовоиька, поклін, поговір, слава. _ 
Була слава, була слава, тепер поговори, 
та на тую дівчиноньку, що чорниї брови, 
н. п. — Людськая обмова тось мя обману¬ 
ла, що казали, що ти вмер, я той час за¬ 
була. н. п. — По хатах ходить та на дів¬ 
чат покліп розносить. Кн. 

Клеветать = обмовляти (С. 3.), обгово¬ 
рювати (кого), клепати (на кого), на¬ 
бріхувати (па кого), обрїхувати, гани¬ 
ти, гаяьбйти (кого). 

Клеветннкі,, ца = обмовця (С. Ж.), по¬ 
клепник, ця, (С. Жел.), наводник, ця. 

Кленец'ь = д. Клевачь. 

Клеврета = товариш, спільник, побіч- 
ник, прибічник. 

Клевцн = зубця (борони). 

Клевт. = клювання. — Сегодня хоропіій 
клев-ь = сьогодня риба добре клюб. 
— Клевт, на уду! = помогай бі! (При¬ 
вітання рибалці). 

Клегтаяіе = клекіт, КЛЄКТ (С. 3.). — Ор¬ 
линий клекіт високо чути. II. цр. 

Клегтать = клекотати, буркотати. — Ви¬ 
літали орли з-за крутої гори, вилітали, бур¬ 
котали, роскоші шукали, н. п. 

Клееватмй = клеювіітий, липкйй, бе- 
ручкйй. 

Клеевбй = клейовйй, карюковий. 
Клееніе = клешня, карючіния ^Чайч.). 

Клесика = церата (Прав.), вощанка. С. 
Пар. — На йому шапочка з ангельської це- 
рати. н. н. 

Клеснчатнй = цератовий. 
Клей = клей, ґлей (на пр. вишневий), клей¬ 
стер (з борошна або крохмалю), ГОСПа 
(з житного борошна). С. 3. — Столярний, 
рнбій клей = карюк, карук. С. 3. X — 
Краще всього карюком зклеїти. 

Клейка = д. Клееніе. 

Клейкій — клейкйп, липкйй, держкйй, 
беручкий. — Не держкйй цей клен •— уже 
й розклеїлось. Чайч. 

Клейковатий = д. Клееватнй. 

Клейкость = клейкість, липкість. 
Клейльщнкї., ца = клеїлник, карючник. 

Чайч. 

Клеймепіе = значіння, таврування, штем- 
пування. 

Клей «Генний = значений, таврований, 
штемпований. — Онде злодій штемпова- 
ішіі, оп розбійник катований. К. III. 

Клсймііті. - -- клеіііиїти (О. л.), значити, 
таврувати, штемпувати. 



Клеймо 

Клеймо = клейно (О. Л.), знак, тавро, 
ШТЄМП. — А клейно на тих мірах врядо- 
вее положити мають. Ст. Л. (Овець на У- 
країпі клейиять надрізуючи вуха, і кожний | 

знак має свою назву: пріІТЬМО -—, СК1- 

сок \, поротина і , стрілка \/, куль¬ 

ка О) ерледь >• або < , ВЙЩІІК £ , 

пічка [_, сороча лапка /\ , підрізка 
— надрізують пів уха. — Коней і волів 
значуть цифрами, літерами або кривуль¬ 
ками, випікаючи на шерсти, все те зветь ся 
— тавро. Птиць значуть — надрубуючи 
кігті або надрізуючи полотенце, що звегь ся 
_ поротина). Май. 

Клейстері. = клейстер, (з ЖИТНОГО борош¬ 

на) — піспа. с. 3. 

Клейть, ся = клеїти, ся, карючити, ся. 
(С. ІІав.). — Я зшиватиму, а Василь нехай 
карючить спинки в книжок. Чайч. — Діло 
клеится = ДІЛО добре Йде. — Не кле- 

ится = не йде в лад. 
Клейщикь = д. Клевльїцикь. 

Клекь = 1. жабур, жабуриння (жабьяча 
икра; так зоветь си теж і жабьяче гніздо). 

2. гультяйство, поганці. — Собралйсь 
что ни клекі. и разбйлп кабані. = зі¬ 
брало ся саме гультяйство і розбили 
шинок. 

Клені., рос. Асег ріаіапоісіез Ь. = КЛЄН, 
в піснях — КЛеН-ДреВО, здр. КЛеНОК, 
одна деревина — КЛенЙна. О. Ап. — Ой 
умру я, моя мамо, ой умру, зроби міні, моя 
мамо, з клен-древа труну, н. п. — На го¬ 
роді росла клинина така, що в дві обійми- 
щі. Кгг. — Клені. ігЬ.нецкій, А. Г’аеікіо- 

ріаіапиз Ь. — ЯВір. С. Ан: — Стоїть явір 
над водою, в. п. 

Клепало = д. Било 1. 
Клепань = тоненькі і узенькі залізні 

або бляшані штаби, котрими оковують 
скрйнї тб-що. 

Клепать = 1. клепати, збивати, скову¬ 
вати. — Коваль клепле, покіль тепле, я. пр. 

2. клепати (на кого), брехати, оббрі¬ 
хувати (кого). 

Клепка = 1. клепання. 
2. клепка. С. 3. —- Понеси відро до бон¬ 
даря — нехай перемінить Оцю клепку. 

Клеровать = цідити, процїжувати, очи¬ 
щати (про рідке що). 

Клесть, клестбвка, нт. Ьохіа сщ-уігозіга =- 

кривоніс. О. Пар. 

Клініка - галушка. С. Аф. 3. 
ІІ.ІГІІІІІІІ, (ІІп'Іл " ..І, чи. К.ИЧІІІІІ (у 

ркка). 

18 Клйчанинь 

Клещакь, ком. Гогйсиїа = ЩЙПавка. 
Клещевйна, рос. Пісіпиз соттипіз Б. = 

рай-дерево, дрислйвий біб. с. Ан. 
Клещенбгій = клишоногий, чевернбгий. 
Клеіцй = 1. кліщі, обценьки (с. 3.), рак, 

деревьяиі — лещата. С. 3. (струмент для 
тримання або витягання). 

2. КЛІЩІ (у хамута). 
Клещинець, рос. Агит тасиїаіит Ь. = 

козяча борода, с. Ан. 
Клещь, ком. Асогиз ге<ІІ\ї\'из = КЛІЩ. — 
Кліщі з дуба поспадали, головоньку поку¬ 
сали. II. п. 

Клйканіе = кликання, гукання. 
Кликать = кликати, гукати. _ Кличу, 
кличу — він не йде, нехай же він пропаде і 
н. и. — Гукни на його — нехай іде. 

Кликаться = перегукувати ся. 
Клпкуша = крикливиця, навіжена, при- 
чйпна, навісна, біснувата. — тільки що 
засьцівалц херувимську, як почала якась бі¬ 
снувата несвоїм голосом несамовито кричати. 

Клинь == крик, гук, гукання. 
Клпнїіть = 1. клинцювати, клину вати 

(розколювати, забиваючи клин). 

2. ПЛІШИТИ, заплішувати. С. Аф. (заби¬ 
вати клин, щоб держалось). — Запліши 
сокиру. 

Клпибкь = 1. КЛИНецЬ, КЛИНОК, (що аа- 

биваеть ся, щоб краще держалось) — за¬ 
плішка (С. Аф.), в одежі — косячок (С. 3.). 

2. ЛЇЗКО, залізко (шаблі то що). 
Клйнокь = д. Клйнокь 2. 

Клпнообразішй = клиноватий. 
Клпнцовать = КЛИНЦЮВЙТН (набивати 
клинцями стіну). 

Клїшчатнй = клиноватий. 
Клйнчпкь, КЛЙИІІШСКЬ = д. Клйнокь 1. 

Клинь — КЛИН, (залізний) — глоба, (для 
конопачення) — ГЛООНЯ, (деревляний, що 
забивають, щоб краще держалось) — за- 

плїшка, (в одежі) — косяк (С. 3.). 

Клйрпкь = духовний; причетник. 
Клйрось = крилас. — На два криласа не 
можна сьпівать. н. пр. — На криласі етапе 
та й сьпіває з дяком таки. К. III. 

Клирь = духовенство, духовні. 
Клистйрь = промивка; дудка (Ніс.), ле- 

ватива (Прав.). — Пробі кричав на живіт, 
доки не зробили йому промивки,зараз і по¬ 
легшало. Кн. 

Клйторь, анат. СІііог = семен, качка (С. 
Жел.). 

Клнчаїнші. - гучок, кдйкач (П. Цар.). — 
Оточили ліс і ;іарп:і шіри,цілії гучнім іпио- 
хііти Зі.ііірп. 



Кличка 

Кличка == прикладка, прйзвіще, назва, 
назвище (Чайч.). — Як склепле прйзвіще, 
так з ним і в домовину ляжеш. Кн. 

Клан = ПОКЛИК. — Поклик до братів Сла- 
ВЬЯН. Стар. 

Клобукь = каптур, а власне Намітка чер¬ 
неча. — Инокиня, которая от монастира 
утечет, тратить каптур. Б. Н. 

Клокастнй = кудлатий, пелехатий. 

Клокатйть = кудлати, кудовчити, па¬ 
тлати. 

Клокотаніе, клокоть — клекіт, клекотін¬ 
ня, булькот, булькотїння. 

Клокотать = клекотіти, булькотіти (С. 
ПІ.). — Смола там в пеклї клекотіла. Кот. 
— Сонце хвилю червонить; перед ними мо¬ 
ре миле гомонить і клекотить. К. ПІ. 

К.ІОК’Ь = пук, здр. пучок, жмут, здр. 

жмутик (С. Аф. 3.), пасмо, волосся — 

чуприна, чуб, пелех, У Запорожців — 0- 
Селедедь, сіна або що на вилах — НавЙ- 
ЛОК, навйльиик, навйлля, панеру, тка¬ 

нини то що — шматок, клапоть, здр. 

клаптик. — Так жмут конопель і вирве. 
К. 3. о Ю. Р. — Жмут шовку. С. 3. — 
Видрав цілу чуприну. — Взяв клапоть на¬ 
перу і написав. — Подрав свиту, так клап¬ 
ті і висять. 

Клонить, ся = 1. хилйти, нахиляти, гну¬ 
ти, СЯ, СХИЛЯТИ СЯ. с. 3. Л. — Лихо 
люди, всюди лихо, нігде пригорнуть ся: Ку¬ 
ди, кажуть, хиле доля, туди й треба гнуть 
ся. К. Ш. — Хиліте сн густі лози, відкіль 
вітер ВІЄ. II. II. — Кь чому а'то клбнит- 
сяї — До чого воно йде (або йдеть 
СЯ ?). — Я вже бачу до чого воно йде, та 
навтікача. 

2. близити ся, наближати ся, надхо¬ 

дити. С. Л. — День клбшітся кт> вечеру 
_= надходить вечір, вже близько вечір. 

Сонце низенько, вечір близенько. Н. II. 

Клопе Ц-ь, рос. АІееІогоІорЬие сгіеіа ца 11 і = 

бубовнйк, брязгітка, конопляник, лип- 
ЧЙДЯ, (Гал.) — дзвінець, ЗВІНОЧКИ.С. Ап. 

Клопбвій — блощйчип. 
Клопбвпик’Ь, рос. Бесіит раїизіге Б. = баг- 

лб, болотник, головолом. с. Ан. 

Клопі., иом. Сі пі с х - блощЙЦЯ. С. Аф. 3. 
,1. •• Блощиці иподї дуже вже напложують 
ви. Степ. О. — Безкрнлнй древеснмй 
клоні,, ГуггЬосогіз аріепін — К0ВЙЛИК, 
Г, іК.гл. 

Клотт. = галка, яблуко (па вітрячку або що). 

Клохткиїе = квоктання. 
Клохтйть 4= квоктати. О. 3. 
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Клохтунья = КВОЧКа. С. 3. Л. — Квочка 
з курчатами. 

Клочекь = пучок, жмутик, чубок, клап¬ 
тик. (Д. Клокт,). — Кдочкй = клочча. 
С. 3.,— Клочча так і висить. 

Клочйстнй — д. Клокастнй. 

Клочить, ся = д. Клокатйть. 

Клубйть, ся = клуботати, ся, клубочй- 
ти, ся, вйхорити ся. 

Клубнйка, рос. Бга^агіа соїііпа Ьогіепвів = 

полуниця, лолунйцї, ноловнйдя, полу- 
ННШНИК. С. Аи. — Ой цьвіди, цьвіли та 
вже і поспіли ягоди полуниці, ой минають 
ся молодій Марусі улицї й вечерішцї. п. п. 

Клубнйковка = полунйцївка (наливка на 
полуницях). 

Клубнйчка = полунйчка. 
Клубпйчник'ь — 1. ПОЛунЙШНИК (місце, де 

росте полуниця, і ласий до полуниці). 
2. д. Клубнйковка. 

Клубнйчннй = полунйцевий, полунйшний. 
Клубний = клубковйй; клубовйй. (д. 
Клубі.). 

Клубі = 1. клубок. — То під ясне небо 
лупа забігає, а димом по полю клубками 
качав, я. п. — Відьма перевернула ся клуб¬ 
ком, та й покотила ся. н. к. — Сюди смик, 
туди скок — напряди, діду, клубок, н. пр. 
— Нрийдсті. сп ниточка до клубочка, п. пр. 

2. Клуб, КЛЮб (Гал.). — Папочки поїхали 
в клуб. 

Клумба — грядка (квіток). 

Клуша = 1. нт. Сопше шопеїіиіа — гал¬ 

ка. зб. галич. 

2. КВОЧКа. — Надув сн, як квочка в дощ. 
н. яр. 

Клн = 1. йкли. с. 3. 
2. пазурі, остроги (у півнів). 

Клнкастнй = иклйстий, икластий, икла- 
ТИИ. (Чайч.). — Бісім иклаетих свиней і 
двох ситих биків кривоногих. Ніщипський. 

Кльїкь = Йкла, мн. ЙКЛИ. С. 3. Пав. 

Клітка = 1. клітка, (для свійської пти¬ 

ці) — коєць, куча, (на шпаків) — ніпа- 
К1ВНЯ. — Накупив гусей повен коець. — 
Треба курей повкидати в кучу. Чайч. 

2. їв тканині) — карта, іратка, кратка, 
клітка. 

Кліточка = кліточка. 
КлЬтушка = здр. від сл. Клйть. 

Клйтчатка, анат, Теїа сеііиіоеа = пліва. 
Клітчатнй = картатий (С. Л,), каргаць- 
кий (С. л.), к(ї)ратчатий (С. X), к(і)рат- 
частин. — А де ж твої, дочко, картатій 
плахти? п. її. 



Кліть 

Кліщ. = комора, комірка, комірчина, хи¬ 
жа (м. Л.), хижка, хижйна. 

Клюнь, Иовігит т-іит = ДЗюб, дзьоб. 
<’. Лф. 3. Л. — Старий гусак наставив 
спою невеличку голову з червоним широ¬ 
ким д.тюбом. Фр. 

К.ііокїі = 1. Костур (палиця, ціпок загну¬ 

тий), загострений —• ключка, З булавою 
— ковінька. — Діду Сидоре, собак бою 
он! — Аз костуром бабко! н. пр. — Візь¬ 
ми ключку та насмикай с'іна. — Взяв ко¬ 
віньку, пішов у свинки грати. 

2. кочерга, Коцюба (залізна на заводах). 

Клюква, рос. Vассіпіит охусоссоя Ь., Оху- 

соссиз раїизігіз Регє. = журавЙна, жура- 
вйха, журахвйна. с. Аи. 

Клнжоватнй = ключковатий, карлючко- 
ватий. 

Клнжовннй = журавйний, журахвйиий. 

Ключевйна = 1. болото (від ис проточно¬ 

го джерела), мочар. 
2. дїрка в замку. 

Ключевой = 1. ключовий, від ключа, 
(д. Ключі. 1.). 

2. джереловий, кринйівний, криинча- 
НИИ. —• Ой шлють мене по воду по кри- 
пипшую, мене молоду пепривишную. н. п. 

Ключині. = здр. д. під сл. Ключі.. 

Ключяца, аиат. Сіауісиїа = дужка, пере¬ 

вело. (Чайч.). — Дивлю сн, що воно в пе¬ 
репелах — чи ис вибито. Ніс. 

Ключяякь = клюишик, комірник, івах- 
варь (Ев.). 

Ключница = клюишиця, госводйня, о- 
кономка. 

Кліочничать = клюшпнкувати-, інахва- 
рюватн. 

Ключі. = 1. КЛЮЧ, здр. КЛЮЧИК_Загу¬ 
бив ключ від скрипі. — Ключем понатягу¬ 
вав струни. — Візьми ключ та приверни 
гайку. — Ключем вирвав зуба. (В пилці) 

розвідка. — Ходить вь ключахь = д- 
Ключничать. 

2. джерело, жерело, джерело, здр. дже¬ 
рельце, ЖИЛа, ЖИВеЦЬ, (роскопаний) •— 

копанка, (оброблений) — криниця, кер- 
ІШЦЯ, здр. криниченька, (де саме бт.8 во¬ 

да) — криннчбвииа. — Як напив ся, то 
до криниці задом обернув ся. н. пр. —■ Ой 
у полі криниченька, з неї вода протікає, 
ой там чумак молоденький сірі воли папо- 
ває. п. п. (Иіп.гмі пр. д. ще під сі. Источ- 

ііиісь). — Нить ключемі. = джерелом 
бити, рину ти. КіІІІІіТЬ ключемі. — 
клекотіти. 

Кяяузить 

Ключі, трава, рос. ВаГгіа аеіЬіоріз І.. = 

ведмеже ухо, дйвина, бабки, ранник. 
С. Ан. 

Клякса = ЖИД, пляма (на папері від чор¬ 
нила). — Схопив зразу перо та такого жида 
здорового посадив. 

Клянчить = канючити, циганити. 
Кляпець = д. Кляпі, і Кавкань. 

Клялнкь = книп, книпець (ніж шевський). 

Клялвкь = здр. д. Кляпь. 

Кляпоноснй = плесконосий. 

Кляпим = лабети, самолов, стуцйця. — 
Поласться вь кляпцьі = попастись в 
лабети. —• А що! попав ся в лабети! 

Кляпь = 1. затичка, цурка (паличка, ко¬ 
тру затикають в пащу зьвірям, щоб вони 
не кусались або не кричали). — Кляпь то¬ 

бі вь роть = цить ! зась ! щоб тобі 
заціпило! 
2. цурка (коротенька паличка, котра вжи- 
ваєть ся в дитячій грі або для стягування 
чого). — Обшнуровали кругом та ще й цур- 
кою закрутили. — Цурка далеко відскочи¬ 
ла за город. 
3. поперечка на вилах або на ратиці 
(щоб простромлений зьвір не доліз до ми¬ 
сливця). 

Клялкшіь = 1. застіжка (С. Аф.), шионь- 

ка (С. 3. Л. Пав.). 

2. здр. д. Кляпь. 

Клясть = клясти, проклинати. 
Клясться = присягати, ся, заприсяга¬ 
ти, ся, клясти ся, Богом сьвідчити ся, 
бігмати СЯ (С. ПІ.). — Присягаю Іісбом, 
землею і пеклом. К. Д. — І ти мене поки¬ 
даєш !... А ти ж присягав ся! К. ПІ. — 
Присягались сліпці, що своїми очима ба¬ 
чили. н. пр. — Богом сьвідчить сн, а чорту 
душу запродав, и. пр. — Та по бігмай ся, 
бо гріх! С. ПІ. — Пін почав клястись, що 
не знаю чоловіка сього. К. Св. П. 

Клятва = 1- клятьба (С. Л.), прйсяга. 
божіння. 
2. проклін (С. Л.), прокльон. — Отцева 
і матчина молитва зо дна моря ритуе, а 
проклін у калюжі топить, н. пр. 

Клятвенно = під присягою, за прйся- 
гою,' присягаючись. 

Клятвенннй = присяжний. 
Клятвопреступленіе = кривоприсяга. С. 
Жел. 

К.іятвоіірестТпшікь, ца = кривоприсяж¬ 

ник, ця, кривоприсяжцн. (Л. Сам.). 

Клятьба = д. Клятва. 
Кляуза — кляуза, каверза; карлючка. 

Кляузить = Крутити, карлючки гнути. 
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Кляузникь, ца = крутій, ка, крутарь, 
ка, коверзун, каверзник, ця, карлюч¬ 
ка (снільи. р.). 

Кляузішчать = д. Кляузихь. 
Кляча, клячонка = шкапа (С. 3. Л.), шка¬ 

пина, шкапіка (Чайч.), патика (С. 3.), 

хабета (С. III.), шевляга, шкінька,шкен- 

ДЯ. — Вівса шкапа з’їла, та й віз побила, 
и. пр. — Машталїр знай своїх патик по- 
гапя. Кв. —■ Перекинь штани на шевлягу 
(себ-то сядь верхи на шкапу), та біжи мер¬ 
щій. ІІолт, 

Книга — книга, кийжка. — він читає 
квитку. — Накупив багато книжок. — Все 
записано у книжці. — Книга для чтенія 
= читанка. — Читанка, перша книжка 
післн граматки. Зложив Хуторний. К. 1883 р. 

— К. метрнчсская = метрика. — Він 
не записаний у метрику. ■— К. поминаль¬ 
ная = граматка, с. Аф. — к. родо- 
словная = книга родоводу. 

Кннгонсчатапіе = друкування. 

Книгонечатніїкь = друкарь, дрюкарь. 
— Дрюкарю! не дрімай: де треба, точку 
став. В. К. 

Кішгопечатня = друкарня, с. 3. 
Книгопродаведть, книготорговеці = кни¬ 
гарі.. 

Кннгонродавческій = книгарський. 
Книженка = кнйжка, книжчйна. — Аби 

яка киижчйна. Чайч. 

Книжечка, внйжнца = кнйжечка. 

Кнйжища = книжйще. 

Кийжка — 1. д. Книга. 2. д. Желудокт. 
(3-й ж.). 3. д. Бумажник'ь. 

Кнйжник’ь — 1. учений. 
2. д. Грамотей. 
3. книгарь. 

Кнйжньїй = книжковий. —Кнйжиая лав¬ 
ка, кіійжньій магавйіп. = книгарня. 
С. 3. — Так приказок тих нема по кни¬ 
гарнях. К. X. 

Кнйжчатнй — книжковий. 
Кнопка = гвіздок, цьвях, цьвяшок (з ве¬ 
ликою і гарно обробленою головкою). 

Кнутикь = батіжок, с. 3. Аф. 
Кнутйоце = батожпще (С. Аф. 3.), бату- 
ра, батута (С. Аф.), батюга (С. Ш.). 

Кнутовйще = пужално, пужально (С. 3. 

Л.), пужало (С. 3. Л.), бичисько (Под.). 
— Взяв чорт батіг, нехай бере і пужал¬ 
но. н. пр. 

Кнуть = батіг (С. Аф. 3. Л. ПІ.), пуга (С. 
3. Л.), довгий — бич, батура і я. Кну- 
тйіце, довіий чередників або чабанський — 

Князь 

байдара (С.Л.), гарапник, козацький або 
для карання через ката — Нагаи, ка, Ма- 
лахай, канчук, карбач. — Як є батько 
в хатї — мачуха як мати, скоро батько за 
поріг — мачуха за ба гіг. н. пр. — Батога 
З піску не уплетеш, н. пр. — Не з такою 
пугою до Криму ходити, н. пр. — Ляснула 
пуга над кіньми і гпїді понеслись мов на 
крилах. О. Мир. —- Не втікає пес від ка¬ 
лача, тільки від бича. н. пр. — Татар бу- 
сурмевів малахаями, як череду, у полон за¬ 
ганяє. н. п. —• Пан звелів зібрати хлопів 
і десятого одншагати канчуками. О. Ст. 

Княгиня = 1. КНЯГИНЯ (жінка князева і 
володарка князівства). 

2. МОЛОДа, (на весільному обряді) — КІІЯ- 

ГННЯ. — Князь з княгинею своєю господи¬ 
нею. Кв. 

Княжекь, рос. Ліг іще не аїріпа В. = ВЬЮ- 

нець. С. Ан. 

Кинжснйка, кияженйца = трава і ягоди 
рос. ВиЬив агсіісш Б. (з породи малини, 
що росте в північній Росиї). 

Княженіе = 1. князівство, князетво. — 
Всеволод, бажаючи уступити своє князів¬ 
ство братові Игорю. Бар. О. — Князі сі¬ 
дали на князівство по вибору. Бар. О. — 
Статут Великого князетва Литовського. Ст. Л. 

2. КНЯЗЮВаННЯ. — Се було за князюван¬ 
ня Ярослава. 

Княжески = по князськи, по гаазькому, 
по княжому. 

Княжескій = КИЯЗСЬКЙЙ, КНЯЗІВСЬКИЙ, 

княжедький, КНЯЖИЙ, КНЯЗІВ. — Віче 
вважало за собою право карати князівських 
урядників. Бар. О. — Палили козаки шля- 
хетеькиї двори і княжецькиї замки. К. Ч. Р. 

Кнйжеетво — 1. д. Княженіе. 
2. титул князя. 

Княжествовать, кнлжйть = князювати, 
КНЯЖИТИ. — Віче покликало до себе кня¬ 
зювати Ізяслава. — Князювати у Київі сів 
Черпїговськяй князь. Бар. О. 

Княжій = д. Княжескій. 
Княжна == князівна, княгівна. — Визво¬ 

лив князівну і оддав князю, н. к. 
Княжой = д. Княжескій. 
Князеві = д. Княжескій. 

Князекь — 1. князик (Чайч.), князько, 
КНЯЖЯ, КНЯЗЯ, КНЯГНЯ, КНЯЗЯТКО. — 
А в танці ходить кияпш Іванко, и. и. — 
То в тій галері Алкан-ІІаша, Трапезонськеє 
княжя гуляє. II. д. 

2. птйчка Рагиз соегиіеия, 3 породи 
СИНИЦЬ. 
3. біла миша. 

Князь — 1. КНЯЗЬ (володярь князівства або 
пан князського титулу). 
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2. МОЛОДИЙ, (при весільному обрядї) — 
князь (Д. Княгиня 2.). 
3. Гребінь (на покрівлі). 
4. верхній брус на брамі. 

Ко — ДО. — Він прийшов до мене. 

Кобель, кобелекь = пес, песик. — Ізмерз, 
ак поо. и. и. -— Скаженому псові ступай ся 
з дороги. В. 111). 

Кобенить = корчити. 
Кобеняться = корчити ся; викривляти 

ся, кривити ся. 

Кобец'ь, ит. Гаїсо аріїгогия = кібець. С. 3. 

Кббузт., пі'. Каїсо ру^аг^из = канюк. 
С. Кар. 

Кобнла = 1. кобила, ядр. кобилка, ко- 
бильчина, (при табуні) -— стадииця, (що 
пс була ще жеребною) — ЛОШИЦЯ (С. 3.). 
— Взяв карую лошицю, п. и. 
2. кобила (дошка, на когріГі катували). 

Кобьілйца = д. Кобнла 1. 
Кобнлій = кобилячий. — Стукотить, трі¬ 

потить кобиляча голова, п. к. 

Кобилка = 1. кобилка, кобильчйна. — 
Запріг кобильчииу та й поїхав. 

2. кобилка (в муз. струм єн т*і). 
3. 01ЛЦК (у кушнірів, вичищати мезку). 

4. Кобилка, МІСТОК (С. ІТар.), грудна кістка 
у птиць. 
5. нон. Сісаііа — кобилка, коник. 

Кобіілочка, кобьілушка = д. Кобьілка 1. 
Кобилятина = конина, кобилятина. 
Кобьіст. — вигран, дрймба. 
Коваль, НИЙ = коваль, СЬКИЙ, — Дме, як 

міх ковальський. и. пр. 

Ковальпя — кузня, здр. кузенька. — Л 
у тій же куяепдї ковалі кували, н. и. 

Кбванець — гак, здр. ГаЧОК (рибальський). 

Кованіе = кування. 
Кбвапьні — кутий, кований. — Неначе 
срібло куте, бите і семикратне, перелите. К. III. 

Коварний = лукавнн, хитрий, облуд¬ 
ний, зрадливий. —• Його облудні думки я 
взяв за щирі. Кп. 

Коваретво = лукавство, хитрощі, облу¬ 
да, підступ, частіше ми. підступи. — 
Знаряддя підступу і душогубства. К. М. X. 
— Як би його, підступом узіївшя, вбити. 
К. Св. II. 

Коварствовать = лукавити, лукавнува- 
та, хитрувати. 

Ковать = кувати, клепати, (коней) — 

підковувати, (про помах) — тріщати, 
сьвірчати. — Коваль клепле, поки тепле, 
н. пр. — Підкував коней тай,поїхав. 

Ковачество = ковальство, ковалювання. 

Ковачт, = коваль. 

Коверкать = корчити, кривити, мняти; 
калічити, нівечити, псувати. 

Коне їжаться = викривляти ся, кривити ся. 
Коверннкг, ца = килимник, ця, коцарь, 
коцарка (С. 3.), коверпик, ця. (С. 3.). 
— Жінка ткаля, дочка килимниця. С. 3. 

Коверинй = килимовий, коцариий, ко- 
верний. 

Коверь = килим (С. 3. Д.), КОЦЬ (С. 3.), 

ковер (С. 3.), кобер (С. 3. л.), здр. ки¬ 

лимок, килимець, коберець (С. Л.), З цуп¬ 

кої повни —• верета, вереіка. -— Будем 
жити, вино пити, яничара бити, а курінї ки¬ 
лимами, оксамитом крити. К. III. —- Лавки 
були хороші, липові, із спинками, ще й ки¬ 
лимцями позастилані. К. Ч. 1\ — Білим ки¬ 
лимом все поле зима вже покрила. Ки. — 
Як підемо до церковці, станем па кобері. 
н. п. —- Нема ж мого миленького, нема мого 
серця, десь він буде почувати в полі без 
коверця. в. п. Б. 

Ковка = кування, (коней) — відкову¬ 
вання. 

Ковкій = ДОВШІЙ (С. Пар.), довільний. 

Кбвкость = коваяьність. 

Коврйга = хліб (круглий), бухан, здр. бу¬ 

ханець ; скиба, скибка, шматок (хліба). 
— Собака узяв з столу буханець хліба. 
Чаііч. — Одрізанії скиба від хлїба — вже 
її не притулиш. II. пр. 

Коврйжка = 1. д. Коврйга (здр.). 
2. пряник (Дів.), вірник (Прав.), па меду 
— медяник (С. 3.), медівник. 

Коврбвьій = д. Коверішй. 
Ковчеги = 1. д. Кивбт'ь. 

2. корабель, ковчег Боїв. 
Ковшик’ь = ківшик, корячок. 

Ковшь — КІВШ, коряк. —■ Яких тільки ков¬ 
шів вів не вирізував. Ки. — Знатимеш, по¬ 
чім ківш лиха. н. пр. —• Коряк ріжків. С. 3. 
— Льохи з вйнамн, з медами обступили За¬ 
порожці, та й тнуть корякаМи. К. ПІ. 

Ковь, частіше ми. ковм = підступ, під¬ 
ступи, лукавство. — Строять ковн = 
підкопуватись під кого, чигати на ко¬ 
го, лиху думку мати. 

Ковьіль, рос. 8ііра реппаїа Б. = кінло, ко¬ 
вила, ковіїль, шовкова трава, тирса. 
С. Ан. — Часом і можи кропивою росте 
кійло. и. пр. — Юрасько кійло косить, та 
до коника носить, н. н. — Вітер ковилу по 
еіепу розсипає, и. д. — Де пасли ся ваші 
копї, де тирса шуміла. К. ПІ. 

Ковнляніе = шкандибання. 

Ко вбілять = шкандибати, шкітильгати 
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(С. 3. Л.), КОЛИВатИ. — По улицї вітер вів 
та спїг замітає, по улицї попід типцю вдо¬ 
ва шкандибає. К. ПІ. 

Ковнряліе = колупання. 
Ковнрять = 1. колупати, копирсати, кор- 
пати (С. 3. л.), колисати, човпати. _ 
Не колупай печі. Кн. —• Паличкою копир¬ 
сає. С. 3. — Не корпай в посї. Кп. 

2. копирсати, партачити. — Вона не 
шиє, а партачить. 

Когда = КОЛЙ, ЯК. — Коли ти прийдеш? 
Після обід, а то вже, як сонечко зайде, а 
коли можна, то й до обід. — Повинен слу¬ 
хати, коли тобі кажуть. — Коли Москаль 
кате: сухо —■ задубись по уха. и. пр. — 

Когда бм — колй-б, як-бй, коб. (Под.). 
— Коїи-б дав Бог! — Як-би міні' або сяк 
або так, як-би мінї запорозський козак! п. п. 
— Ой пішла-б ц на музики, ко-б дав бать¬ 
ко пьнтака. и. ц. — Когда 6н то нй бн- 

ло, когда попало = абй коли, коли 
припаде. — Мате коли припаде: і під 
Івана і під Степана. Ки. — Когда ліібо, 
когда нибудь, когда ни єсть = колине- 
буд-ь, абй КОЛИ. — Сс можна зробить аби 
коли. С. Аф. — Когда-то = колись, КО¬ 

ЛИСЬ-ТО. — Колись і в наше віконце за- 
сьвітить сонце.1 н. пр. — Був колись оріх, 
а тепер свистун, н. пр. — Колись-то було, 
та тепер загуло, п. нр. 

К о їда піній — колишній С. 3. — Що вже 
його колишнім дорікати. Ч. К. — Згадали 
черг зна колишнє. Кот. 

Коготь = кіготь, кіхоть,' пазур, здр. кіх- 
ТИК. — Здаеть ся іі мала пташка, та кігті 
гострі, н. пр. — Розгріба своїми кіхтями 
пісок па греблі. Ос. — Як кішечка підкра- 
де-гь ся, та й запустить пазурі в печінки. 
В. Ш. — Пазурі у спину загпав. н. к. 

Когтйстнй = кігтистий, пазуристий. 

Когть = д. Кбготь. 

Кое-гді = де-де, де-не-де, де-не-десь, 
подекуди, МІСЦЯМИ, МІСТИНОЮ. — А блі¬ 
дий місяць на ту пору з-за хмари де-де ви¬ 
глядав. К. ПІ. — Усе небо похмарило, де-де 
блищать зорі. С. Аф. ■— А там із року на 
рік стала подекуди пробивать ся трава, став 
рости де-не-десь шелюг, н. о. — Жито мі¬ 

сцями посходило. — Кое-какбй = ЯКШІ 
небудь, абй-якйй, сякйй-такйй, якйй- 
такйи. — 3 його не аби-який чоловік вий¬ 
де. — Сякий-гакий панок, а про людей ду¬ 

ша добряча. Кн. — Кое-какт. = аби-як, 
ЯК небудь, сяк-так, так-сяк_Зробив 
аби-як. — Узяв сокиру, тай полагодив аби- 

• я.к. О. Аф. — Сяк-так на косяк, аби не по 
людськії. її. пр. —- Кое-когда = КОЛИ не 
колй, де-коли, в рядй-годй. — Зовсім 

Кожа 

не ІП.Ю горілки, хіба де-коли у сьвято. С. 
Аф. — І сліпа курка де-коли знайде зерня. 

II. пр. — Кое-кто — ДЄ-ХТО, хтось. — У 
нас ніхто не бува, хіба коли не коли де-хто 
прийде. — Кое-куда = де-кудй, абй ку- 

ДЙ. — Міні хоч аби куди, аби в хату, та 
па піч. Кн. — Кое-что, кое-что = ДЄ- 

що, абй-що, дещиця, абищиця, щось. 
— Піду я, то може де-іцо зароблю, н. к. — 
Треба б робить де-що, так рука болить. С. 
Аф. — Позбірала дещицю, тай до міста. 

Кн. — Кое-чего = де-чого, абй-чого. 
— Багатий ? — Багато де-чого не має. и. пр. — 
Йому хоч трохи, та тняса, міні хоч аби¬ 
чого, та багато. Кн. 

Кожа = 1. шкура (укр.), инодї — кожа, 

шкіра (Гал. С. 3.), здр. шкурка. — Кри¬ 
чить, аж з шкури лізе. н. пр. — Коза з вов¬ 
ком тягала ся, тільки шкура зостала ся. п. 
пр. — Його салом, та но його ж шкурі 
і мажуть, п. пр. — Частини, шкури : 
верхня — личко, середнії — зажйвок. 

спідня — ніздря. Ман. — Гусйная кожа 
= д- під сл. Гусйішй. — ЗмЬйная кожа 
(після линявші) — линовище, ЛИИОВЙСЬ- 

ко. — Линовище гадюче. Пр. — Снромнт- 

ная кожа = сириця (С. Л.), сирець (С. 

3.). — Не вичинена або хоч вичинена 
та з вовною або шерстю: цгвнча — 

смушок, з мергворожденого ягняти — ви¬ 

пороток, вйиорток, з того, що переліту¬ 

вало — перелїток, овеча — линтварь, 

козлова — козлйва, козлятина, з дохлої 
вівці, облізла — ГОЛИЦЯ (Си.), коровьича 
— яловича, кінська — шкапова, шка- 

повина, з старої вівці — стариця. — 

Вичинена для ббувя або на які виро¬ 
би : товар, (з телят або лошат) — опо¬ 

йок, (годовиків) — габелок, виросток (О. 

3. Д.), волова —• ЮХТа (С. Л. 3.), кінська 
— шкапова, шкалйпа. _ Зроблений з 
такої шкури: опойковий, виростковий, 

ЮХТОВИЙ, ШКаПОВНЙ. — Купив товару на 
черевики. — Юхтові чоботи. С. 3. — Чом, 
чорнобров, чом до мене не прийшов? Ма¬ 
буть в тебе, чорнобров, чобіт не має? — 
Єсть у мене пара, єсть у мене дві, пікапо- 

виї обидві, н. п. — Частини вичиненої 
шкури : від хвоста — ХОЗ, дальше к го¬ 

лові — яідиередова, передова, па шиї 
— ОШЙЙОК, під горлом - - підгорля, між 
рогами — зарізок, під черевом — ПОЛИ, 

товста, па підошви — реИІНЬ. — У шев¬ 
ців сі частини зовуть ся ще так (починаючи 
від хвоста): хоз, клубова, середня, пах- 
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виета, передова, ошййок. Василенко. 

(Шматок старої шкури) — шкурат (С. 3.), 

ШКураТОК, ШКурлаТ. — Дметь ся, як шку¬ 
рат на огні. н. *пр. — Сдирать кбжу — 
білувати. — Беруть вони ту лошицю, 
теплу ще білують. Руд. 
2. шкурка, кожушок, лушпайка, лушпи¬ 
на, зб. — лушнйня (С. 3.). — Зріже 
шкурку з яблука, та тодї й їсть. — Луш¬ 
пиння з оріхів. С. 3. 

Кбжапнй = шкуратяний, шкурянйй, 
ШКІрЯНЙН, (як із якої шкури) — ЮХТО¬ 

ВИЙ , шкаповий і т. д. д. під сл. Кбжа. 
— Се ще тоді діялось, як шкуратяні іабо: 
шкуряні) гроші були. н. к. — Славні бубни 
за торами, а зблизька — шкуратяні, и. пр. 
— Шкуратяним капшуком чванить ся. С. 3. 

Кожевешшй = чинбарський, гарбар- 
СЬКИИ. (Прав.). — Кожух за ііів милї чин¬ 
барським квасом пахне. Ос. — Кожевеи- 
ннй заводь = д. під сл. Заводь. — Ко- 
жевенное деревцб, рос. Вбив Соїіпив Ь. 
= рай дерево, скбмпія, шевське д. с. Ап. 

Кожевникь = чипбарь (С. 3. Л.), кожу- 
мяка (С. 3. Л.), гарбарь (Прав.). 

Кожевшічать == чинбарю(у)вати, гарба- 
рюватн. 

Кожевническій = чинбарський, гарбар- 
СЬКИЙ. (Прав.). 

Кожевничество = чинбарство, гарбар- 
ство. (Прав.). 

Кожевнпчій = д. Кожевиическій. 
Кожевня — д. Заводь кожевеннмй. 
Кожсмяка = кожушяка, мнець, кожарь. 
Кбжица = 1 • Шкурка (верхня частина 
шкури), ЛИЧКО (Ман.). — Хоч і дуже вда¬ 
рив, але тільки зідрав шкурку. 

2. шкурка, шкурочка, плівка. — а він 
спин зверху молоко, та тодї й каже: на¬ 
тягни Вог шкурку, поки мати прийде, н. к. 
— Нічого вона так не любила, як плівку 
з молошної каші. Кн. 

Кожний — шкурний, шкірний. 
Кожурй, вожурйна, кожурка = шкурка, 
кожушок і т. д. д. Кбжа 2. 

Кожурнстнй = товстокорий. — Товстоко¬ 
рий кавун. 

Коза = 1. коза Здр. кізка, кізонька. — 
Дикая коза = сайгак, сугак (степова). 
С. 3. 

2. КОЗЛИ (ноші у мулярів). 

3. недожинки. 
Козавйнь, козакь і т. д. = д. Казакйнь, 
Казань і т. д. 

Козачка = 1. козачка (жінка або дівчина 
козацького стану), 
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2. чепіга (в плузі). 

Козелець, рос. Зсоггопега Ьптіїіз В. = ран- 
ник, ужовник. С. Аф. 

Козель = 1. цап (С. 3. Л.), козел, вива¬ 

лашаний — ПЄрЧ (С. Л.). — Вуси честь, а 
борода і у цапа єсть. н. пр. — Скубни гро¬ 
мадського цапа за хвіст, от тобі і рукави¬ 
ця. н. пр. —- Здурів скажений цап, ріжки 
назад загнувши, махнув борідкою, замекав, 
заскакав. Гр. 
2. козлина, козлятина, козлова шкура. 
3. кобилка, лавка, що на їй в старови¬ 
ну бито дїтей в школі. 

Козельи рожкй, рос. Вібепв ІгірагНІа Б. == 
реиьяшкй, собачі решьяшкй, череда, 
причепа, стрілки, с. Ан. 

Козельникь, рос. Тапасеїшп тиіщіге Ь. = 
пижмо, навротнч, приворотень, коро¬ 
вай, наворотень С. Ан. 

Кбзица = кізка, кізонька. 
Кбзій = козячий, козиний, козйний, ко- 
ЗЙНЯЧИЙ. — Козячий кожух, вербові дро¬ 
ва — біда готова, н. пр. — Вербові дрова, 
а козиний кожух, то й випре дух. в. пр..— 
Кбзья морда, кбзій рость, рос. Уегопіса 
ВессаЬин^а Ь, = Ібунка. С. Ан. 

Кбзка = кізка, кізонька. 
Козленокь = 1. козиня, цапиня. 

2. д. Козель 2. 
Козлина = д. Козель 2. 
Козлйннй = козлячий, козловий, цапи¬ 
ний, цаповий. — А чи в тебе, старий 
дїду, та козляча борода ? н. пр. — Пропав 
ні за цапову душу. н. пр. 

Козлйть = КОЗИ дерти (погано і верескли¬ 
во сьпівати). 

Кбзлнться, окбзлитьея = котити ся, око- 
ТЙТИ СЯ. С. 3. — Кози котить ся. — Коза 
окотила ся. 

Козлбвня = хабатарня (де чинять козлину 
і вироблюють сапьян). 

Козловий = Д. Козлиний. — Козлові чо¬ 
боти. — Козловая борода, рос. Тга§оро§оп 
ргаїепзіз Ь. = козелець, козельки, ко¬ 

зельці. С. Ая. 
Козли = козли, кобильннця (яа котрій 
пиляють дрова), СТЄЛЮГИ, рНШТ (у бондарів). 

Козли = передок (у екипажа). — На пе¬ 
редок злїз парубок і прибрав віжки до рук. 
О. Мир. 

Козлятина = козлина, козлятина. 
Козяь, частіше мн. Кбзнн = д. Ковь. 

Козодбй, пт. С.аргітиіщів Еигораеив — ЛЄ- 

лик, леляк, сплюха, дремлюга. о. Л, 
Козоиь = д. Впбка :і. 
Кбзочка = кізка, кізонька, 
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Козуля, Сєгуяв саргеоіиз = сарна, — Мов 
сарна в гаю. К. ПІ. 

КозьіриСТИЙ = КОЗЙрННЙ. — От у його ко¬ 
зирна карта — повна рука козирів. 

Козирка == 1. козиряння. 
2. КОЗИрЬ. — Пішов з козиря. 

Козирнуть — козирнути, ііокозиряти, 

зайтй з козиря. 
Козирь = 1. козиря, той, що сьвітить -— 

сьвітка. С. 3. — Открнвать козирь = 

сьвітити. — Вимітять козирь = вн- 

СЬВІТИТИ. — Своії козиря (гра; = ВІЗ 
(К. Ст. 1887—6), ВІЗОК (С. Аф. 3.). — Да¬ 
вайте грати у воза. 

2. козирь, жвавий, сьиіливий. — Ко- 
знрь дївна! Кв. 

Козирять = 1. козиряти, ходити козиря, 
заходити з козиря. 
2. каяти, кобенйти, корепйти. 

Козібля, козіолька = д. Змій. 

Козавка = кузька, комйшка. 
Козьеподобний = козуватий. 

Кой, кая, кое = який, котрйй. — Кой- 
і'Д’Ь, кбй-какі, кой-кто, кбй-что і т. д. 
— д. КбЄ-ГДЇі І Т. д. 

Койка = 1. ЛІЖКО (висюче на кораблях). 

2. ПІЛ або тапчан (замісць ліжка). 

3. тачка. 
Кока —— КОКО, — Ось тобі коко — курочка 

знесла. — у ного кока сі обкомі = він 
дуже багатий. 

Кокать, оя, кбкпуть, ся = 1. ударити, 
ся, бйти, ся. 
2. товкати, навбйтки бйти ся (крашан¬ 
ками па Великоднях сьвятах). —■ Дай, Боже, 
діждати — яйцями товкати. п. пр. — Давай 
навбитки бити ся. 

Кокетка = придзш‘льованка(С. 3.), джен- 
джурйха, дженджуриста, манірниця. — 
Там придзиЬіьованки журились, що нікому 
вже підморгнуть. Кот. — Така вона джен- 
джуриха: усьміхнеть ся, гляне, моргне — 
таки привабить до себе. Черн. Кн. 

Кокетливий = придзш'льований, джен¬ 
джуристий, манірний. — Яка дженджу¬ 
риста — купив я їй оксамитку, ще хоче й 
намиста, н. п. 

Кокетничать, кокетствовать = манірити 
ся, бісики підпускати, пускати(с.ПІ.); 
лицати ся, умізгувати ся (С. ПІ.), хи¬ 
зувати СЯ. — Давай вона лицяти ся до 
його. її. к. — О вона така, як почне бісики 
пускати — хоч кому в око впаде. 

Кокетство — манірність, лицяння. 
Коклюха = веретено, веретенце. 

Коклюші = кашлюк (С. Жел.). кйгили, 
КОКЛЮШ (С. Жел.). — А підняла ся на но¬ 
ги — кір, гвіздочки та кигили, страшні за¬ 
ливці кашлі, підкошували дитячі сили. О. Мир. 

Коковать = кувати, кукукати. — Почала 
вже зозули кувати. — Як явір зелений го¬ 
ловоньку склопе, зозуля кукукне, діброва 
застогне, н. п. 

Кокбвка = Довбня, довбешка, с. 3. 
Коконі = гніздечко, капшучок. 
Кокотать = сокотати, цокотати (0. 3.). 

— Кури сокочуть, у міх не хочуть, и. к. 

Кокоткн = ЩИКОЛОТКИ (на пальцях). С. 3. 

Кокотка = хльорка, повія, шльондра, 
курва (С. 3.). — Вона у мене не хльорка, 
парубків не заманює, а чесно но божому 
кохає. Кн. — У Бога ііс без дурня, в селі 
не без курви. п. пр. 

Кокотупі, кокотунья = сокотун, цоко¬ 
тун, ха. 

Кокбшить = бйти, лупйти, лупцювати 
і т. д. д. Вить. 

Кокбшнпкі = кнбалка або очіпок (у мос¬ 
ковок). — Сховала під кибалку мичку, щоб 
не сьвітила сп коса. Кот. 

Кокони = квочка. 
Коксовать = перепалювати земляне ву¬ 
гілля. 

Коксі = КОКуС (перепалене земшпевугілли). 

Коксуш —- порода качки Апаз еіуреаіа. 

Кокушечій = зозулячий. 
Кокушка, пт. Сисиїиз сапогиз = зозуля, 

здр. зозулька, зозуленька, зозулечка. 
С. 3. Л. Аф. — Ой ти, моя родинонька, не 
цуран ся мене, хоч сизою зозулею перекуй 
до мене. н. п. — Прилетіла зозуленька, та 
й крикнула: ку-ку! и. и. — Десь узялась 
сиза зозуленька, у головках сідала, жалібно 
кувала, п. д. 

Кокушкіїні = зозулин. — Кокушквии 
сапожки, башмачкй, рос. Сургіребіит Саі- 

сеоіиз Ь. = ЖОВТІ ЗОЗуЛЬКИ, ЧЄрЄВНЧКИ, 

зозулиіш черевички. С. Ап. — Кокуш- 
кини слезки, рос. ОгсЬіз Іаіііоііа Б. — 

зозулиин рушнички, любка, любжа, 
О. тіїііагіз Ь. = зозульки , зозулиии 
сльозки, любка, любки, с. Ап. 

Коланеці = черепок. 
Колачі — д. Калачі. 
Колба = 1. риба Сургіпнз ^оЬіо — Піскарь. 

2. банька (скляна, глиняна або метальова) 

з прямою ШІІЙКОЮ. 

Колбаса = ковбаса. — Холодцем та ковба¬ 
сою закусили. Кот. — Як би ковбасі крила, 
то луччого нгаха не було-б. н. пр. 

Колбасникі, ца = ковбасник, ця. 
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К'о.іЛіїсиий = ковбасний. 
Ко.ігіііп. — 1. Відро з товстих клепок, на 
клас. 

2. корито невеличке, видовбане з іши, на 
пійло телятам. 

Колдовапіе, колдовствб, колдовать = д. 
Волхвованіе і т. д. 

Колдун ннкт,, |юс. Вусороіііит сіатаїит Ь. = 

дереза, с. Ан. 

Колдудница, колдуибва трава, колдуха, 
рос. Сігсаеа Іиіеііапа Ь. = ВіДЬМИНЄ ЗІЛ¬ 

ЛЯ, ОСОТ. С. Ан. 

Колдунові. = чарівників, чарівницький, 
відьмаків, відьмацький, чаклунів, ха¬ 
рактерників, характерннцькнй, знаха- 
ревий. 

Колдуні. = д. Волхвователь. 

Колдуньниі. — відьмин, чаклівнйдиіі, зна- 
харчин. 

Колдуні.я — д. Волхвоватсльница. 

Колебаиіе = і. колихання, хитання. 
2. вагання (с. л.), непевність. 

Колебать, єн = 1. колихати, ся, хитати, 
ся, коливати, ся, гойдати, ся, хвіяти, 
маяти, ся, хилитати, ся. — і вітер не 
віє і гилля не колише, н. п. — Пе білая 
билиночка в полі коляваєть ся. п. и. — А 
без долі біле личко — як квітка па полі: 
пече сонце, гойда вітер. К. ЦІ. — Вітер віє, 
гилля має. н. п. — Вітер трапу хилитав, 
и. п. — Старословяиська рівноправність 
стала хитати ся і вироблювати ся нерів¬ 
ність станів. Вар. О. 

2. вагати ся (С. X), ватувати ся (Фр.), 
хитати, ся, хиляти, ся, варувйтп ся 
(С. 3.), ковбасити СЯ. — Не будеш більше 
вагуватись, чи так, чи так тобі іти. ІІч. — 
Козаченьку! сватай не варуй сн. н. її. 

Колеблгощійся = д. Зьібкій 1. 

Колеватнй = жорсткий, твердий, цуп¬ 
кіш, шкарубкий (про шкури). 

Колейстнй = колїїстий. 
Коленкоровий = перкалевий. 
Коленкорі. — перкаль. 
Колерйстнй = кольористий. 
Кблерь = колір. 
Колесить = 1. кодувати, с. 3. — Хтоко- 

лує, той дома почує, а хто дуже простує, 
той дома не почув, н. нр. 

2. говорити на здогад, брати на об’- 
ІЗДКу. — Ти не бери па об'іздку, а кажи 
просто, як перед Богом. Ви. 

Колесйшко — колісце, коліща, тко. 
Колеснйкт. = колія. 
КолесіІИК'Ь = КОЛЇСНІІК, КОЛОДІЙ (С. Л.). 

стельмах. (С. 3.). 

Колеснйца = колїснйця. 

Колітний = КОЛІСНИЙ, КОЛОВИЙ. — Ко- 

лесная мазь = коломазь. — Пані, як 
пані, та до підошов коломазь пристала, п. пр. 

Колесо = колесо, коло, здр. колісце, ко¬ 
ліща, ТКО. — Треба, нк ігьятого колеса 
до воза. н. пр. — Оглядай ся на задні ко¬ 
леса. н. пр. — Он зійди, зійди, ясний мі¬ 
сяцю, як млиновеє КОЛО. II. II. — (Колеси 
без обода) — острога. —- Зубчатое ко¬ 
лесо = пальцове, палешне колесо. — 
Маховое колесо = гончак (у млині). — 

Наливное к. - КОрчак (С. Цар.), малень¬ 

ке — МЄДВЄДИК. (Ніс.). — Крутить ся, як 
медвсдик у ЯЛИНІ. II. ІІр. — Нодошевное, 
нодлнвнбе, подбпівеное, нбчвенное к. = 
підсвідник, яідсубійок, цідсубійник. 
(Так зоветь ся і самий млин з таким коле¬ 

сом). — Шлифовальное к. = точило. 0. 
Жсл. — Колесо счастія — хвортуна (С. 

ПІ.), доля. — (4 колеса до воза) — стан 
КОЛІС. 

Колесовать = колесувати (катувати на ко¬ 
лесі). 

Колесоішна — д. Колеенйкь. 
Колесовбй = д. Колеспнй. 

Колесцб = колісце, коліща, тко. 
Колечко = обідець (С. 3.), перстеник, 
каблучка, обручка, с. 3. — 1 перстеник 
у Варвари невістці достала. К. III. 

Колей = КОЛІЙ. 
Кбліша = коль, колька, (в животі) - - за¬ 

війна, завійниця, (в кишках) — СОНЯШ¬ 

НИЦІ, (в нальцнх від холоду) — зашпари, 
(в ухах) —- цуруванвя. — Колька в боки 
коле. С. 3. — Завійниця всунула ся в боки. 
С. 3. — Щоб тебе завійна ухопила! 0. Аф. 
— Соняшниці зняти, С. 3. — ІЦе й досі 
зашпари щемлять. Кот. 

Колнровать = щепити, прищеплювати, 
КОЛЇруватп, очкувати. (Останні два діє¬ 
слова на Україні прикладають ся власне до 
щеплшвя брунькою — очком). - 

Ко.шрбвка = щеплїння, прищеплюван¬ 
ня, полірування. 

Колйчеетвешшй = скільковйй, числовий. 
Колйчество = скількість, кількість (С. 
Жел.\ ЧИСЛО (С. Пар.), ЧЙСЛеннІСТЬ. — 
Ми вже бачили причини, що побільшали 
скількість козаків. Бар. О. — Папам зруч¬ 
ніше було правити земельні умови з мен¬ 
шою численностю людей. Кіі. 

Кблка = 1. колбвня, штрикання, шпи¬ 
гання. 
2. рубання (на при. дров). 

Кблкій = 1. КІЛКИЙ. — Кілкі дрова. 
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2. уразливий (с. л. ПІ.), колючий, у- 

ЩИПЛЙВИЙ (С. ІП. 3.), ШКуЛЬНИЙ (С. 3.), 

шкулкий, ДОТКЛИВИЙ. (С. 3.). — Речі до¬ 
ткливих, ущишшвиї. С. 3. — Колюче слово 
ного — наче те шило. Кн. — Вона й рота 
до мене не роззявить без'шкулкого слова. Кіі. 

Кблко = уразлйзо, ущипливо, ущііпле, 
ШКуЛКО. —- Уіцппле в тім писаню мовить. 

Колкость = 1. кілкість. 
2. уразливість, ущиилйвість, шкулкість. 

Коллегіальнмй .= колегійний. 

Коллегія, коллежекій = колегія, коле- 
гшнии. — Коллежекій Регистраторь, 
Секрстарь, Ассессорь, Совітникь = 
урядовці 14, 10, 8 і о рапґу. 

Коллсктйвннй = гуртовий. 
Коллекція = збір, збірка. 
Коллодіїомь, СоІІосІіит = спаюй. С. Жел. 
Колоббкь — і. буханець. 2. головка. (Д. 
Каравай 1 і 2). 

Колобродить = колобродити (С. 3.), бро- 
їти (С. ІП.), веремія крутити. _ Ділу 
вічку колобродить, за собою челндь водить, 
н. н. — Ой ти крутиш веремія, а я б ска¬ 
зав, та не вмію. и. п. 

Кблобі. = д. Каравай 1 і 2). 
Коловорота. = 1. свердел, свердло (ко¬ 
ловоротне). 

д. Ііовоіиірб'гь. 
Коловратнмй = І. коловоротний. 

2. змінний, перемінний, непевний, не¬ 
статечний. 

Коловращеніе = кружання, кодування. 
(С. Пар.). 

Коловбй, коловий == 1. кілковий. 
2. ТИЧНЙЙ. С. III, — Тична квасоля. 

Колода = 1. колода, нень (одрубаний).— 

Черезь нень колоду валить = робити 
що аби як. 

2. КОріІТО, ЖОЛОб (зроблене з колоди). 

3. ДОМОВИНИ, труна (видовбана з колоди). 

4. гловень (верхній одвірок); поріг. — 
Колода верхняя и нижняя у дверей — 
гловень і поріг. 
5. частіше колодка — диби, здр. дибки, 
дибйцї, дибята, скрипиці, скрипиця, 
колода, частіше - КОЛОДКИ, гусак (Кіев. 
От. 1885 — XI — 552). —■ 'Годі будеш зна¬ 
ти, як будуть карати і на ноги і на руки 
диби надівати. Ой на ноги дибки, па руки 
дибиці, ■— оце ж тобі, дяшїуііе, гарці мо¬ 
лодиці : ой на ноги дибки, па руки дибята, 
оце ж тобі, джиїуне, гарпиі дівчата, и. п. 
— Не-ставало в них кайданів, — забивали 
в дибки. К. Д. — Вдовиченка ледащицю за¬ 

били в скрипицю та Й повезли до прийому. 
К. ПІ. — Ноги в колодки забити. С. 3. 

6. КОЛОДКИ (дуже довга сьвічка, що засьві- 
чуать ся в піст). 

7. колода, талія (С. ПІ.). — Не повна 
талій карт. С. ПІ. 

Колбдсзимй = колодяжний; криийшний. 
Колодяжпа вода. С. 3. — Посилає по воду, 
по кринишпую мене молодую, не привнш- 
ную. и. п. 

Колбдезь, частіше колбдець = колодязь 
(С. 3.) ; не глибокий —- криниця, корнй- 
ЦЯ. (Д. під сл. ИсТОЧШЩь). 

Колодка = 1- колодка і т. д. д. Колода (здр.). 

2. коийл, копито, зд. копилля, колод¬ 
ка (у шевців). — На одно кошмо чорт усіх 
Ляхів строїв, н. ир. — Швець копилом ха¬ 
ту перекинув, и. пр. (Кажуть, як усі за¬ 
мовкнуть). — Розгубивсь, ІІК швець з ко¬ 
пиллям. II. пр. 

Колбдникь = д. Арестанть. 
Колбдничеекаи = д. Арестантсігая. 
Кблозснь = улик, колодка, борть. 
Колоколенка = дзвінйчка. 
Колокбленянй = ДЗВІНЙЧНИЙ. 

КбЛОКОЛЬ = ДЗВІН, здр. - дзвінок, дзво¬ 
ник, дзвоничок, поб. дзвошіще, дзво- 
няка, ми. — дзвони, с. Аф. з. Л. — 
Пін у дзвін, а чорт у калатало, тай каже, 
що його голосніше, п. пр. — Десь великий 
дзвін лили і пустили таку поголоску, щоб 
голосніший був. н. пр. — Та вдарили зра¬ 
зу у великий дзвін, се ж по тому чумакові, 
що ходив на Дін. н. п. — Ой у неділю ра¬ 
но по раненько усі дзвони дзвошіть. її. п. 
— ВічсвОй кблоколь = д. під сл. БЬченбп. 

Колокбльникь == дзвіннйк ^С. 3.). Дзво- 
НОЛЇЙ, дзвоняр. С. Пар. 

Колокбльньїй = дзвоновйй. — Колокбль- 
ннй мастерь = д. Колокбльникь. 

Колокбльия = дзвіийця, здр. дзвінйчка. 
С. 3. Л. — До утрені завив з дзвіниці ве¬ 
ликий дзвін. К. ПІ. — Дметь ся, як пугач 
на дзвіниці- н. пр. 

Колокбльчатнй = дзвіичастий, дзвін- 
коватнй. 

Колокбльчикн = рос. 1. Сатрашіїа Ь. — 

дзвоночки, дзвонкй, дзвіночок, дзво¬ 
ники. 2. Адиііе^іа уиІ£агІ8 Ь. — ГОЛубкЙ, 
дзвоночки, орлики, оксамит, с. Ан. — 
Колокбльчики павилішшне, иовелйчиьіе, 
рос. СопуоЬнінз Ь. = берізка, повійка, 
павутйця. с. Ан. 

Колокбльчикь — дзвоник, дзвінок, дзво- 
НИЧОК. — Усе з дзвоником їздить. К. X. 
— Колокбльчикь полевой, луговбй, .Піс¬ 
но її, рос. Сапіряішіа £ІотїіегаІ.а П. = СКа- 
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внтинк, екучень скучник, страхополох. 
О. Лп. 

Колокбльщикі. = д. Колокбльнпкь. 
Колош» = кілок, кілочок. 
Коло.!іііцпкь - колій (Кр.), коляр. С. Жел. 

Піде порося до колія. н. пр. 

Коломазь = коломазь, с. 3. 
Колошника = каламайка. — Каптан з ки¬ 

тайки і ноно з каламайки. Кот. 

Колоннзаторь = осадчий, с. Л. 
Колон план і л = ОСаДННЦСТВО. —В Познан- 
щинї поступає скоро справа німецького о- 
садішцства на польській землі. Бат. 

Колонизііровать = осажувати, осадити. 
С. 3. — Наш край людьми осадили. С. 3. 
—• Почали вони осажувати слободи. Кн. 

Колоністі» = колонйст (із перших) — осад¬ 
чий. с. Л. 

Колонія = колонів, осада, слобода. (Пер¬ 
ше слово прикладаеть ся звичайно до чу¬ 
жоземців). 

Колонна = 1. стовб, стовп, слуп. С. 3. Л. 
2. батова (в козацькому війську). С. Аф. Ев. 

Колосистий = колосистий, (про просо) — 
ВОЛОТИСТИЙ. С. Аф. — Хвилюють ся жовті 
ниви житом колосистим. К. Д. 

Колоситься — колосйти, викидати колос. 
— Тоді саме жито колосило ся. Кн. —• Жи¬ 
то почало вніе викидати колос. 

Колосник!» = 1. рос. Еіутиз агепагіив Б. = 

колосняк, ДЙКИЙ ячмінь. С. Ан. 

2. КОЛОСНЙК, руїнт і Вол. в горнах). 

Колоснйца, рос. ВІасКув Б. = ЧИСтець, 
чистняк, очисток, жабрій. С. Ан. 

Колосннй = колосовий. 
Колосовать = гарманити, гарманува/ги 

(молотити хліб возами або кіньми). 

Колоссальннй = величезний. 

Колосі. = КОЛОС, здр. — колосок, коло¬ 
сочок (на пр. жита, пшениці то-що), проса 
— волот (С. Аф.), волоть (С. Л.), здр. 

ВОЛОТОК, ВОЛОТОЧОК (С. Аф.), ПОб. — 

ВОЛОТЙще , волотяка (С. Аф.), зб. ВО- 

ЛОТТЯ, ВОЛОСТЯ (С. Аф.), на ниві після 
ЖІІИВ — ОКИД. 

Колосянбй = колосовий. 
Колотило = калатало, калатайло, кле¬ 
пало, стукало, стукачка, торбхкалка. 
— Піп у дзвін, а чорт у калатало, та й ка¬ 
же, що його голосніше, н. пр. — Сторож 
перестав стукати у стукачку. К. 3. о Ю. Р. 

Колотить, ся = бйти, ся, колотйти, ся, 
лупити, лущити, товкмачити, лунв,ювати 
і т. д. д. Вить. 

Колбтіе = колоття і д. Кблка. 

К6лоткій= вибоїстий, грудковатий, хряп- 
КИВ. — Путь був грудковатий; снігу нема, 
вдарив мороз, дорогу після дощу розмісили, 
вона й взялась грудою. Кн. 

Колотовка = 1. копйстка. 
2. плетуха, брехуха, слизькоязйка. 

Колотушка = 1. д. Колотило. 
2. довбня, довбешка. — Як хвате довб¬ 
нею но голові. II. к. — Носить ся, як ду¬ 
рень з довбнею, н. пр. 

3. стусан, штурханещь. — А вже тому 
хлопцеві у шевця, то що-дяя достаєть ся 
штурханців. 

Колотйрнть = 1. крамарювати (дрібмзком) 

2. плестй, брехати, брехні переносити. 
Колотйрка, колоті,ірница = д. Колотовка2. 

Колотнрникь, колотнрь = брехун, бре¬ 
хачка, плетун, слизькоязйкий. 

Колотйрничать = д. Колотйрнть. 
Колоть, ся = 1. колоти, ся, шпигати (С. 
Л.), штрикати, штйрх(к)ати (с. Л.). — 
Кольнула чи не кольнула раз голкою, — 
уже й кидай роботу. Чайч. — Підколола 
собі палець шпичкою. Чайч. — Правда очі 
коле. н. пр. — Штрикнув шилом. — 
Штрикнув виделкою у мнясо. Чайч. — ПІеп- 
шина дуже колить ся. — Колоти кабана. 
— Почало мене штигати в грудях. — За¬ 
кололо в боці. 

2. дорікати, докоряти (С. Л.), корити, 
дьвікати в очі. 

Колотьба = 1. д. Кблка. 
2. бідування, злйднї. 

Колбтье = д. Кблка і Кблика. 
Колпакь = 1. ковпак (гостроверха шапка, 

скляна або метальова покришка). — Під 
одним ковпаком сімсот козаков. (п. з. = со¬ 
няшник.) 

2. телепень, тюхтій, роззява. 

Колтупі», мед. Рііса Роїопіеа = КОВТУН (С. 

3. ), ковтюх. 
Кблча = клишоногий, кривий, кульга¬ 
вий (Кн.), кулйвин (С. Л.). 

Колчаиньїй — сагайдаковнй. 
Колчіінь = сагайдак, сайдак, с. 3. — Гей 
виїхав пан Ревуха в чистий степ гуляти, 
перевісив через плечі сагайдак багатий, ц. її. 
— Стріл з сагайдака взяли два десятки. К. 
Ст. — Колмики мали сагайдаки і стріли з 
площинами. Л. С. 

Колченбгій, колченбжка = д. Кблча 
Колченбжить, кблчить = шкандибати, 
ШКІТИЛЬГаТИ. — По улицї вітер вій та 
сніг замітає, по улицї по під тиншо вдова 
шкандибає. К. ПІ. 

Колі» = 1. КІЛ, здр. кілок, кілочок, поб. 

коляка, зб. кілля, пакіл, паля, (забитий, 
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щоб припинати) — ПрИКОЛ, ПрИКОЛвНЬ, 
(дуже загострений) — гострокіл, (тонкий, 

невеличкий) — патик, Па'ГИЧОК, (тонкийта 
високий) — тйчка, тичина, тичинка, (за- 

місць впл) — ШТИЛЬ, (в санках) — рО- 
жен, (з тину) — кіл, коляка, тинйиа, 
(що до його прив’ьязують порон або пліт) 

— радо. — Серця на приколень не при¬ 
пнеш. н. пр. — Штилі, що солому носять. 
Номис. С. 3. — А довбня, як екоче з шти¬ 
ля, та її по потилиці. Сп. — Хіба рожна 
ти захотів? Кот. — Чи не той то хміль, 
що по тичині вьєть ся? н. п. — А в мого 
двора нема ні кола, тільки росте один кущ 
калини, та й та не цьвіла. н. п. — Поса¬ 
дить иа коді. = посадйти, настромити 
НЗ ПаЛЮ. — Розбишак посадили на палю. 
С. 3. 

2. кілок, сікач (С. Пар.). 

Колнбелка = д. Колнбель 1. 

Коднбель = 1. колиска, Здр. колйеочка, 
КОЛЙСОНЬКа. с, 3. Л. — Яке в колиску, 
таке і в могилку, п. пр. — Те соиечко, що 
бачило тебе у колисці, побачить і в домо¬ 
вині. О. Мор. 

2. рбдйяа (С. 3.), колйска. 
Колнбельннй = КОЛИСКОВИЙ. — Колиско¬ 
вих пісень не багато. 

Колимага = ридван, ковчег. 
Кблншект. = КІЛОК, КІЛОЧОК і т. д. д. 

Ко.ть, загнутий — КЛЮЧКа. — У сієї бли¬ 
зенької рушник на кілочку, а в тієї дале¬ 
кої брівки па шнурочку, н. п. 

К<м мш па — калачик, баранець (закрутка 
па новій вірьовці). — Розкручуй добре, 
щоб баранців не було. — Гнуть келишки 
= теревені гнути, правити. 

КолЬ = ЯК, КОЛИ. — Як прийде — скажи 
йому. — Коли любиш — люби дуже, а не 
любиш — не жартуй же. н. п. 

Кольє = кілля, пакілля, тйччя (С. Ш.). 
Кольевбй = КІЛКОВИЙ. 

Кольмії паче = тим паче (Кн.), надто, 
ТИМ більше. — Молодому, а надто дурно¬ 
му доводить ся прощати. Чайч. 

Кольнуть = кольнути, заколоти, шпиг¬ 
нути, штрикнути і Г. д. д. Колоть. — 
Закололо у бік. 

Кольцевбй = 1. КІЛЬЧатиЙ. — Кільчатий 
ланцюг. 

2. иерстеньовий, каблучковий. — Пер- 
стеньовий камінець. 

Кольцеобразинй = кільчатий, каблучко- 
ватий. ' 

Кольцб = 1. кільце, обід, каблучка, (за¬ 

лізне для скріпи) — рихва, (у коси) - 

иятка. — Ворота на каблучках. — Щедрик- 
ведрик! дайте вареник, грудочку кашки, кіль¬ 
це ковбаски! н. п. 

2. перетїиь, здр. иерстнйк, перстекйк, 
обідець, каблучка. — Вінчальнеє, о- 

бручальное кольцб = обручка. С. 3. — 
На руці у його повно перстнїв та каблу¬ 
чок. Кн. 

Кольчатнй = д. Кольцевбй 1. 

Кольчуга = панцир (кільчатий). 

Кольчужнії кч> = панцирник. 
Кбльщшп. — Дроворуб. 

Колінко — КОЛІНО. 

Коліно, мн. колін н = 1* коліно, ми. ко¬ 
ліна. — Вь КОЛІНО, но коліно = по 
КОЛЇиа. — Грязюка но коліна. — На ко¬ 
літі, на коліняхь = навколішки, на¬ 
вколишні, навкольки, навколішках. — 
— А вона впала навколішки, та й давай 
Богу молитись, п. к. — А вони його цілу¬ 
ють та на навкольки перед ним падають, 
п. к. — Ви вмієте і плакать і божить ся 
і раді стать на вколюшкн. І. Г. — Дід на¬ 
вколішках молить ся в церкві. Кн. 

2. про рослини, про пісні — КОЛІНО, 

частіше КОЛЇИЦЄ, (про хлібові рослини) — 

ПЯ'ГКа. — Одрізав очеретину саме на ко¬ 
лінці. — ІІросьпівав одно коліно. 

3. рід, КОЛІНО, ПОКОЛІННЯ. —• Бо я пан¬ 
ського роду, не ходила боса з роду. п. п. — 
З нашого роду не було злодія. Кн. — По¬ 
коління поколінню об тобі роскаже і твоя, 
Кобзарю, слава не вмре, не поляже! Ку¬ 
лик. Ос. 

Колінчатий = колїиуватий. 
Коліть = 1. дуб'ти, дубнути, деревянї- 

ТИ. •— Руки від холоду дубіють. 

2. гинути, дохнути, здихати. — Вівці 
дохнуть. 

Колібка, рос. Сагііпа піЦ-агін Ь. = Одкасник. 
Колібчесть = колючість. 
Колючій = колючий, колький, шпичаку¬ 
ватий, остькуватий. — Тай колюча в те¬ 
бе борода. Чайч. — Колючого слова зроду 
він не скаже. Кн. —. Мужича правда колю¬ 
ча, а панська иа всі боки гнуча, н. пр. — 
Колько по стерні йти. Чайч. — Колючий 
терен. — Остькувата борода. 

Колючка = 1. колючка, шпичка. — На 
репяху багато колючок. 

2. рос. Сагбипз раегіп. — будяк, драпач, 
чортополох, С. сгіврив Ь. — будяк, хра- 
буст, С. пиіапз Б. — будяки, реиях, ре- 
пяхй. С. Ан. 

Колюшка = і • риба Оавіеговіеиз асиіеаШз 
(рипі'іііик) — КОЛЮЧКИ. С. Жел. 
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2. рос. Егуп^іит ріяпит Ь. = будячок, 
синя колючка, сііні колючки, миколай¬ 
ки, миколайцї, миколайчики, любка, 
любки, переибс-зїлля. С. Ан. 

Коляда = колядування, колядки. 
Колядовать = колядувати (під Різдво і на 

різдвяних сьвягах, а під Новий рік) — ЩЄ- 

друвати. с. 3. 
Коляска = коляса. С. 3. 

Командировать = виправляти, виправи¬ 
ти, відряжати, відрядити, ординувати. 
— До торода Москви виправили. С. 3. — 
Пап Гетьман ординує наш полк в Заднїпре 
на Дорошенка. К. Ч. Р. 

Комаидовать = командувати, старшину¬ 
вати, начальникувати. 

Комарій = комарбвий, комарйниий, ко- 
марячий. — Прийшов Спас — пропав ко¬ 
мариний бас. и. пр. 

Комарові, = комарів, комаревий. 
Комарі. = 1. ком. Сиіех — КОМіІрь, (Гал.) 

— КОМар, зб. — КОМарНЯ. — Комарь з 
дуба впаде та скікне, н. пр. — Прийшла 
друга Пречиста — взяла комара нечиста, 
п. пр. — Комарі здорово боять ся холоду. 
Степ. 
2. машина для пробивання дірок в за¬ 
лізних або мідяийх листах. 

Комедіанті,, ка = комедїяи, ка, ко(у)ме- 
дїйник, ця, кумедник, ця, штукарь. ка. 

Комедія = 1. К0(у)медїя. — Крути та не 
перекручуй, комедія в 4 діях О. Мирного. 

— Купольная комедія = вертеп Ці. 3.), 

кум Є ДІЯ. 

2. кумедїя, чудасія. (С. 3.). — Оттаку 
кумедїю він вчинив, ЩО довго всї сьмія- 
лись. Кіі. — Кому воно здалось, кому в 
пригодї? Кумедїя тайгодї! Думитрашко.— 
Та тут чудасїя, мосьпане! Гоголь. 

Комелект, = 1. комінбк. Кн. 

2. рос. ТЬІаврі агуепве Ь. = вередник, 
волоски, талабан, чорне ребро, дзво- 
нець, гречйчка, бІЛЙЦЯ (Гал.). С. Аи. 

Комель = 1. прикорень, окоренок, від¬ 
земок (товстий кінець деревини). 

2. низовий кінець волоса. 
3. ГЙЧКа (звязаний кінець у віника, мітли 
то-іцо). . 

Комета = комета, мітла, віха (С. Л.). — 
Мітла на небі — то перед війною, н. к. — 
Мітла огненая зійшла, і степ, і гори осія¬ 
ла. К. III. — Оп бачите над Київом мітла 
простигла ся, а над Дніпром і Тисмипом 
нгм.ш нптрнсла сн. К. 111. 

Комитеть = рада. 

Комйческій = комічний; кумедний <С. 3.). 
Комкать, скбмкать = згьяти, мняти, зі- 
мняти, бгати, зо(і)бгати, жужмити, 
ЗЖуЖМИТИ. — Зобгав у жменю. С. Л. — 
Зжужмив мою керсетку. Кн. 

Комковатьтй = грудковатіш, грудоватий. 
(С. Пар.). 

Комкомт. = жужмом, жмуком, жмачкбм. 
— ІІолїз у шафу, а там все жужмом лежить. 

Комментарій = комеитарь, тлумачення 
(С. ПІ.), зіпсування (Кп.). 

Коммептаторт. = коментатор, тлумач 
(С. ПІ.). 

Коммерція = торг (С. Л.), торговиця (С. 
ПІ.), Гандель (С. Л. 3.). — Нема торгови¬ 
ці без жидівської ГОЛОВИЦІ. н. пр. — Нема 
здатнїйшого до гандлю, як жиди. 

Коммерческій = торговий (С. ПІ.), торго¬ 
вельний, гандльовйй. 

Комната, комнатка = сьвітлйця, сьві- 
тлйчка, хата, хатка, хатина, горниця, 
горничка, покій, кімната, ківната (Є. 
Л. 3.), літня без печі — хижа, хйжка. — 
Комиатьг = хати, горниці, ПОКОЇ. (Най¬ 

більше спільне значення мають слова: ха¬ 
та, покій; слова сьвітлйця і горниця 
переважно визначають більші покої за-для 
гостей, а Кімната — невеличка; слова 
сьвітлйця, горниці', хата і покої визна¬ 
чають теж і цілий будинок.) — Наша гор¬ 
ниця з Богом не спорить ся. — Поставлю 
хату і кімнату, садок, гайочок розведу. К. 
ПІ. — Скільки у вас хат наймаеть ся? — 
Напяв дві хати або дві хаті), а сам живе 
в кімнаті. — Пішов у горниці. — Не за¬ 
мітай чужої хижі, аби твоя була заметена, 
н. пр. (Д. теж під сл. Изба). — А в моїм 
дворі штирі покої, а пятая сьвітличенька 
для тя самої, п. п. Б. 

Кбмнатиий — хатній, покойовий, гбр- 
нишний, сьвітлпшний. _ Кбмнатная 
дівка = гбрнишна, покойбвка. (С. Л.). 
— Комиатньгй служитель — покойовий. 

Комоді. = камбда. 
Комбкт. = д. Комі. (здр.). 

Комблшй = д. Безрогій. 
Компактний = СТИСЛИЙ, ЩІЛЬНИЙ. — Книж¬ 

ка надрукована стислим друком. 

Компанейскій = товариський (С. ПІЛ 
ко(у)мпанїйський. 

Компанія = товариство, ко(у)мпанїя, 
кумпанство, гурт. — Він в товаристві 
завжди веселий. — Зібрала сн кум папір — 
невеличка, але чесна, и. и. — Злі компанії 
і доброю чоловіка аопсукт». н. ир. - У 
гургї, їй іі смерті, пг сір.чшіт. н. ар. — 
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Торговая, лромншленная компанія = Конгресе* = рада, зт>їзд (вищих особ з 
СПІЛКа, ТОВарЙСТВО. (Пр. д. під сл. Акціо- різних земель по політичним справам), 

нерная компанія і Ассоціація).,— Всту- Конднторская, конднтор* = пекарня, 
пить, войтіі пт. компанію = стати, при- цукерня, цукорня (с. Пар.), пекарь (0. 
стати у спілку. — в* компаній дії дать 
= в спілці, на-спіл робити. — у тебе 
є город, а я достану чого, та й посіємо ні- 
спіл. н. к. 

Компаніонка = товаришка. 
Комланьбн* — товариш, СПІЛИИК. — Пі¬ 
ший кінному не товариш, н. пр. (Д. ще під 
сл. Акціонер* і Ассоціація). 

Комп.тексія = штатула, статура. 
Комплимент*, частіше ми. комплвментн = 

МИЛ0Щ1. — Почав ій говорити всякі милощі. 

Компост* = ГНОЇВНЯ. — Комнбстная яма 
= гноярка, гноївка. 

Компот* — узвар. С. ПІ. — Узвар на ба- 
зарь, а кутя на покуті, ц. пр. — Другая 
слава у Спасівку стала, що Маруся коза¬ 
кові узвару прислала, н. п. 

Комшнть = д. Вить. 

Ком*, комбк* = груда, грудка, грудочка 
(С. Аф. 3. Л.). — Бідна головочка: сьвя-гки 
ідуть, а глини ні грудочки, н. о. — Цур 
дурня, та масла грудка, п. пр. — ІЦедрик, 
ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, 

кільце ковбаски! н. п. — (Тіста) —оала- 
бух, ГЙЛКа, галушка. — (Сиру, масла) — 

грудка, ГруДОЧКа. — (Глини замішаної) 

— вальок, валька. — (Глини — замазу¬ 

вати шпари) — шиарун. — (Снігу) — 

снігова куля, грудка снїгу, а велика — 

баба. — (Ниток, вовни то-що) — жмут. 
— (Ягід злиплих до купи) — кйтяг(х), 
КШ'ЬЯХ. — Спілі вишні злипались китяха- 
мц. Лев. — Вишні так і висіли ким*яхами. 

Чайч. — (Волосся, що скімшилось) — КОВ- 

тюх. — Вбиться в* ком* = екімшйти 
СЯ, СКЛОЧЧ1ТИ СЯ. — Із рота піна все ко¬ 
тилась, як повсть та борода скімшилась. 
Кот. — Волосся па голові й на бороді склоч- 
чіло ся йому. Кн. 

ІСомяга — каюк, душогубка. (Човник, ви¬ 
довбаний з однії деревини). 

Копаться = Міряти СЯ. — А давайте мі¬ 
ряти ся, кому починати. 

Конвенція = КОНВЄНЦИЯ, умова (між дер¬ 
жавами). 

Копвйкт* = пансіон, бурса. 
і,’опвой = конвой; варта, калавур. — 
Вод* конвоєм* = під вартою, за ка- 
лавуром. 

ііонвойровать = конвоювати; вартува¬ 
ти. (С. Л.). 

Конвульсія = КОр'П, перелоги. С. Л. 3. 

3.), цукерник, цукорник (С. Пар.). 

Коневина = конина, конятина (С. 3.), ко¬ 

билятина. 
Коновій, конев* — кіньський.—К.лунь, 

рос. Теисгішп ЗсогсИит Б. = ДИКИЙ час- 
НИК, скордїя. — К. щавель, рос. Питех 
Б. = кіньський щавель. 

Коніік* == 1. коник, коничок, коничень¬ 

ко, лошачбк. — Козак молоденький, під 
ним коник вороненький, н. п. — По сере¬ 
дині пан хорунжий, під ним кониченько, під 
ним вороненький, сильно дужий, п. п. 

2. КОНЬОК, частіше МИ. конькй, скобзун, 

ЛЙЖВа, ЛИЖВИ (Гал. С. Пар.), костяні — 

нарти. — В лижви чоботи прибрав, та по 
льоду легесенько з саночками він погнав. 
(Дзвінок). 

3. комаха йгуїіиз — КОНИК. — Наш ко¬ 
ник — стрибунець живе так саме, як і 
сарана. Степ. — Жвавий коник скакунець 
доцьвірінькав ся в кінець. Старицький. Байки. 

4. риба Вугщпаїиз Ьірросатриз — КОНИК 
(морський). 

5. гребінь (в стрісі). 
(і. ГЛОвенЬ (верхній одвірок). 

Конец* = 1. кінець, Край. — Кінець лавки. 

2. у шевців — Дратва. — Сучити дратву. 

3. шматок, (цільний) — штука, цїльнйк, 

сувій. — Штука сукна. —- Сувій полотна. 

— Вконец*, до конца = до краю, до 
останку, до решти, у пень, до щеп- 

ту, до лослїдку, по сам кінець (Кн.). 
— Як не дав Бог змалку, не буде й до 
останку, н. пр. — Тільки що простпг своє 
в багаття рило, а полумт.я його до щенту 
обсмалило. Гр. — Ляхів у пень рубайте, 
кров їх з піском мішайте, н. д. — ДІдо 
с* коицом* = тай годі, тай шабаш! 

— На какбй конец* = на що ? — На 
худбй конец* = у всякім разі. — 

В* конці = в кінці, кінець. _ 
Сидить батько кінець стола, К. ПІ. — 

Коицн хоронить, нрятать = кінці хо¬ 

вати. — Под* конец* — на кінці, на 
приконченню, на приконеччі, на при 
кінці, на сході, нарешті. — С* конца 
в* конец* = од краю до краю. — І 
дивлюсь я округ себе од краю до краю: 
що ж там милого знайду я, що я там зга¬ 
даю. Б. Щ. — Нехай душі козацькії в ї- 
крайнї витають: там широко, там весело од 
краю до краю. К. ПІ. — Приводить к* 

З Словарь рос.-укр. 



Конечно_.32_ Контролері, 

коицу = до краю доводити, краю до¬ 
водити. — Треба краю доводити. К. Ш. — 
Тутт. тобі; ц конецт, = тут тобі Й край, 
тут тобі й капут! — Хазовбй конецт. 
= показний кінець, край. 

Конечно = а вжеж (С. Л.), аджеж(С.Л.), 
таджеж (с. Л.), та вжеж, а тож, а жеж, 
(С. 3.), конечне (с. 3.), певна річ (С.Л.); 
певне, запевне ,Кр.), звичайно. — Та 
хіба ж ти бачив? — А вжбж або атож! — 
Почне казати казку, звичайно, про змія, 
н. к. — „Бреше“, скажуть, „снкий-такий!“ 
звичайно, не в очі. К. III. — Конечне бу¬ 
демо у його. С. 3. 

Конечности = руки, ноги або крила. 
Конечность = 1. кінець, край. 

2, кінечність. 
Конечний = кінечнпй; останній. 
Кбннкі. = рундуЧОК (лавка і разом скриня 

в хаті біля дверей). — Старі чоботи ма¬ 
буть У рундучку. 

Конина = 1. д. Коневнна. 
2. шкаповина, шкапина. 

Конйческій = КОНІЧНИЙ, СТОЖКОВЙЙ (0. 
Пар.), гостроверхий, шпичастий. 

Конклаві. = ЗТ.ЇЗД, рада (кардиналів). 
'г 

Конкордаті. = умова (з напою). 

Конкурсі. = конкурс. (Збір позичальників 
длн розділу мавшу неспроможного довжпи- 
ка і^уперішдство між кількома). ■— На кон¬ 
курсі., конкурйруя = навпереваги, па 
Перебій. — Ми будемо вчити ся навпере¬ 
ваги. Сп. 

Кбнница = д. Кавалерій. 
Кбнньїй = кінний; кінський. — кби- 
ннй вбинт, = козак, комонник (С. 3.). 
•— По полю мчались козаки... с пів десятка 
комонників. К. Ч. Р. — Кбниое ристали- 
ще, кбнная скачка — біговйсько. (Под. 
С. ПІ.). 

Коновнйкі., рос. Тгіїоііит топіапит Ь. = 
вязйль, івасик, куряча лапка, сорочі 
ланки, котики, каюшйна. с. Ан. 

Коноводі. = І- коновод, завідчйк (кін¬ 
ський). 

2. д. Завбдчнкі. 2 і Зачйнщнкт.. — Він 
у нас на всю околицю привідця. Кн. 

Кбновязь = 1. пута (що путають коней, 
як пускають на пашу). 

2. прИНІН, К01І0ВЯЗ. — На припоні пасли 
коні сідлані, готові. К. ПІ. 

Конопатить = конопатити, паклювати, 
глобйти (С. Аф.), замазкою — ншаґлювати. 

Копопатьій = д. Весноватнй. 
Конопать = конопать, конопатка, иакля, 
КЛОЧЧЯ (для конопачення). 

Конопель, конопля, здр. конолелька, рос. 

СаппаЬів наїіуа Б. = КОНОПЛЯ, частіше ми. 

КОНОПЛІ, здр. КОНОпеЛЬКИ, одна стеблина 

— коноплина. — БезсіЬмянная конопля 
= плоскінь. — ОЬмнпная конопля = 

латірка. — (Витіпана, що йде на пряжу) 

— ПрЙДИВО, (а що лишаеть ся) — КЛОЧ¬ 

ЧЯ. С. Ан. Л. — На городі конопельки, 
вершки зелененькі, н. п. — Стрімкий як 
коноплина. Кн. — На городі конопельки, пе 
вибрана плоскінь, н. п. 

Копоиельиикт., рос. Еираіогіит саппаЬіпит 
І,. = еїдаш, е'їдач. с. Ан. 

Конопельимй = конопляний. 
ІСопопля = д. Конопель. Конопля ту- 
рецкая = д. Клещевйпа. 

Коноііляїшк'ь = підмет (С. 3.), конопли¬ 
ще, КОНОПЛИСЬКО (Гал.). 

Коноплянка = 1. пт. ГгіпріПа Ііпагіа = 

коноплин (с. Жел.), коноплянка, ма- 
кодзьоб. (С. Пар.). 

2. рос. ВісІепз ІгірагІіІаЬ. = череда, СтрІ.І- 

кй, собачі реняхй, причепа, репяшкй. 
С. Аи. 

Конопляний = конопляний. — Копопля- 

ное масло = сїм’ьяна олія. 

Консиліумі. = рада лікарська. 
Конскій = КІНСЬКИЙ, КОНЯЧИЙ. — Кбн- 
ская грива, рос. = д. Кононельннкт.. — 
КбиСкій волось (з кінського хвоста) = 

ВОЛОСНЯ, ВОЛОСІНЬ. (С. Аф.). — Конскій 
хвості, рос. Ециізеїит раїи^іге Е. — ' 

Кругляк, Е Ьіетаїе еі зуїсаіісит Е. = 
хвощ, Е. аггепзе Ь. — пестиші, польо¬ 
ва сосонка, с. Ан. 

Конспирйровать — сектувати ся. 
Континенті, = суходіл. 
Контрабанда = ііачкарство. — Запи¬ 
шаться, промишлять контрабандо!! — 

пачкарювати. 
Контрабандний == ііачкарський. 
Контрабандйрт., контрабандисті, — пач- 
карь, пачкар (С. Жел.), пачковоз. 

Контрабасйстт. = 1. басистий. — Баси¬ 
стий не мав де сісти (бо з басом тісно), н. пр. 

2. ОКТава (в хорі). — То все баси, а оцоїі 
ок гава. 

Контрабасі. = бас. — Він добре на басі грає. 

Контрактний = контрактовий. 
Контрасті. = супроти. — Біле і в супрон. 
чорному. Кіі. 

Контрибуція = 0куп, данина. — Горчд 
Лівів окуп за себе дав Орді і Хмельницько¬ 
му. Л. Сам. 

Контролері. = контролїр, повірник. 



Контро лйровать 33 Конерь 

Не можна лісникам шахрувати —над ними 
(■: повірник. Кн. 

Коцтродйровать = повіряти, контролю¬ 
вати, доглядати. 

Контузить = контузити, підбити, вда¬ 
рити, 1МПЄТ0М. — Воно не ранило, а тіль¬ 
ки ноги міні підбило імпетом. Кн. 

Конура — д. Канура. 
Конусний = конусовий. 
Конусовйдннй, коиусообразншй = д. Ко- 
нйческій. 

Конусі = конус, стіжок, кружіль. с. Жел. 
Конфетн = канхвети, цукерки. — кои- 

фетка = канхветка, цукерка. 
Конфетчикі = д. Коидііторі. 

Конфидеиціальннй, но = та&МНИЙ (0. Ш.), 
таємно, потай, нишком. 

Кояфнскація = конфіската. Гал. 

Конфисковать = конфіскувати, одібрати 
добрб на скарб, (про книжки, часописі 
то-що) — заборонити, запинйти, за¬ 
тримати. 

Конфузить, ся = соромити, ся, стидати, 
ся, (аж червоніти) — нектй раків. 

Конфузний, но = соромний, соромно, со¬ 
ром (С. Л.), НІЯКОВО (С. Л.). — Соромно 
якось стало. 

Концентрйческій = ОДНОСереДНИЙ.С. Пар. 

Концовой — Лоцман (що проводить судяа з 
одного місця до другого). 

Концовьій = штуковйй (що нродаеть ея ці¬ 

лими штуками), ЦЇЛЬНИК. 

Кончать, кончить, ся == 1. кінчати, ся, 

доводити до кінця, до краю, кінчити, 
СКІНЧИТИ, СЯ, (роботу) — доробляти, до¬ 
робити, СЯ. — На тім розмова ся і скін¬ 
чилась. К. X. 

2. вяірати, конати, вмерти, сконати. 
— Бодай тобі так тяжко конати, ой як те¬ 
пер міні тяжко віку доживати, н. п. - Чу¬ 
ли, чули Запорожці з далекого Криму, що 
конає Гетьманщина, неповинно тине. К. ПІ. 
Як Ляхи конали, як Сьміла горіла. К. ПІ. 
— Сім рік будеш хорувати, а осьмий кона¬ 
ти ! То я буду памятати, з кого се сьміяти. 
п. п. Б. 

Кончині = кіачик. 
Кончина = 1. кінець, кінчання. 

2. смерть, сконання. 

Кончить, ся = д. Кончать, ся. 

Конь = кінь, коняка, здр. коник, копи¬ 
чок, кониченько, коненя, ВШ. коні, ко¬ 
ненята, (з великою гривою) — тривань, 
Патлач. — Гей кінь воропия, а сам моло¬ 
дий. н. п. — Запріг коняку, тай поїхав. 

(Д. ще під сл. Коневі). — Конь водний 
= Гипнопотамі). 

КоніОХі — КОНЮХ, стаєнний. (Прав.). 

Конюшенний = стаєнний. 
Конюшня = стани (С. 3. Л.), стайня (С. 
Л.), стайнйця, ставнйця, конюшня (Лїв.). 
— Ой коню мій вороненький, чого ти сто¬ 
їш на стані смутненький? н. п. — Як коня 
украли, то й станю замкнули, н. пр. — 
Взяла коня у стайницю, а милого у сьвітли- 
цю. н. п. 

Коня конка, рос. Уісіа наііта І. = вика. С. Ан. 

Кбна = мняло, млявий, макуха, мнйха, 
лемішкуватий, лемішка, папуша, вайло, 
валюка (всі про чоловіка). 

Коналуха — д. Глухарка 2. 
Копальщикі = копач, копальник, гра- 
оарь (С. Аф.). — Наняв грабарів рів копати. 

Копанеці = рівчак. 
Копани — 1. Копаниці (полозки у санок 

з коріньковими передками). 

2. корчі, ПНІ (викопані з землі, де був ліс). 

Копаниця — д. Заступі. 
Копаніе = копання. 
Копань = копанка, (кодо джерела) — са- 
жавка, сажівка. с. 3. 

Конатель — д. Копальщикі. 
Конать = копати, рйти. — Копати яму. 

Копаться = І. копати ся, рйти сн. 
2. копати ся, вовтузити ся, шпортати 
ся, валантати ся. 
3. копати ся, нишпорити, шукати. 

Конеечка = копієчка, копійчйна. — Ви¬ 
плакала тую копійчину, та Пречистій по¬ 
ставила сьвічечку за сина. К. III. 

Копеечішй, конеешннй = копійчаний, 
КОШЯШНИЙ. — Копійчана сьвічка. 

Копсйка = копійка, здр. д. Копеечка. — 
Засьмій ся, Матвійку, дам копійку, и. пр. 

Конейинкі, копейщнкі = пікінер. С. 3. 
(Вояка, узброєний списом). 

Колейішй = 1. копійний, описовий. — 
Чи не носить хто клюги описової ? Я но¬ 
шу, у мене й ратища вистругані. К. X. 

2. д. Конеечннй. 

Конейсті = нйсарь, копіїста,. 
Копейщнкі = д. Конейинкі. 
Коненка = конйчка. 
Копешшй = копйшвии, В КОПЙЦЯХ. — 
Сіно в копицях. 

Конері = 1. рос. АпеШит ргаусоїапя Б. = 

укріп, окріп, кріп. с. Ап. 

2. рос. Бавегріїіит Іаііґоііит Б = СТарО- 
дуб, лиходійна трава, волошпена трава. 
С. Ля. 



Кбпетень 

3. станок для баби, що нею забива¬ 
ють палі. — Копра па діло, копра п. 
діла = посунути станок ближче до 
палї або одсунути од неї. 

Кбпетень, рос. Авагит еигораеит Ь. = 
копитень, копитці, копитник, копит¬ 
няк, копитець, підлйстник, підолїшник, 
підорішник. с. Ан. 

Копецт. = 1. д. Кобецт.. 
2. копач. 

Конйлка = скарбничка, карнавка. 
Копированіе, коппрбвка = копіювання, 
списування, перетісування. 

Копировать = копіювати, списувати, пе¬ 
реписувати, здіймати копію. _ Той 
лист зкопієвавши, послав. Л. В. 

Копировщик’ь = копіїста. 
Копйть, ся = збірати, ся, збивати, хо¬ 

вати. —• Збиває гроші копійку до копій¬ 
ки. — Цілий вік ховав, дїтнм не давав, а 
злодї'і спожили. Кп. — Назбірав грошей 
повну скриню. 

Копія = КОПІЯ, ВИПИС, СПИСОК. — з та¬ 
ких листов копії мають бути давані. От. Л. 
— Зробив собі список з того малюнку. Кп. 
— До книг записувати і випис давати. Ст. Л. 

Копка = копання. 
Копкій = пухкий. — Земля пухка — легко 
копати. Ки. 

Копленіе = збірання, ховання. 
Копна = 1. купа, здр. к^пка. — Купою па 
купі. К. ПІ. — Чорт біса е під купи ба¬ 
чить. н. пр. 

2. (хліба на 60 снопів. —• КОПа, (сіна або 
хліба в снопах) — КОПИЦЯ, К0ПТ.ЯК, здр. 

— коничка, коньячок, (па ЗО снопів) — 

ПОЛукІПОК, (багато, густо кіп) — КОННО, 

(що кладе копи) — КОПИЛВИК. ^Оп.). — 
Більш копи лиха не буде. н. пр. — ІІо- 
В'ьяжуть у снопи, покладуть у копи. н. п. 
— Поскладаєм в копи, та вдаримо в гони, 
п. п. — Дивлюсь, а він лежить під копи- 
цею сіна. 

Кбпоткій, копотлйвнй, кбпотннй = 1. 
млявий, марудний, маруда. — б роботі 
вона млява. Кп. — Оце ще маруда, як почне 
що робити, то поки він налагодить ся. 

2. МОрОЧЛИВИЙ. — Морочливе діло. 

Кбноткость, копотлнвость = марудність. 
Копотуїгь, копотунья = жаруда. 
Копоть = 1. сажа, кіпоть, кіптява. — 
Кіптю боюсь, я удушлива. Лев. 

2. смолярня, смолокурня, дегтярня. 
(Яма, де гонять смолу або дьоготь). 

Копотить, ся = порушити, ся, комаші- 
ги ся. 
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Коптильня = ДИМарня. (Вол. зап. Сидоренко). 

Коптить, СЯ = коптити, КОПЧОНИТИ, ся. 
КоптЬлна = д. Коптильня. 
Копуігь, колунья = д. Копотуїгь. 
Копушка = КОпИЧКа (сїпа або трави). 
Копнтепь = д. Кбпетень. 

Конйтистьій = копитастий. 
Коньїтиик ь = д. Кбпетень. 

Копитний = Копитовий. 

Копкпго — копито, (роздвоєне) — ратиця, 
(у евинї) — ракотиця, (сторчове) — кукса 
(Май.). — Мясо розідрать суддям па рівні 
часті, лисиці ж ратиці віддать. Гр. 

Копито львйное, рос. АІсЬетіІІа гиіцагів С. 

== прігворотень. с. Ап. 

Копьітчатий = копитоватиЙ. 
Копьїшнться = д. Копопійться. 

Копі. = копальня, рудокбшш, (глини) — 
глинище, (вапни) — вапнярка, вапни¬ 
ще, (соли) — С0Л0ПЙЦЯ, (земляного вугіл¬ 

ля) — шахта, (заліза) — рудня, рудо- 
К01ІНЯ, рудокопи. (Волинь, зап. Сидоренко). 

Коньіі — СПИС (С. 3. Л.), копій, (держално 
до його) — ратище, — Не всяк козак, 
хто списа має. н. пр. — Держить в луці 
спис довгенький, а у руці меч ненецький, 
п. п. — Ой кинув ся та пап Сава до гос¬ 
трого меча, взяли його на три списи від 
правого плеча, п. д. — Іде козак, копією 
оішраєть ся. п. д. 

Копьевйще = ратище, с. 3. — Козакові 
без ратища, як дівчині без намиста, п. пр. 

Кора = Кора, (товчена чинити шкури) — 

здубиця. — Покриться, взяться корою 
- заскорйнїти. — Струп заскорипїв. Кп. 

Корабельний = кораблевий. 
Корабельщикт. — корабельник. 
Корабль = корабель (С. 3.), турецький в 
давнину — Ґалвра, Галера. —- Тую гале¬ 
ру з грізної гармати привітайте, гостинця 
їй дайте, п. д. 

Коралловнй = коралевий. 
Кораллт. = коралї. 
Коралькй = коралї, добре намисто. - 
Були коралї, та пішли далі, були перли, та 
ся стерли, н. пр. —- Повна шин доброго 
намиста. 

Коралькбвий = коралевий. 
Корга = 1. д. Ворона. 

2. стара баба, баба-яга, відьма. 
Кордегардія = буцегарня. 
Кордоні. = КОрДОН, ЦЄЦ (військовий). 

Коренастий = 1. коренистий, корін¬ 
частий, корчастий. — Дай Боже, щоб 
моя капусточка була на коріння коренистая, 
а із листу головистая. н. пр. — Дуб кор- 



Кореневой 

частий. — Рости редька корениста — па 
зїму сховаю, н. п. 

2. присадкуватий, натоптуваний (Чайч.), 

крекотень. 

Кореневой, корневбй = 1. коріневий, ко¬ 
рінний, корчовйй. 
2. КОрІНЬКОВИЙ (зроблений з коріня). — 
Корінькова люлька. 

Коренистий = д. Коренастий 1. 

Коренпой = 1. грунтовний, корінний. 
— Се наше право грунтовне, споконвічне. Кн. 

2. первістяий, СПОКОНВІЧНИЙ. ~ Ко- 
реннше жйтели = тубольцї. с. Л. ПІ. — 
Зайди принесли до тубольцїв культуру. Кн. 

— Коренпой зубі. = кутній. — Сьмій 
ся, засьмівш ся колись на кутні, я. пр. — 

Коренная дбшадь =• голобельний кінь. 
С. Аф. — Коренпой разеблт. = ропа. — 
Коренная риба — велика риба, добре 
просолена, просіл. 

Кбрень = корінь, здр. корінець, корінь- 
ЧИК, зб. — коріння. _ Или ПОЛОНІ, 

дворі, или кбрень вонт> = або нан, або 
цропав. п. пр. (Або велике щастя або ве¬ 
лике лихо). — Запрячь вт. кбрень = 
запрягти в голоблі. — Кбрень вблчій 
білий, рос. Асопііит іусосіопигп Іиіеит 
= царь-зїлля, царь трава, с. з. — к. 
громовий, рос. Азрага§ич вуНезІгів = 

пшарага, заячий холодок. — к.жнвбт- 
ннй = д. Горець. — К. красний, рос. 

Апсіїив оїіісіпаїія Ь. — медуниця, МЄДЄ- 
іійшник, краснокорінь, румянка, ру- 
мянчик, свинюшіїик. — К. макаршииь 
= д. Горець. — К. солбдковий, рос. Оіу- 

суїтЬіга есіііпаіа Ь. = СОЛОДКИЙ корінь, 
вербець солодкий, солодець, солодйка, 
лякорйця. — К. скипидарний = д. Кб- 
нетень. — К. сухотний, рос. Агиш та- 

гиіаіит Ь. = козяча борода. — к. цар- 
с.кій, рос. Ітрегаїогіа ОвІгиШіит Ь. = 

царь-зїлля, стародуб. с. Ап. 
КорешІКЬ = голобельний (кінь). С. Аф. 
Корець = 1. корець (С. з.), коряк (С.З.), 
здр. кірчик, корячок, ківш, ківшик. — 
Купив коряк ріжків. С. 3. — Знатимеш — 
почім ківш лиха. п. пр. 

2. (у млині) — КІВШ (куди борошно си- 
неть ся). 

КорСШОКЬ = І. корінець, коріньчик. — 
Корешкн = (тютюну) — корінь ці, ру¬ 
банка. 

2. (в оправі книжок) — СПЙНКа.—Опра¬ 
ва скрізь добра, тільки спинка трохи по¬ 
тискалась. Чайч. 

КормилЄЦ1 

Коржавить = коржавити, гакарубити 
КоржавЬть = поржавіти, шкарубіти, шка¬ 
рубнути. 

Коржань = д. Кавсякь. 
Корзина, корзинка — кош, КОШИК (С. 3.), 

кіш, кошіль, кошовка (С. л.), (з соломи) 

— КОШІЛЬ, СОЛОМ'ЬЯНИК, (з реміно, з лик) 

— козубенька, (з лози) — лозанйк, (з ло¬ 

зи, обмазана глиною) — стуга, Стужка. 
—- Прийшли з кошелями, увесь коровай 
забрали, н. п. — Випустив з кошеля. Кр. 
—• Із лип плетені козубеньки, з якими хо¬ 
дять по опеньки. Кот. — Мудра жона: як 
дві етуги пшона, третя гороху, то вона й 
буде носить по троху. її. пр. — Узяли 
стужку з калачами. К. Ч. Р. —- Понаїда¬ 
лись і пазбірали окрушин 12 іювиих коши¬ 
ків. К. Сьв. П. 

Корзннщнкь = КОІНИКарь. С. Пар. 

Коринка, Равзиіае тіпогев уііія уіпііегае а- 

ругепае = корйнка (родзинка коршіська, 
дрібна). 

Корнстий = товстокорий. — Товстокорий 
кавун. 

Корить = дорікати, докоряти, корити. 
С. Л. 3. 

Кориться = корити ся, покоряти ся. С. 3. 
Корйца, рос. Сіппатопит = КОрИЦЯ, ЦИ- 
намон. (С. 3.). 

Коричневий, коричний = 1- корицевий, 
цинамоновий (властивий кориці або зро¬ 
блений з неї). 
2. корйчшшш, рудоватий (колір). 

Коріапдрь = д. Кшлиець. 
Корка = 1. (на садовині або городині) — 
шкурка, шкурочка, лушпайка, лушнй- 
на, лушпинка, зб. лушпиння. — їли ка¬ 
вуни, та понакидали скрізь лушішшш. 

2. (па хлібові) — шкоринка, скорина, 
скоринка, скірочка, (спідня) — спідка. 
— Кортить Маринку шкоринка, н. пр. — 
Гризеш шкоринку із книша, та дмеш си¬ 
вуху із ківша. Сніп. — Дайте хліба хоч 
скірочку, деревьніїі ложки і сироватки 
трошки, н. п. — Люблю шкоринку та ще 
спідку. — Его отдули на бб-Ь корки = 

вибили на всі боки. 
Корма = корма, зад, задняя (С. Пар.), гї'за 

(корабля або якого иньшого судна). — Хвилі 
заливали човен, а він був на кормі. К. Сьв. П. 

Кормежка = кормівля, годівля, году¬ 
вання , харчування (коней, волів) — 

попас. 
Кормилець = 1. кормитель, годуваль¬ 

ник (Чайч.), НИТЇШИЙ. — Він йому питії’ 
ий батько 
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Кормил ип,а 

2. добродій. 

Кормйлица = 1. замка. — У неї боліли 
груди, то вона напала до дитини мамку. 

2. питима. 0. 3. — Питима мати. 

3. добродійка. 
Кориіілицьііі'ь = мамчин. 
Кормило = стерно, демено (С. Аф. 3. Л.), 

керма (С. Жел.), у плота — трепЛО. С. Л. 
•— Ой сидить козак та на демоні, він деме¬ 
но повертав, на чорне море поглядав, н. д. 
— Сідай на стерно, а ми будем громадити. 

Кормить, ся = годувати, ся, кормити, ся, 
харчувати, ся, живити, ся, (дуже) — 

СИТИТИ, ТЛЙТИ, (худобу в дорозі) — 110- 

Ііасати, КОрМИТИ. — Господь буде помо¬ 
тати сиріт годувати, н. п. — Трудяща ко¬ 
пійка годує до віку. н. пр. — Ситого гостя 
добре годувати, н. пр. — Ой як міні жити, 
в сьвітї горювати, ой як міні діти в сьвітї 
годувати ? н. п. — Багатий дивуеть ся, як 
убогий годуеть ся. к. пр. — Уже ж се му¬ 
сить всякий знати, що військо треба хар¬ 
чувати. Кот. — Нехай багач дивить ся, як 
убогий живить ся. н. пр. — Ой щож будем 
робити, нічим волів кормити, н. п. — От 
доїдемо до Охма-гової, то тут треба коней 
попасати. — Уже вони й тлять того каба¬ 
на ціле літо. Сп. — Пустельник мусів го¬ 
дувати ся своєю працею. Бар. О. 

Корінні, кормленій — д. Кормсжка. 

Кбрмля = 1. д. Кормсжка. 
2. харч, харчі, їжа, страва, корм, по¬ 
корм, (для худоби) — наша. — У нас до¬ 
брі харчі. — Не буде й скотині паші. С. 3. 

Корінний = 1. гладкий, СИТИЙ. — Ситий віл. 
2. пашистий. — Пашисте поле. —- Па¬ 
шиста солома (що дав багато паші). 

Кормовйщс = випас, паша, иастівнйк, 
ВИГІН, Степ (де випасають худобу). 

Кормовое = харчове, харчові гроші. — 
По карбованцю в день, та харчового по 
злотому. 

Кормовбй = К стерновий. 
2. харчовий. 

Корячій, кбрмщіш’ь = стерніік, стерни¬ 
чий, стйрнйк. (С. 3. Л.). — Один стер¬ 
ник сам керує, весь корабель управуе. Ма¬ 
зепа. С. 3. Л. 

Корчі. = д. Кбрмля 2. — Поднбжннй 
корит. — Наша. — Пустив волів па пашу. 

Кориать = обтинати, обчикрйжувати, 
(крила птиці) — боркати. С. ПІ. 

Корневйкт., кориеїшпа, чорне війце = ко- 
ренйще. 

Корневбй = д. Корсневбй. 

Корнеплбдннй = корінеімідний. 

Корбкья петрушка 

Корнеті. = хорунжий. — Лучче живий хо¬ 
рунжий, іііж мертвий сотник, н. пр. 

Корнйстнй = д. Коренастий 1. 

Корнишбіп. = огірочок, пуігьянок (огірок 
маленький для маринованая). 

Корноухій = карнаухий, шельмований 
(з надрізаним або одрізаним ухом). 

Кбримй = кірнйй. 
Коробейпвкт. = корббочник, рознощик, 
крамарь (що носить дрібний крам). 

Корббвть, ся = корчити, ся, шкарубити, 
СЯ, пачйти, СЯ, дубити, СЯ. — Дошка на 
сонці подубила ся. Кн. — Лихоманка аж 
корчить. 

Коробка, здр. Коробочка, Корббушка = 
1. коробка, коробочка, короб, коробок, 
(з дуба) — козуб, козубка, козубенька, 
(з кардову) — шабатура, шабатурка. 
2. дощана обшивка на лутки або одвірки. 

Коробі. = д. Коробка 1. — Наговорнлт. аь 
три короба наоалакав сїйг мішків гре¬ 
чаної ВОВІШ (багато ка’зна чого). 

Корова = корова, здр. — корівка, корі¬ 
вонька. — Дбйпая корова — дійна. 
— Я'довая корова = ялова, ялівка, я- 
ЛОВЙЦЯ, зб. — Я ЛІВШІ К, через рік тільна 
— пере дійка. 

Коровай = д. Караний. 

Коровенка = корівка, корівонька, корів¬ 
чина, ми. корівки, корівчата. 

Коровій = коровгячий. 
Корбпка = 1. д. Коровсяка. 2. д. Дікпль. 

Корбвка божья, ком. Соссіпеїіа — СОНЄЧКО. 
— Сонечко •— зовсім кругле, зверху опукле, 
головка й ніжки малесенькі. Степ. — Со¬ 
нечко, сонечко! виглянь в віконечко: он 
Татари їдуть, тебе заріжуть. (Промовляють 
діти, пускаючи сонечко, щоб летіло). 

Коровніїкт. = 1. коровнйк, хлїв, ричків- 
ня, ричкарня, ялівник. 

2. д. Дягвль. 
Корбвішца = корівнкця, доїльниця, рйч- 

Ка, ДОЯрКа. — Одну дочечку мала, та й 
ту утеряла: із поля робітницю, од печі то- 
пільницю, од корів корівницю. н. п. (Д. ще 
під сл. Доіїльїшца). 

Коровбдт. = танок, таночок, с. Ш. Л. — 
Ой у місті Немирові дівок танок ходить, 
н. п. — Сім дочок — свій таночок, н. пр. 

Корбвошішкт. = д. Дягвль. 

Корбвушка - д. Коровевка. 

Коровьякт., рос. УегЬавсит ІЬарвит ї^. — 

коровт.нк, ведмеже ухо, дивана, дряб- 
чак, СІ.НІЧІ. (!. Лн. 

Короні.л петрушка, рос. ЛпІІігізеїі* чуЬенІї ь 
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37 Корбвья трава 

Ноґґт. = свербигуз, бугила, борщів¬ 
ник. с. Ан. 

ІІорбвья трава, рос. Сатеїіпа ваііуа Сгапія. 
= рижій. С. Ан. 

Коровякі. = д. Бслладбиа. 
Королева = королева, краля (С. 3.), ко- 
ролйха, КОрОЛЙЦЯ. (Останні два тільки в 
знач, ікіики короля, а перші і в знач, дер¬ 
жавної володарки), — А короля нема дома, 
королиха сама дома. н. п. — Царь, цариця 
— королиця. (з нар. гри). 

Королеввпа трава, рос. Ьарра таріг <3аг1п. 

— дїдовнйк, липух, РЄІІТ.ЯХИ. С. Ан. 

Королевичі. = королевич, короленко, ко¬ 
роля, короленя, мн. королевичі, коро- 
лята, короденята. 

Королевна = королівна, здр. королїв- 
НОНЬКа. —Чи ти царівна, чи королівна? н. к. 

Королевскій = королівський, королів. 
Королівство = королівство. 
Королевствовать = королювати. С. 3. 
Королеві. = королів. 
Королеві = 1. королик (збр. Король). 

2. ііт. Моіасіїїа ге^иіиз = КОрОЛИК. Вол. 

3. д. Кроліікі.. 
4. померанець мальтський (в середині 
червоний). 

5. Коралина (намистина з коралів). 

Король = 1. король, здр. королик, цї- 

сарь (Гал.). 

2. (в картах) — КОрОЛЬ, (в особливій грі) 

-_ бардадйм. 
3. поріг (в опустї, в лотоках). 

Королькй = д. Коральки. 

Королькн садбвме, рос. Сарзісит аипит Б. 

= стручковий перець, перчиця, с. Ан. 

Корольковий — корбликовий, кролевий, 

кролячий. — Королькбвое ожерелье = 
д. Коральки. 

Коромисло — 1. коромисло, (у терезів)— 

бугай, (у колодязя) —- журавель, (у дзво¬ 

на) — ручка. 
2. ком. ЬіЬеІІиІа — бабка, самчик — ба¬ 
бич. С. ПІ. — Отже бабка страшенний во¬ 
рог усім двокрилим комахам. Степ. 

Корона = корона, здр. корбновька, ві¬ 
нець. 

Коронний = коронний; державний. 
Коронарія, короноваїїіе = коронування, 
вінчання на царство. 

Короновать, ся = коронувати, ся, він¬ 
чати, ся на царство. 

Короста, мед. ЗсаЬіез = короста, (недужий) 

Кброчка 

— КОрОСТЯВИЙ, (особлива кімната для іх) 

— коростява. 
Корбставпкі, рос. ВсаЬіоза агтспвів = ку- 
палка, наголоваток, огірчак, христова 
палочка, новнякн, сияявка, жовтїль- 
НИЦЯ (Гал.) С. Ап. 

Коростель, пт. Каїїиз сгех = деркач, здр. 

деркачик. С. 3. Л. Аф. — Тільки чути, як 
далеко десь деркач дирчигь. 

Корсетовий = коростявий. 
Коросто в-Ьть, корбстйть = корбстявіти. 

Коротать = коротати, калатати. — Чи 
коротаєш вік в журбі, чи то за поставцем 
горілки. Гул. Ар. — Та не дай Боже ніко¬ 
му, як міці тепер старому — у неволі про¬ 
падати, марне літа коротати. К. ПІ. — Жи¬ 
ву, калатаю, віку доживаю. Кн. 

Коротенький = коротенький; ку ценькиГі. 
Коротехонект. = коротїсенький. 
Коротизна = короткість. 
Коротить = коротити, в(у)корочати, 

в(у)корбчувати, прикорочувати. 
Короткій = І. короткий, куций. — Ко¬ 

роткі руки — не все те досягнуть, ЩО очі 
бачугь. Кн. — Ой Сербине чорноусий, чого 
в тебе жупан куций? п. п. — Піймав ку¬ 
цого за хвіст, н. пр. 

2. Недалекий, близький. — Недалекий 
шлях. 

3. недовгий, короткий. — Як зімою день 
не довгий. 

4. блЙЗЬКИИ, — Близький приятель. 

Коротко, коротко = коротко, коротень¬ 
ко; близько (д. Короткій 1, 3 і 4). 

Коротковатнй = коротенький, куцень¬ 
кий, тібкороткий (Д. Короткій 1 І 3). — 
Жупанок на йому якийсь куценький — Та¬ 
ки поворотка ця свита. Чайч. — День ко¬ 
ротенький. 

Коротконогій = куцонбгик, куцолапий. 

Корбткость = 1. короткість, корота. 
2. приязнь. 

Короткохвостий = куций, куцохвостий. 
— Піймав куцого за хвіст, п. пр. 

Короткошерстий = низькошерстий. 

Короткошея = короткошиїй. 

Коротншка = 1. куцйяа, куца одежина. 
2. куцан, куцанчик, курдупель, коти¬ 
горошок (дитина малого зросту). 

Коротншгь = 1. оцупок. С. Л. 3. 
2. д. Коротьгшка 2. 

Корбче = коротше, куціше, блйзче (д. Ко¬ 
роткій). 

Кброчка = д. Корка. 
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Корочуш. = капут, сиергь. — Тут йому 
н кішут! 

Коро/іді, ком. Вокігіеішв = короїд. 
Корпія = іюнйтчина (Ніс.), смиканїша, 

ТОрОЧКЙ (С. III.), — Лїкарь запхпув у ви¬ 
разку смикапини, а вона зараз і випала. Кн. 

Корпіть = НИДІТИ (С. 3.), сліпати (над 
яким ділом). 

Корректорт. = коректор, справщик, вй- 
правщик. 

Коррсктура = коректа. С. Жел. 

Корректурннй = виправщицький.—Пра¬ 
цював над отиєю тяжко нудною виирак- 
іцицькою працею: виправлять оттаке, як 
оцї приказки, то не играшки! Номис. 

Корреснондептт. = дописувач, допйсник. 
(С. Жел.). 

Корреснонденція = ДОПИСЬ (С. Жел.). 

Корреспояднровать = дописувати, пи¬ 
сати (до кого), анотувати ся (з ким). 

Корридбрі = коридор, коритар (Гал. С. 
Жел.), узенький — суткй, суточки. С. 3. 
— Завівши мене в суточки, та й каже: 
Пристаньмо й ми, братїку, в колії. К. X. 

Корсарі = ушкал, ушкуйник (морський 
або річний розбійник). С. ПІ. — То не вер¬ 
би луговиї зашуміли, як безбожні ушкали 
налетіли, Хведора Безрідного ностреляли, 
дорубали, и. д. 

Корсеті = корсет, шнурівка (Кн.), шну¬ 
ровиці. (С. 3.). — Продай, мамо, дві тели¬ 
ці, купи міні шнуровиці: в мене цицї тря- 
сутьця, з мене хлопці сьміютьця. н. п. 

Кортома = д. Аренда. 
Кортомйть = здавати в посесїю. 
Корточки = карачки. — Сядіть на кбр- 
точкахі = сидіти карачки (зігнувши 
ноги). 

Корча = корчі, перелоги. С. 3. Л. — От 
се напали перелоги. С. 3. 

Корчага, корчажка = горщок, горщик 
(глишпшй, без ушка), здр. — ГОрща і т. д. 
д. Горшбкі. 

КорчажнБій = горшковий. 
Корчеваніе = корчування. 
Корчева/гь = корчувати. — Корчували ча¬ 

гарники довго, за теж і просо вродило не 
пречудо. Кц. 

Корчевбіі = корчовйй, перелоговий (д. 
Корча). 

Корчешшкі, ца = 1. корчмарь, шин- 
карь, ка. 
2. КОрчеііІГИК, ЦЯ (ідо перевозить або 
продає горілку без акцизу). 

Корчснннчать = 1. корчмарювати, шин¬ 
карювати. 

2. корчеиничати (продавати або перево¬ 
зити горілку без акцизу). 

Корчемнячество = 1. корчмарювання, 
шинкарювання. 
2. корчекство. 

Кбрченіс = корчіння. 
Корчить, ся = 1. корчити, коцюбити, 
кандзюбити, кривити, карлючити, ся. 
— Бідний багатому повний слуга, корчить 
ся, гпеть ся пред ним як дуга. Кот. 

2. корчити, удавати (С. III.), строїти 
(з себе). — Удає з себе пана. 

Корчма = корчма, здр. коршмйця, оран- 
да, шинк, шинок. (Пр. д. під сл. Кабані). 

Кбршуні, пт. Каїсо гпііуив = шуліка, шу- 
ляк, шульпіка. С. 3. Л. — Кбршуні ку- 
рятникі, Мііупз ге^аііз = каня, канюк. 
С. Жел. 3. — Гуде свистить, песеть ся піка, 
як зверху за курчам шульпіка. Кот. — Ле¬ 
бедяток поховала, стала гріть, а сама схи¬ 
ляє голову —• глядить, чи не мріє де шуль- 
піка у горі, чи не зробить він пригоди 
дітворі. В. ІД. — Чигає нк каші. п. пр. 

КорЙСТІШЙ = 1. корйстний, пожиточний. 
— Свон воля добра та не пожиточна. її. пр. 

2. корйетливий. 
Користолюбсці, корнстолюбйвнй = ко- 
рйстливий, користолюбний. 

Корьістоліббіс = корйстливість, користо¬ 
любство. 

Користь = І. користь, зиск, вжиток, 
прибуток. — Користі за два шаги, та й 
ті щербаті, н. пр. — 3 прибутку голова пе 
боли ть, н. пр. — Із нашого женихання ні 
слави, ні вжитку. її. її. 
2. д. Корнстолгббіе. . 

Корьіто — корито, (невелике) — НОЧВИ, 

вагаий, ваганки, (у рибалок па рибу і 
Сітки) — стяблб. 

Корь, мед. МогЬіПі = кір. С. 3. (Пр. д. під 
сл. Коклюші). 

Корюха, корюшка, риба За]то ереіїапиз = 

корюка. 
Корявий = 1. кривий, корячкуватий, 
карлючковатий. — Дерево таке корячку¬ 
вате, що іі на палицю не вибереш. її. к. 

2. рябий, дзюбатий, дзюбанпй, таран¬ 
куватий, віспуватий. — Ой хоч бож я 
дзюбатая на лобу, таки ж бо я зроблена до 
ладу. н. п. 

3. шкарубкий, коржавий. 
Коряга, коряжіша = корч, корчі. — Тут 

до глибоко під берегом, саме корчів багато, 
та п що до піду круча обвал кість еи і дуби 
надають, то за тими кир'їнмн і риби ловити 
не можна, м. о. 
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Корячитьея = д. Карячиться. 
Коса = 1. коса, здр. кіска, кісонька, 
цоб. — КОСИЩС, кінець коси — ЧубрИК, 

миршавенька кіска — КОСИЦЯ, коси дріб¬ 

ненько заплетені — ДрІбуШКИ, ДрІбушеЧ- 

КИ, зложені вінком — ДЖеҐерелї. (С. 3.). 
— Тай заплела кісоньку в дрібушки, щоб 
розплітали всі дружки, н. п. — Тут заплі¬ 
тали джеїерелї, дрібушечки на головах. Кот. 

2. (у косарів) —■ КОСИ, (з траблями) — 

грабки, коса з грабками, (без грабель, 

зоветь ся ще) — ГОЛа КОСа. Частини ко¬ 

си : держак — КІССЯ, задня частина самої 
коси коло держака — ПТіЯТКа, кільце — 

наперсток, клин — пасклин. — Нашла 
коса па камепь = паткнула ся коса 
на камінь, трапила коса на камінь н. нр. 

3. коса, стрілка, ріг. — Недалеко йод-ь- 
їхали від берега, як наткнули ся на косу, 
н. о. — Коса вигналась трохи аж не на 
середину Дніпра, н. о. 
4. хвіст риби. 

Носака. = косарь. 
Косарить = вирубувати молодий лїе. 
Косарь = 1. Косарь. — Вийшли в поле 
косарі косить ранком до зорі. н. н. 

2. КОЛОДІЙ, КОЛОДаЧ (великий ніж з дов¬ 

гою колодкою), косарь (кривий ніж). 

3. научок РЬаІапеіит оріїіо = КОсарь. 
С. Жел. 

Косатнкі = 1. рос. Агогиз Саіаіпиз Ь. = 

аїр, татарське зілля, гавіяр, іпз Рзеи- 

сіасогиз Ь. = косйц'ї, ужачкй, півник, 
болотні півники, рогоза, лепешняк. 
С. Ан. 

2. Ьаріз сііеіісіопшз = камінець ластівки. 
3. любий, милий. 

Косатка = 1. пт. Нігипсіо яриз — з по¬ 
роди ластівки. 
2. зоол. ІЗеІрішшз огса — морська свиня. 
3. ластівочка, ясочка, зіронька_Чор¬ 
нявая, чорнобривая ясочка моя. н. їх. —• 
Я ж тебе кохаю, моя ясочка 1 

Касатникі, рос. ь. = півники, косарі. 
С. Ан. 

Носаточка = д. Косатка 1 і 3. 

Косатушка = д. Косатка. 
Косачі, нт. Теїгао іеігіх = тетера, тете¬ 

ря, тетерук, самиця — ТвтерЙЦЯ. С. Ш. 
- Глухий, як тетерук, и. пр. — Як дома 

кури, так у лісі тетеря. її. нр. 

Кбспснпнй, но = косий, скісний, кри¬ 
віш, убічний, навкося, скісно, навскоси. 

Коссці = косарь. 
Косилка = самокоска. 

Косить, ся = 1. КОСИТИ, СЯ. —Пішов ко¬ 
сити жиго. 

2. КОСО дивйти ся, бочйти СЯ (С. ПІ.), 
з коса, з’укбса, скрйва дивйти ся, по¬ 
глядати (на кого). ІІр. д. під сл. И'скоса. 

Косйца, косичка = кіска, косиця. 
Коєна = пасмо, чуб, чуприна, пучок 
волосся або шерсті, що на кінці скім- 
шйло ся. _ Космн = патлї, кудла. — 
Растрепать космн, оборвать космн = 
видрати за чуба, обірвати патлї. — 
Натовкмачив і патлї обірвав. Кв. 

Косматая трава, косматка = д. Грнж- 
няца 2. 

Косматнй = 1. кошлатий. С. 3. 
2. патлатий, патлань, патлач, кудла¬ 
тий, волохатий, пелехатий, коструба¬ 
тий. С. 3. — Собака кудлатий _ —■ йому 
теило, пап багатий — йому добро, ті. пр. 

Косматйть = кошлатїти, кудлаті™, во¬ 
лохатіти. 

Космачь = патлань, патлач, кудлань, 
(найбільше про собаку) — Кундель. — 
Патлї йому обтяли і з волохатого патланя 
зробили голомозого. Кп. 

Космйчсскій = сьвітовйй, мировий. 
Космонбжка = голуб волохатий. 
Космополіті = космополіта, всесьвітник. 
Косііикі = 1. маленька подушечка, що 
набиваєть ся чим важким і вплїтаеть 
ся в косу московськими дівчатами. 
2. продаючий кбси. 

Коснитель, ница = маруда (сшльп. р.), за¬ 
барливий, загайний, на. 

Косннтельннй = марудний, забарливий, 
загайний. 

Коснйть — барити ся, гаяти ся, бавити 
ся (д. Медлить, мішкать). 

Коєно = забарно (С. Л.), загайно, бавно 
(С. !•). 

Косной = КІСНИЙ (належачий до коси 1 і Ч). 

Кбсность = баріння, гаяння, забарли¬ 
вість, загайка. 

Косноязнчннй = недорікий, , недоріка 
іС. 3. X), недомовний, недомова, заїк.і, 
заїкливий (С. Л.), гугнявий, гугднвий, 
гунявий. (Пр. д. під сл. Зайка). 

Коспуться = торкнути ся, доторкнути 
ся, доткиути ся, черкнути СЯ. — Хотів 
же був я приступить до неї, боюсь доторк¬ 
нутись рученьки білої, п. и. — Чарка, так 
і задзвеніла, як черкнула ся об його зуби. 
Лев. (Д. Касаться). 

Косннй = 1. д. Коснйтельннй. 
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2. иадубілий, закацублий, запеклий (з. 
Л.), закляклий, забісований (с. л.), за- 
чаїїІЛИИ. — Зачаділий дїд: на чому став 
-- з того ніхто його не зібьє. Усї люди 
їздять залізною дорогою, а він нї за що. Кн. 

Кіісігііті. = клякнути, кацубіти, кацубну- 
ти, чапіти, дубіти, бути запеклим, за- 
кацублпм і т. д. 

Косо = косо, криво, навкося, навкось, 
навкоси, навскоси. 

Косоватнй = косенький. 
Косовшце = КІССЯ (д. Коса 2), кілочок на 

кіссі — ручка. 
Косоворотка = сорочка з косим коміром. 
Косоглазіе = косість, зизоватість. 
Косоглазнй = косий, косоокий, криво- 
окий, зизоватий (с. 3. Л.), зизоокий. (Кн.). 

Косогорі. = косогір, СКОСОГІр (Чайч.). — 
Перекинулись саме на косогорі. 

Косбй = 1. косий, кривий. — Косая са¬ 
жень = КОСОВИЙ сажень. (Міра довжини, 
що лічить ся примірно від лівої ноти до 
кінця правої руки, піднятої в гору, у до¬ 
рослого чоловіка). 

2. д. Косоглазнй. 

Косолапнй = клишоногий. — Та воли в 
його круторогі, а погоничі клишоногі. Н. 11. 

Косонбгій = кривий, кривоногий. 
Косоокій = д. Косоглазнй. 
Косонлетина, косондбтка = кіснйк, здр. 

КІСНИЧОК. —• Забажала гирява кісничків, 
її. нр. — В коси новенькі кісники поза¬ 
плітала. 

Косорукій = криворукий, криворучка. 
(Кн.'. 

Косость = 1. косість, крйвість, криви¬ 
на, косина (Кн.). 
2. д. Косогдазіе. 

Косоугбльніїкь = кривокутник. 
Костеніть = 1. костеніти. 

2. клякнути, дубіти. — Руки від холо¬ 
ду клякнуть. 

Костер = 1. огнище, огнисько (Под.), 

багаття, (що тільки тліє) •—• жариво. — 
— Над річкою Синюхою огнища горіли, ой 
вже ж наші козаченьки без харчів змарні¬ 
ли. н. н. — Огнища налають. К. Д. — 
Квітки пахнуть ясним ранком, соловейко 
свище, край дороги догоряє забуте огнище. 
Аф. — Став роскладати огнище: кому ва¬ 
рити. н. о. — Розвели багаття, почали грі¬ 
тись. н. о. — Так, мабуть чоловік біля ба¬ 
гаття грів ся, та їдучи її покинув так 
його. Гр. 

2. (в коноплі і в льону) — КОСТрЙДЯ, що 
зостаеть ся після тертицї — терміття, 

терміТЯЧа. —. Термітяча залізло в палець. 
С. ПІ. 

Коетерь, рос. Вгоіпиз зесаііпиз І.. = К0С- 
ТЙрь, стоколос, стоколбсник, житняк, 
КОСТЮЛЬКЙ. С. Ан. 

Костеря = д. Коетерь 2. 
Костистий = 1. кістлявий, кістявий, ко¬ 
щавий. (С. 3. Л.). — Риба дуже кощава — 
такого багато кісточок, що й їсти не можна. 

2. костистий, окустуватий (що має міцні 
й широкі кістки). 

Костйїца = костомаха, с. Л. 
Костка = кістка, кісточка. 
Костліівнй = д. Костистий 1. 
Коетлявнй = худорлявий, сухорлявий, 

кощавий. 
Костоварка = костональия. — Оце позбі- 

рала кістки, понесу па костопальню, продам. 
Костоломь = ломота, гостець (С. 3. Пар.), 

— Мне, як тостець бабу. п. нр. 

Кбсточка = кісточка. 
Коетоіда, мед. Сагіек = костоїд, мертва 

кістка, костоїдниця (С. Жел.), косто- 
жйр (С. Пар,). 

Костра = д. Коетерь 2. 
Кострель = глйця, хвоїна, хвоїнка (від 

ялини). — Хвоїна в руку залізла. О. ПІ. 
Кострець = 1. криж, частіше ми. крЙЖІ. 

— Ломить у крижах. 

2. СТЄГНО, ОКІСТ (верхня частина заднього 
стегна, одрубана з кісткою). 

Кострйка, кострища = д. Коетерь 2. 
Кострйковатий = кострйчуватий. 
Костйгь = ШИЛО широке, криве (що пле¬ 

туть ним личаки). 

Костиль = 1. КОСтур. С. 3. — Старий дід 
ледве ходить з костуром. 
2. КОСТИЛЬ (твіздок загнутий). 

3. драбина (у мулярів). 

4. кожух (у водяному млині). 

Коетнлять = 1. бити, лупити, лупцю¬ 
вати (палицею, ломакою,) дуоЙСИТП. 
2. шкандибати, шкитильгати. — Коло 
пустки па милиці москаль шкандибає. К. ПІ. 

Костйшь = перо гусяче. 
Кость = кість, кістка, здр. кісточка, ноб. 

— костомаха, (окрім риб) — маслак, здр. 

_маслачок, зб. — маслаччя. — Кость 
берцбвая = (верхня) — суреЛЯ, (нижня) 

— гомілка. — к. плечевая = цівка. — 
К. сЬдіілшЦиіія (оз ізг-Ьіайіслш) = КЛУ“ 
би ця (С. Жел.). — К. осетровая, бЬ.іу- 
жья, севрйжья (на сяияї) = скаба. 
Мов пси голодні за маслак гризуть ся зно¬ 
ву, К. Ш. — Собаки гризли маслаки. Кот. 



Костюмйровать 41 Котома 

— Посмоктати маслаки. С. 3. — Поїв усе 
і кісточок не зосталось. 

Костюмйровать, ся = убір&тп, ся, ря¬ 
дити, ся, одягати, ся. 

Костюмі = одежа, одіж, убрання, убір. 
С. Ш. — Молодиці гріх убіратись в діво¬ 
чий убір. Лев. —- Яке на йому убрання? 
— Не то турецьке чи що. 

Костюшка = дрібна рибка (дуже кощава). 

Костяні = кістяк, кістняк, снасть, с. 3. 
■— А я така, що тільки снасть моя була, 
тай годі, так вихудала в тяжкій роботі. К. X. 

Костянеці, рос. ЗіеНагіа Ьоіозіеа Ь. — 30- 

рочник, чистець лісовий, нехворощ, 
хвощ, білйло. С. Ан. 

Костяника, костянйца, рос. НиЬив вахаШіз 
Ь. = костяниця, каменіїця. с. Ан. 

Костянка = 1. костянка. — Груші костянки 
(дуже тверді). 

2. костяшка (кістяний Гудзик). 

Костяной = кістяний, кістковий. 
Костяшка = д. Костянка 2. 
Косуля = 1. раю (соха, що у неї леміш 

глибоко ріже землю). 

Косушка = чвертка (1г4 частина звичайної 
кварти, коли річ про горілку). — В шинку 
винив чвертку. 

Косі, пт. Мегиіа = шпак (особливої породи). 

Коси = 1. КОСИ (д. Коса). 

2. КОСИЦІ (пірря в хвостї у півнів та инь- 
ніих птиць, яа кінці звислі . 

Косння = 1. д. Косоглазьій. 
2. д. Косость. 

Коснрь = косарь (кривий ніж). 
Кось = д. Косость. 

Косьба = КОСІННЯ, КОСОВИЦЯ. — Почалась 
косовиця сіна. — Виражала мене мати -гай 
на косовицю, зачісала чорні кудрі аж на 
потилицю, н. її. 

Косье = КІССЯ (д. Косовшце). 
Косіть = косїти, кривіти. (Чайч.). 

Косякі — 1. (у дверей) — одвірок, (у ві¬ 

кон) — Лутка, (верхній у дверей) — гло- 
ВЙрЬ, ГЛОВенЬ, (боковий) — СТОЯН (у ля¬ 

ди) —• приЛЯДа, (що на йому кладеть ся 
полиця) — ирЙМПХЛ. —• Ногами за поріг 
зачіпає, а руками за одвірок хапає, н. п. 
— Одвірки затряслись мов рями, і снасть 
уся тріщить. Кот. — А наймичка у порогу 
вхопилась руками за одвірок. К. ПІ. 
2. цегла, цеглина (стесана навкося). 

3. ДЗВОНЯК (частина колісного обода). 

4. КОСЯК (коней). — Пригнав косяк коней. 
5. СХОДИ, СХОДНЯ (судна). 

6. ДОЛОТО (токарське). 

Косянбй = кісний (Д. Коса 1). 

Косяіцатнй = (про вікно) —- з лутками. 
Котелі, здр. котелбкі = казан (С. 3. Л.), 

здр. казанок, казаночок, котел, (мідя¬ 

ний) — мідень (С. 3. Л.), МІДЯГ, (чавун¬ 

ний, без ручки) —• чхвун, чугун. С. 3. Л. 
— Тоді саме казани гріли та митель їй го¬ 
тували. Кн. — Як у казані кипить н. пр. 
— Один мідень уживаний. Ст. Оп. Кіев. Ст. 
— Жінка наставляє в ніч чавуни, горшки. 
—- Вареники у чавуні. С. 3. —■ Вітер віє, 
повіває, казаночок закипає. В. ІЦ. 

Котельнії н і. = котляр. С. 3. 
Котєльничать = котлярувати. 
Котельничій = котлярський; котляревий. 
Котельний = казановий, котловий. 
Котенокі, котііночекі = кошеня, коте¬ 
ня, ТКО. — Занишав ся, як кошеня в по¬ 
пелі. н. нр. 

Котикі = 1. КОТИК, котичок, коток, ко¬ 
точок. — А ти коток, коточок, заховав ся 
в куточок, піймав собі мишку, та зьїв у за¬ 
тишку. н. п. — Котику сіренький, котику 
волохатий, не ходи ти коло хати, не збуди 
2. КОТИК (шкурка морського кота). 

Котиться = КОТИТИ СЯ. — Кйцька око- 
тила сн. 

Кбтликі = д. Котелі (здр.). 

Котдгіиа = 1. ковбаня, яма, глибиня 
(в ставу). 

2. ЛІГВО, барліг (де залягло стадо вепрів). 

3. нора лисиці (спідня). 
Котловина = низина, улоговина, долина, 
видолинок, макітра (С. Л.), корито (С. 
Жел.). — Долина глибока, калина висока, н. п. 

Котловий = д. Котельний. 

Котовйкі, рос. Иереіа саіагіа Ь. = КОШача 
мнята, польова йнята, шанта, шандра, 

матошник. с. Ан. 

Котовникі, рос. ОІесЬопіа Ііеііегасеа Ь. = 

котики, кошечник, росхіднйк, лісова 
мьята, шандра, с. Ан. 

Котові, котбвнй = котячий. 

Котома, котомка = торба, торбина, здр. 

торбонька, торбочка, торбинка, тор- 
бешка, (на обидва боки) — СаКВИ, (з ли¬ 

ки) — бесаГИ. — 3 чужої торби хліба 
не жалують, н. гір. — Сьогодіш з мішком, 
а завтра з торбиною, н. нр. — Котила ся 
торба з великого горба, а в тій торбі хлїб- 
наляниця, кому доведеть ся, тому і жму¬ 
рить ся. н. пр. — Старця нагодуєш, а тор¬ 
би його ні. н. нр. — Хто носить хліб у 
торбі, той пообідає й на торбі, н. нр. — 
Давно торба кошелем стала, н. пр. — Хоч 
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їду в гостину, то беру хліб в торбину, н. 
ир. -— Привязав сакви до троку, взяв коня 
за повід. Макар. 

Котбмочннй = торбинко вий. С. ПІ. 
Котбрнй = який, що, котрий (С. 3.), 
КОТОриЙ. — Яка година? — Се той чоло¬ 
вік, що ми його бачили. Чайч. —• Бувай 
здоров із тиею, котру ти кохаєш, а від ме¬ 
не вірнішої по віки пе знайдеш, п. п. — 
Которий чоловік отця-матїр шанує, пова¬ 
жає — щасливий той чоловік буває. їх. д. 
— Котбрнй ннб^дь, котбрнй ііи єсть = 
д. Како і) шібудь. 

Коть = КІТ, здр. д. Котись, ласк. — К0- 
тусь (С. 3. Л.), поб. — котюга, Зб. — 

котва. — Котюзї по заслузі, н. пр. 

Коти = КИНД1. — Набув па ноги киндї 
пові. Кот. (Д. Кеньги). 

Котя = д. Котенокь. 

Кофе, кбфей = кохвій, кйва (С. 3.). — 
Овоч Соіїеа АгаЬіса і напиток з його. — 
Всім панам чолом дає, в мирового кохвій 
пье. Кропив. — Коли б міні зранку кави 
филижанку. ц. п. — Випили по филижанцї 
кави. С. 3. 

Кофейний = кохвійний, кавовий. 
Кофейня = кавярня. С. Пар. 

Кофта = юпка (С. 3.), юпчина, (на хутрі) 

— кожушанка, хутрянка, с. Л. Кіев. Сг. 
1893—Н сг. 449. 

Коцєвейка = куцііна (коротенька жіноча 
свитииа або юпка). 

Кочань = ГОЛОВКа (капусти). 

Кочеванье = таборування, кочування. 
Кочевать = таборувати (С. Ш.), кочувати. 
Кочевйще — таборище (С. ПІ.), кочовище 

(С. 3.), кочовйсько. 
Кочевка = д. Кочеванье. 

Кочевбй =. кочовий, перехожий. — Трохи 
но троху вони залишили життя перехожих 
і призвичаїли ся до осїлости. Бар. О. 

Кочевье = д. Кочеванье і Кочевйще. 

Кочегарі = качагар (топільник на паро- 
ходах, сахарнях, винницях то-іцо). Д. 
Истоннйкь. 

Кочень = д. Кочань. 

Кочспіть = клякнути, дубіти. — Руки 
від холоду клякнуть. 

Кочерга = (залізна) — кочерга, здр. ко¬ 
чережка, (деревяна) — коцюба, (дер¬ 

жално) — кочержилно, (пряма деревина 
замість кочерги) — Ожуг, (місце в хаті, де 
ставлять кочерги то-іцо) — КОЧереЖНИК. 
— Постаріли, брате, та чужиї хати, ко¬ 
черги, лопати, п. п. — Ой доню, доню, та 
пебудь дурною — бяй того жевжика хоч 
кочергою, н. п. — За коцюбу, за лодату, 
та й вигнала його з хати. н. п. — Та цить, 

Кошечій 

невістко, не розпускай туби, як ухвачу ко¬ 
цюбу — нозбіраєш зуби. п. п. — Рубай, 
сипу, ясенину, буде кочержилно. и. п. — 
Візьми ожуг та перебий в грубі головешки. 
— Як не маєш дати, вигоїш з хати хоч 
кочергою, хоч лопатою, п. її, 

Кочсршга, кочернжка = качан. С. Л. 3. 
— 1 між доброю капустою чи мало гнилих 
качанів, н. пр. 

Кбчеть, кочетбкь = півень, здр. півник 
(Лїв.) , КОГуТ (Гал. Прав. С. 3.). —- Си¬ 
дить півень на загаті, крикнув ! ку-ку-ріку ! 
н. ц. — Кому щастя ведеть ся, то Гі пі¬ 
вень несеть ся. ц. пр. — Не знала того, що 
зілля уміє, що Гриць умре, дім когут за- 
піе. н. н. 

Ебчка = грудка, Зб. груда, груддя (с. 

Аф.), купа, купина, зб. куїшя. — Пога¬ 
но їхать — дуже велика груда. 

Кочкарішкь = купина, (від кротів) — кро¬ 

товина, (Гал.) — КерТОВЙИНЯ. 

Кочковатьтй = грудоватий. — 1'рудоната 
дорога. 

Кошелекь = 1. капшук, здр. капшучок, 
намітка, киеа, гаман, здр. гаманець, 
гаманок, (в поясі) — черес, здр. чере¬ 
шок. — Поки Сидір не женив ся, були в 
його гроші, а як оженив ся — капшук за¬ 
губив ся. н. і). — А в мене мисль така: 
здоровя нам миліше капшука. Б. В. — Де 
оком пе доглянеш, там калиткою доплатиш, 
н. пр. —• Лікарям чи номожись, чи не до¬ 
можись, а калитка розвяжись. н. пр. — 
В кого віл та коса, в того й грошей киса. 
ц. пр. — Прокинув ся чумак вранці, та й 
поглянув у гаманці, н. д. — Сидить козак 
на могилі, онучі латає, як кинув ся до че- 
ресу — копійки не має. а. п. —■ Не здо¬ 
бувайте собі грошей у череси ваші. К. Св. II. 

2. рос. Сарзеїіз Вшва разіогія МоепсЬ. = 

рижуха, мішочки, гірчак, грицики, зо- 
зульник, сїрики, сухотник, червйшник. 
С. Ан. 

Кошель = 1. кошіль, кошик, кошбвка 
і д. Корзина. 

2. сітка. 
3. (у млині) — КІШ, К0Ш. 

Кошедькоїшй = капшуковий, каліітко- 
вий, гаманбвий. 

Бошешіль = 1. иом. Сосив — червець. 
2. кармазин (Аф.), манія (С. 3.), бакан 
(С. ПІ.). — Червона фарба, що добуваєть ся 
з червеця. 

Кошеийльїімй = 1. червцевий. 
2. кармазиновий, червчастий, бакано¬ 
вий (колір). 

Кошеніе = д. Косьба. 

Кошечій = кошачий. — Кбшечій гладь 



Копієчка 

камінь самоцьвітний 8і1ех саІорЬіаїтоз = 

котяче око. С. Пар. — Кошеній хвосгь, 
рос.: а) Апіагапіив саиііаіив Ь. = д. Ама¬ 

ранті., б) Нірригів Ь. = ХВ0СТНЯК, С0- 

сенка. — Кошечьс золото, Міса аигаіа = 

котяче золото. — Кошечья мята = д. 
Котбвнлкт. і Котовйкт.. — Кошечья пе¬ 

трушка, рос. Сісиїа V і гов а Ь. = бех, Ві¬ 

ха, вомйга. с. Ап. 
Кошечка = кішечка, кітка, кіщька, ки¬ 
ця, кйценька, КИЦЮНЯ. — Пішла кацн 
по водицю, таіі упала у криницю, н. н. — 
Як кішечка підкрадеть сп. К. Ш. 

Кошка = 1. кішка (Лів.), кицька і д. Е6- 
шечка. 
2. КОТВНЦЯ, ЯКІр (з чотирма або іштьма 
ланами). 

3. рос. Ацгітопіа Еираіопшп Ь. = иа- 
рйло, парник, гладишник, кішка, ко¬ 
жушка, липник, репяшкй. с. Ан, 

Кбшки = 1. канчук, тройчатка (С. Ш.). 
— Батіг або малахай з трьома або й біль¬ 
ше кіпцями. 
2. вірьовки, що за їх тягнуть бабу, 
вбиваючи наді. 

Кошкодерт. == котолуп. 
Кошлбк'ь = бобер (камчатський). 

Кошма = ПОВСТЬ, повстйна (велика і тонка). 

Еошнйца = д. Еорзйна. 
Кошу ля = кожушанка. 
Еошута = лапя. 
Кощйй = д. Еащей. 
Коїцунникі., ца = блюзнір, ка, блюзник, 
ЦЯ. - - Блюзнірі не можуть правова™ ся 
а пі сьвідчити, але повніші горлом бити ка¬ 
ранії. Б. Ті. 

Кощунетво - блюзнірство. (С. X 3.). — 
Блюзнірство єсть слова зелживіі проти 
Богу нли Сьвятим. Б. Н. — Нехай буде 
ироклят, поки аж блюзнірства свого пере¬ 
стане™. Уст. Луц. братства. С. 3. 

Кошу покій — блюзнірський. 
Еоіцуиетвовать = блюзнити (С. Ж. НІ.), 
блюзновати. 

Коїцуиі. = д. Еоіцунннкт.. 
Ерйденос = крадене. 
Ерадмвать = красти, злодіювати. - їх 
усе кодло з того і живе, ЩО ЗЛОДІЮЄ. КіІ, 

Краевой = крайній, іцо з краю. 
Ераеуго.іьннґі = кутній, наріжний (Гал.), 

основний, (д. під сл. Еамень). 
Кравшою. = крайок, кінчик. 
Кряжа = крадіж, крадіжка, крадїжство 

(С. Ж.), ЗЛОДІЙСТВО. — Його піймали на 
крадіжці. 

Крадольникь 

Ерай = 1. край, кінець, берег, пруг, 
(посуди) — ВІНЦЯ, (судна) — облЙВОК, 
(чого гострого, па пр. дошки, линїйки) — 

руб, рубець. — Хоч з краю та в божім 
раю. н, пр. — Візьму хваргух дорогий, 
срібні, злоті береги, н. п. — Поставив пляш¬ 
ку на самому березі столу. С. X — Наси¬ 
пала борщу по самі вінця. — ГІовниі чарки 
всім наливайте, щоб через вінця лило сн. 
п. и. — Ударив рубом линїйки. — Ударив 
ся об двері, об самий руб. С. Л. — На- 
кришечка з середини і береги позолочува¬ 
нні. Ст. Оп. К. Ст. — Верхній пруг широ¬ 
кої смуги сьвітової. Кн. 

2. край, країна, україна, сторона, Здр. 

країнонька, сторононька, стороночка, 
(чужа) — чужина, здр. чужинонька, 

(теплий, куди птиці одлїтають на зїму) — 

ВИрІП, ЙрІЙ. — Свій край — як рай, пу¬ 
ка країна (або: чужа чужина) — як домо¬ 
вина. н. пр. — Виражала мати доньку в чу¬ 
жу сторононьку, н. п. — ‘ Хто всім ковер¬ 
зує, зневажа країну, свого не шанує, а слу¬ 
жить чужині — от той то безрідний, от 
той сиротина. Кн. — Терешко блукав все 
десь по чужих украінах, а далі якось заві¬ 
тав спочити й ца рідних руїнах. Пч. — 
Буде нас, нене, но горах, но долинах, буде 
нас, нене, но чужих украінах. н. н. — Пташ¬ 
ки, що в лїтку так сьнівали, у ирій вже по- 
одлїтали. Гр. 

3. край, кінець. — Тут йому й край. 

Крайнє = дуже, вельми, надто, навмїр 
(С. X), через верх (С. Л.), над міру. 

Крайній = 1. крайній, екранній, остан¬ 

ній. — ііо крайней мірі, = принаймні 
(С. 3.), ПреЦЇНЬ (Гал.). — Треба принаймні 
раз в рік сповідати ся. В. ТІ. — Я мов па 
сьвіт народив ся, прецінь ие дармо гроші 
віддав. Фр. — Крайняя плоть, апат. Ргаери- 

Іішп = залупа. с. Аф. 

2. конечний, надзвичайний, над міру, 

навмір (С. Л.), через верх (С. X). 

Крайності. = 1. скрута, нритута (С. X), 

пригода, халепа (С. 3. Піл, нужден¬ 

ність. — У такій нритузї мусів воли про¬ 
дати. С. Л. — Не з добра помандрував в 
довгі лози, нужденність погнала. Кп. — Та¬ 
ка скрута, що хоч удавись. 

2. надмірність. — у него во вссль 
крайності! = У нього все над міру. 

Кракавіс, кракать = д. Карканіе, каркать. 

Крамола = колотнеча (С. 3.), розрух, 

бунт, повстання. 

Крамольника, ца = колотник, ця (С. 3.), 

каламутник, ця, баламута (С. Ш.), ба¬ 

ламутка, бунтарь, ка, галабурда (Гал.), 
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бунТОВНЙК, ЦЯ (С. 3.). — І через колот¬ 
ників нцосяло ся межи народ порізнений. Л.В. 

Крамольнішій = колотницькпй, бунтар¬ 
ський, бунтовнйчпй. 

Крамольний = бунтовливпй, бунтлпвий. 
Кралновать = гремплюватп (вовну). 

Брані — 1. Крант (метал, чіп з ключем). 
— Одвернув крапт, та й ^абув ея, а само¬ 
вар увесь і витік. 

2. лисйця, підвага, журавель (машина, 
іцоб піднімати вагу). 

Крапать = капати, крапати, накрапати. 
—- Дощик, дощик капає дрібнбнько. н. н. — 
Дощ почав крапати. — Дощ накрапає.. 

Бравіша, рос. ІМіса = кропива, II. іііоіса 
Ь. = кропива жалюча, 11. игепз = жа¬ 
лива, жигучка, жйжка, жигавка, жа- 
лячка, жижуха. С. Ан. — Крапала глу¬ 
хая = д. під сл. Глухой. 

Ерапйвникі, пт. Моїасіїїа Іго^іосіііез = кро¬ 
пивниця, кронйв’ьяика (Чайч.), волове 
ОЧКО. Вол. 

Крапйвница = кропйвниця, красуха. _ 
Не бійтесь, це це кір, а красуха. 

Брапіївний = кропйвьяний. — Кранив- 
ная лихорадка = д. Брапввница. — Б. 
малина, рос. Сивсиіа = повітиця, при- 
вітиця. С. Ан. — Кранйвное сім я = 

чорнйльна душа, віра, сіпаки, сї- 
пацьке кодло. 

Краніїна = 1т крапля, адр. крапелька, 
— Як бігла через гребельку, та вхопила 
водиц'і крапельку, п. к. 

2. крапка, кадка, цятка (С. 3.). 
Крапле ньш, крапчатий — крапчастий 

(С. 3.), крапелястий, цяткований (С. 3.), 
ЦЯТатИЙ. — Привіз їй з ярмарку хустку 
крапелясту: по синьому полю червоним мач¬ 
ком посипаио. Кн. 

Крані = І- крапки І Д. Крапина 2. 
2. рос. КиЬіа ііпсіогит Ь. = марена. О. Л. 

Краса = краса, врода, урода (С.Ш.),— 
Краси на тарільцї не подаси, н. пр. — Чу¬ 
дова, чарівнича краса наших стенів. К.н. — 
Не жури ся, стара мати, що бідного роду, 
візьмуть люди твою доню за хорошу вроду, 
н. п. •— Довго, довго дивувались на її уро- 

, ду. Е. НІ. 

Ерасава = д. Красавица. 
Красавеці = красюк, красень. — Кра- 

сюк був бвмеп. Кн. — Що вже хороший 
— на все село красень. (Д. Красивий). 

Красавица = 1. красуня, красолйця. — 
Хіба у нас на селї мало дівчат красунь? 
О. Сг. 

2. д. Келладова. 

Красавчикі —- д. Красавеці. 
Красйвий, во = гарний, но, гожий, го¬ 
же, красний, но, вродливий, уродли¬ 
вий (С. Ш.), красолйций, лепський, ко, 
хороший, ше, поріви. — гарніший, врод¬ 
ливіший, кращий, кращіший, ліпший. 
— Гарна, як квітка гайова, як ягідка, н. нр. 
— Гарний, як намальований. н...пр. — Хоч 
не гарно, аби добре, н. пр. — їхав козак 
гожий молоденький, ізняв з мене вінок рут- 
вяненький. н. її. — Ой там ходить козак 
тожий, що на личенько хороший, н. н. — 
— Наша сестра хороша й вродлива, тільки 
Бог ЇЙ дав, що доля нещаслива, н. и. — 
Не родись багатий та вродливий, а родись 
при долі та щасливий, н. ир. — . Дочка у- 
родлйва, мов тополя, виростав сьвітові на 
диво. К. Щ. — Три зіроньки ясні, три 
дівоньки красні, н. п. — Не роди ся красна, 
та роди ся щасва. п. пр. — Лепський то 
десь город Харьків. Кв. —• Об-ьїхав я, Ма¬ 
рисю, уеї города, та пе найшов кращіщої, 
як ти молода, я. п. — Гарніша од усїх па¬ 
почок. — Кращої од неї на йсе село нема. 

Красішїль = кращати, гарнїти, гарні¬ 
шати, кращішати. — На неї коли не по¬ 
дивись, то все немов гарнїе. — Вона ще 
більш погарнішала. 

Красиш = д. Красавеці. 
Красильний = красильний, фарбовий. 

— Красильний кбрепь = д. Крапі 2. 

Красильна = красйльня, фарбарня (С.Ш.). 
Красйльїцикі, ца = красйльник, ця, фар¬ 

бар, ка (С. ПІ.), ЩО синить — синїльник, 
ЦЯ, що білить — білїльник, ця. 

Красить, ся = 1. красити, ся, малюва¬ 
ти, розмальовувати, фарбувати (с. НІ.), 
як ЯКОЮ фарбою — білити, ЖОВТИТИ, ЗЄ- 

ленйти, синити, червонити, чорнити 
і т. д. — Мити, білити — завтра Великдень, 
и. нр. — Ой Дніпре мій, Дніпре! Багато 
ти, батьку, у море носив шляхетської кро- 
ви... Червонив ти сине, та не напоїв. К. НІ. 
2. красити, скрашати. _ Такі воли увесь 
гурт скрашають. С. Л. 

Краска = краска, фарба (с. НІ.), барва 
(С. НІ.). — І фарбоньки накуную і брівонь¬ 
ки намалюю, н. п. (Розмальовувати посуду) 

— МаШЛЯК, (біла) —- ПОбІЛЬ, (жовта) — 

ЖОВТИЛО, ЖОВТКИ, (жовто-гаряча) — ЖОВ- 

то-жар, (клеєва) — кольфарба, (червона) 

— червінка. 
Краспснькій = червоненький. 
Краснехонекі == червонїеїнький. 
Красніша = краска (в лицї, на виду); чер¬ 
вона пляма. 

Красно = 1. червоно (про колір). — Що 
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солодко, то й добре, а що червоно, то й | 
гарно, н. пр. 

2. ГОДЯНО, ГОДЙНЯНО (про погоду). — На 
дворі годяно. 

3. красно, красномовно, промовисто 
(про річ). — Говорив він промовисто, ви¬ 
разно. Кн. 

Краснобай, ка = балакливий, ва, бала¬ 
кун, ха, балаклїй, ка, щебетун, ха. 
Щебетун він у нас такий щебетун; цілий 
вечір язиком грає, хоч часом і не теє, а 
слухаєш його бесіду. Кн. — Не балаклїй 
він, а справжній речнйк. 

Краснобурнй = червопобурий. 
Красноватнй = червоненький, черво¬ 
нястий, червоноватпп, прочервонова- 
ТИЙ. (Полт. Чайч.). 

Красноголбвиикі, рос. ЗапрцівогЬа оШсіпа- 

Іів Ь. = родовик, сухозлотиця, ужаче 
ЗІЛЛЯ. О. Ан. 

Краснолйций = червоновидий, червоно¬ 
лиций (К. Ш.), червоний (на виду). 

Красноперка, риба Сургіпим єгуІгорІШіаІтив 
= краснопірка, краснопера. 

Краснорічйвнй = красномовний, красно¬ 
мовця, промовистий (К. д. ж.), проре- 
ЧИСТИЙ (Вол.). 

Краснорічіе = красомовство. 
Краснота = червоність, краснбта (0. Л.). 
Краснощекій = румяний, красиощокий. 
Красний = 1. червоний (С. 3. Л.), крас¬ 
ний. — Та виконай глибоку могилу, та по¬ 
сади . червону калину, іі. п. — Ой у лузі 
червона каляна, ой тож не калина, то моя 
дівчина, н. п. —і Черевички мої червонень¬ 
кії. н. п. — Червоне сонечко зійшло. К. Ш. 
— Сонце піднялось ще вище і йото красне 
проміняй осьвітило верби зелені. Ст. X. 

2. д. Красивий. — Красная горна = 

проводи, провідна неділя, особливо — 

понеділок провідної неділі. — Проводи 
у перший понеділок після Великодня. С. 3. 
— Сс було на проводи або на провідній. — 

Красная дівица = красуня, дівчина, 
дівка гожа, красна. — дівчино гожаї 
хай тобі ласка божа! н. п. — Ой місяцю, 
місяченьку, і ти зоря ясна І Ой, сьвіти там 
по подвірю, де дівчина красна, н. н. — 
Засни, засни, красна дівко, заплющ свої 
очі. н. и. — Красний дворі = Двір, 

а чорний — задвірок. — Краснне дни 
= добра година, щасливі дні. — при 
добрій годині — куми й побратими, а при 
лихій годині — не має й родйни. н. нр. — 

Красний зкелізнякі = червона руда- 
С. Пар. — Красний звірі = вовки, ли¬ 
сиці то-що. — Красний кбрень, рос. 

АнсЬнка ойісшаНв Ь. = медуниця, мвДИ- 
нйшник, краснокорінь, румянка, ру- 
мянчнк, воловий ЯЗИК, СВИНЮШНИК. С. Ан. 

— Красний лісі — бір, здр. борик 
(сосна, ялина то-що). — Бір шумить. С. Ш. 

— Красное окнб = велике вікно посе¬ 
ред стіни. — Красная риба = без¬ 
коста, хрящова (осятри білути, сїрюги то¬ 

що). — Красное еблнншко — ясне сон¬ 
це, сонечко. — Красное словцб = ви¬ 
гадка, прйкладка, дотепне слівце (С. 
Пар.). — Красная строки = новий ря¬ 
док в письмі. — Красний товарі = 
КраМНЙЙ товар (що продаєть ся на арши¬ 

ни). — Красний угоді = покуть, по¬ 
куття, (для молодих) — посад, с. 3. — 
Кути на покуті, а узвар на базарь. н. нр. 
— Сидить ца покуті. — Пора вже молодим 
сідати на посад, п. к. — Красний цвіті, 

рос. Рііазеоіив тиШЯогив АУіИсІ. = коро¬ 
лів цьвіт, червона квасоля, с. Ан. — 
Красное крильцб = передній їанок. 
— Кр. хлібі = пшениця. — Красная 
изба = сьвітлйця. 

Красніть, ся = червоніти, краснїти, ру- 
МЯНЇТН, шаріти, (про огонь) — жевріти, 
паленіти, (від сорому) — пекти раки. — 
Із-за лісу, з-за туману місяць випливає, чер¬ 
воніє круглолиций, горить, а не сяє. К. ІП. 
— У лузі маківка весною зацьвіла, проміж 
других квіток, як жаром червоніла. Гр. — 
ІІробрехав ся, та тепер і пече раки. 

Краспянка = д. Золототнсячникі. 
Красоваться = красувати ся, лишати ся, 
ПИШНИТИ СЯ. (М. Вов.) — Де дівчата кра¬ 
сують ся сьвітові па диво. К. ПІ. — Пи- 
шаєть ся над водою червона калина. К. ПІ. 

Красота = краса, врода (С. Л.), урода 
(С. Ш.), здр. вродонька, уродонька, лї- 
пота, ладність (С. Пар.), подоба, го¬ 
жість (С. Пар.). — Краси на тарільцї не 
подаси, н. нр. — Де врода, там і сила. н. пр. 
— Ус — козацький скус, коса — дівоцька 
краса, н. пр. — Ой дбай, мамо, дбай, мене 
заміж оддай, та не давай за ледачого, бо 
вродоньки жаль. н. п. —і Горе ж тому ко¬ 
закові із хорошою вродою, що за його дів¬ 
чата бьють ся, молодиці позивають ся. н. н. 
— Де урода, там і смак. п. нр. С. Ш. — 
ЦІкода міні уродоньки й високого росту — 
нрийшлось міні утопитись з високого мо¬ 
сту. н. нр. 

Красота тисячная, рос. Аіпагапіив о німі а 
Іш Ь. = д. Амаранті. 

Красбтка = д. Красавица. 
Крїночннй =- красковйй, фарбовий. 
Красть = красти, хапати (С. ПІ.), зло- 
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Д1ЯЧИТИ. — Не той злодїй, що ираде, а 
той, хто крадене переводить, н. пр. — Те¬ 
ліп- боїть сн, а воли краде, н. пр. 

Крається = красти ся, підкрадатп ся. 
- - Як кішечка підкраде-гь ся. К. ПІ. 

Крась іголевой = д. Жйвокость. 

Кратері = джерелб(с. Аф.), Сопух. — От¬ 
вір, с котрого у вулкані бурхає огонь і дим 
або мул зоветь сн сопух. Земл. 

Краткій = д. Короткій. 
Кратковремениьій, но = не довгий, го, 
скоротечний, но, недовгочасний, но, 
за ладу годину. — Виньем по повній —- 
вік наш не довгий, н. пр. — За малу го¬ 
дину вчинили ся великі бунти на Україні, н.д. 

Кратності = короткість. 
Крахмаді = крохмаль. 
Країно = краще, кращіїпе, ліпше, гар¬ 

ніше, теж — кращий, а і т. д. — 6 в 
мене сестра менша від мене, краща від ме¬ 
не. н. п. — Не ходи до мене, кучерявий 
хлопче, бо до мене ліпший доріженьку топ¬ 
че. н. п. (Д. теж під сл. Красивий). 

Країненнна = крашанйна, тяжйна (С. 3.), 
фарбуванка (С. НІ.). 

Крашснйнннй — з крашанйии, з тяжйни 
зроблений, ТЯЖЙНОВНН. — Тяжинові шта¬ 
ни. С. 3. 

Крашеніе =красїння, фарбовання (с. ш.). 
Крашений = крашений, мальований, фар¬ 
бований (Д. Красить). — А в нашої го¬ 
сподарки мальовані лавки: та як сіли, при¬ 
кипіли, до дому ні гадки, н. н. 

Краюха, краібшка = окраєць, окрайчик, 
цїлушка. 0. 3. Л. — Як окраєць на столі, 
то і душі веселій, н. пр. — Одрізав цїлуш- 
ку хліба. 

Кредитйвннй = вірющий. 
Кредитйві = вірюща грамота (послові). 
Кредитний = кредитовий, с. Жел. — Кре- 
дйтное учрежденіе = кредитовий за¬ 
клад, банок. — Віддав свої гроші у ба¬ 

нок. — К. билеті = папірка, бомаж- 
ка. (С. НІ.). — Розміняв бомажку на дріб¬ 
ні троші. 

Кредиторі, ка = позичальник, ця. с. Ж. 
Креднтовать — позичати (кому), боргу¬ 
вати, навіряти, на віру, набір давати. 
(С. НІ.). — А ко-горому би брату помотали 
в бідах, позичаючи йому пінязеіі, не мають 
од них лихвити. С. 3. — Шинкарочка мене 
знає, на сто рублів навіряє. н. п. 

Кредиїоватьея — позичати (у кого), бор¬ 
гувати, на віру, на бір брати. (С. ПІ.). 
— Позичав у всіх, та й напозичав сн, що 
й худоби не етапе на росплатку. — Візьми 
па віру, коли грошей нема. 

Кредиті = кредит, віра, борг. (с. 3.). — 
Борг умер, зачекай не жие. н. пр. — Да¬ 
вать, отлускать ігь кредиті = д. Кре- 
днтовать. — Брать на кредиті — д. 
Кредитоваться. 

Крейсгіровать = кружати, кружляти (по 
морю для догляду аа ворожими кораблями 
або для оборони пристані). 

Кремені, камінь Зііех руготасЬив = кремінь, 

Кремешекі = кремінець, креміньчик, (для 
гри) — креимах. 

Кремль = замок, кріность, фортеця (по¬ 
серед міста). 

Кремневнй = кремінний. 
Кремнеземі = кремінйця. (С. Пар.). 

Кремшістнй = кремінйстий. 
Крендель = калачик, баранок (С. ПІ.), 
бублик, бубличок, сухий — СТЩИК (С. 3.). 

Крендельщикі, ца = калашник, ця, бу- 
блишяик, бублешниця, бублейниця. 
(С. ЦІ.). 

Креніть = нахиляти на бік (про судна). 

Кресиво = кресало (С. Л. 3.), криця. _ 
Сірничків тоді ще не було, огонь добували 
кресалом, н. о. — А тютюн та люлька, кре¬ 
сало та губка зпадобить ся. н. н. —- Достав 
з гамана крицю і кремінь, викресав огню.Кн. 

Кресло = крісло. 
Крессі садбвой, крессі-салаті, рос. Ьері- 

сИит ваііуит В. = жируха. С. Ап. — К. 

луговой, Сапіатіпе ргаїепзіз В = бо¬ 
лотна жируха, с. Ан. 

Крестепка = Полукіпок (в 16 снопів). 

Крестеці = 1. полукіпок (в 25 снопів, зло¬ 
жених навхрест). 

2. криж, крижі, пригузок, (про птиць) 

— купер, купро, куприк (С. 3.). — Уда¬ 
рив 110 нригузку, 

Крбстикі = хрестик, крещик. 

Креетгільїшца — 1. хрестильниця, хре- 
щальниця (с. Пар.), купеля. 
2. ОрдаНЬ (власне поміст длп водосьвнттн 
на Орданї). 

Крестйдьннй, крестйнннй = хрестйиний, 
(про те, чим завивають дитину) —■ КрИЖ- 

МОВИИ. — Там Пречиста у крижмове спо¬ 
вивала, а сповивши, у василєчки вложи- 
ла. н. її. 

Крестинн = хрестИШІ (самий обряд і гу¬ 

лянка, а на другий день гулянка) — 110- 

хрестннп. с. Л. 

Креетнтель = Хреститель. 

Крестйть, ся = 1. хрестити, ся, хрестом 
обводити. — Ти його хрести, а він каже 
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пусти, н. пр. — Умовляв її та хрестом об¬ 
водить. Кн. — Хрбстить ся, що не брав. 
2. хрестити, ся, охрестити ся, у віру, 
У хрест уводити. — Приходить тоді Ісус 
З Галилеї на Йордань до Івана охреститись 
від його. К. Св. П. — Вона його і у хрест 
уводила. — Учора із вечора сина вродила, 
і к білому сьвіту у хрест увела., н. п. — 
Дитияу ввели у віру 28. Лютого. Ки. 

Крестникь, ца = хрещеник, похрестник, 
ЦЯ. —• Хрещеник або хрещениця прино¬ 
сять на сьвятвечір батькови вечерю, н. к. 

КрестІІЬІЙ = хрестнпй, хрещений. — 

Крестннй отець, крестная мать = хре¬ 
щений батько, хрещена мати. — Креет- 
НЕІЙ сннь, крестная дочь = д. Крест- 
ііикь, ца. — Крестннй Орать, крестная 
сестра = брат, сестра по хресту. _ 

Крестннй ходь = процесия, (круг цер¬ 

кви] — обхОЖДвННЯ, (хрести та корогви 
ПІД час процесиї) —- охрести, СЬВЯТОЩІ. 
— Хапай бики, бо процесия йде. я. пр. — 
Охрести рушниками перевьязували. К. 3. 

о Ю. Р. — Крестнос ці.лованіе = при¬ 
сяга. 

Крестовая = церква архиєрейська. 
Креетовйдннй = хрещатий, хрещастий, 
хрестатий. — Хрещатий барвінок, н. и. 

Крестбвка = 1. крижак, лисиця (що в 
неї шерсть від шиї до крижа по між чер¬ 
воною і бурою чорна), 

2. (в картах) — хрести, жир, жолуді'. 
— Жир козирь. 

3. рос. СгисіаПеІІа — ДЇД, старець, кри- 
ЖІВНЙЦЯ. с. Пар. 

4. метелик полуношник (Ріааіаепа). 

Крестовнлкь, рос. Йиіесіо ІасоЬеа Ь, = 

мерковея,жовтоголйшик, свиріпа. с.Ан. 
Крестбвнй = жировии. — Жирова краля, 

(д. Крсстбвка 2). — Крестбвнй брать = 
названий брат, побратим. — Крестовая 
сестра = названа сестра, посестра. — 
Крестовая церковь = д. Крестовая. 

Крестоноссць = хрестоносець (С. Пар.), 

крижак. 
Крсстообразно = навхрест, нахрест (с. 
Л.), охрест, в перехрест, перехрестям 
(('. Л.), хрест навхрест (Кн.). — Поскла- 
днвать крсстообразно = посхреіцувати, 
покласти навхрест, хрестом і г. д. 

Крестообразньїй = д. Крестовйдннй. 
Крестопоклонная неділя = середохреет- 
ний тиждень, хрестці. С. 3. 

Крестцбвнй = крижовий; хрещатий, 
хрестатий. 

Крсстчаті.гй = д. Креетовйдпнй. 

Кресть = хрест (християнський і кавалер¬ 

ський знак), криж (тільки християнський 
знак), фііура (на роздорожжі або коло села 
в. Прав. Україні), Охрести (церковні хре¬ 
сти з ко_рогвами). —- Де три дороги сходять 
ся і з фіїури. н. к. — Як охрести та мари 
принесли. Кр. — Кресть па кресть = 
д. Крестообразно. — ЦІ, лоті ті, кресть — 

ІірИСЯГатИ. — Хрести на могилах бувають 
з ГОЛубцЯМИ, на могилі парубка — 3 пра¬ 
порцями, праиірками. м. Л. — Високую 
могилу висипали і прапірок (спис з рушни¬ 
ком) у головах устромляли, н. д. 

Крестьяніїнь, крестьянка = селянин, се¬ 
люк (с. 3.), селянка, селючка (с. 3.), 
хлібороб (С. ПІ.), мужик, мужичка, (Прав, 

і Гал.) — ХЛОП, (стар.)— поспо.пітий, а. 
— Почали жінок та дівчат козачих, мі¬ 
щанських і посполитих безчестить і морду¬ 
вати. К. Ч. Р. — Кр’Ьпостной крестья- 

нинь, крестьянка = кріпак, кріпачка 
(С. 1.), креігак, крепачка (С. 3.), під¬ 
данець, підданка (С. 3.). 

Крестьйнскій = селянський, хлібороб¬ 
ський (С. Ш.), мужйцький, (Прав. і Гал,) 

— ХЛОПСЬКИЙ, (стар.) — ПОСПОЛИТИЙ, 
(про кріпаків) — кріпацький. 

Крестьянство = селянство, мужйцетво, 
хлопство, поспільство, кріпацство ; се¬ 
ляни, мужики, хлопи, посполиті, крі¬ 
паки, кренакй. — Козаки зостались кояаі 
нами, а нас у поспільство повернено. К. Ч. Р. 

Кречеть, нт. Каїсо дугґаісо = кречет, бі- 
лозор, білозорець (С. Ш. Жел.), Гаїсо 
Ьиіео = раріг. С. 3. —- (3 породи соко¬ 
лів). — Закуркують кречети сизі, загада¬ 
ють сн орлики хижі. н. д. 

Креіцать = д. Крестйть. 

Крещеніе = 1. хрещення, хрест'іняя. (Сп.) 

2. д. Богоявденіе 2. 

Крещенскій = Орденський. — Ординська 
вода. 

Креіценнй — хрещений. — Крсщепнй 
єврей (або з иньшої якої віри в християн¬ 

ську) = вихрест, перехрест. С. Аф. 3. 
— Чоловікхудородний, з жида перехрест. С. 3. 

Кривая (линїя) = крива, кривуля, ко¬ 
ління. 

Кривда = кривда, неправда. — Правда 
кривду переважить, н. пр. 

Кривизна = кривина (С. X), крнвість 
(С. Ж.), кривизна (С. Пар.), кандзюба. Ман. 

Кривить, ся = кривити, ся, карлючити, 
ся. — Кривить душею — кривдити, 
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ламати душу, брати гріха на душу, 
кривити душею. 

Кривляться = кривити ся, викривляти ся. 
— 1 ходить і руки держить не так, як лю¬ 
ди — усе якось викривляєть ся. 

криво = 1. криво, косо, навкося, на- 
вкось, навкоси. 
2. неправдиво, неправедно, непоправдї. 
— Не по правді судить. 

Крнвоватмй = кривенький. 
Кривоглазнй = кривобкпн. 
Криводушничать = крпвйтв душею, 
кривдити, не по правді' 'робити, жити, 
Ламати душу. — Кажи правду, не криви 
душею. Кн. — Та туман яром, мороз доли¬ 
ною, та не по правді та козаченько живе 
з дівчиною, н. п. 

Кривий = кривии (непрямий, сліпий па 
одне око і неправдивий), про дерево —■ 
криве, корячкувате. 

Кривокь, нт. Наешаїорцн окі.гаїе^цз = мор¬ 
ська сорока, с. Жел. 

Криволинейнмй = кривульний. 
Кривоногій = кривоногий, клишоногий, 
курлапип. 

Кривоносьгй = кривоносий, кривоніс. 
Криворогій = криворогий, гуркатий (що 

має роти, як у тура). 

Криворукій = криворукий, криворучка, 
курлаиий. 

Крнвость = д. Кривизна. 
Кривосудіе = неправий суд. 
Кривотодкт. = крутій, крутяр. 
Кривоустнй = криворотий. 
Крнвошея = кривовьязиіі, кривовгяза. 
Кривулина = кривуля, карлючка. 
Кривіть = калічити око, однооким ста¬ 
вати. 

Крйзигь = рішаюча хвиля (С. Пар.), в хво¬ 

робі — Перелом, перемога, економічний 
— лихоліття, лиха година. 

Крикливий = крикливий (С. Л.), гала- 
суватпй ж. Кр,), горластий, горлатий, 
ротатий, пащекуватий. — Крикдйвое 
дитя = крйкеа, пйскавка. 

Крйкнуть = крикнути, гукнути (С. Аф. 

Л. 3.), гуконути (с. л.), заволати, за¬ 
репетувати (С. Л.), ЗЙКИуТИ, (від болю) 

— ЙОКНуТИ (фр.). — Реве, лютує Визан- 
тія, руками берег достає, достала, зикнула, 
встає і на ножах в крові німіє. К. ПІ. 

Крикуігь, крикунья, крякуша = крикун, 
ха, горлань, горлач, горлопань, гор¬ 
латий, горлата, пащекуй, ха, ротатий, 

Критика 

та, верескун, ха, галакало (сп. р.), рева 
(сн. р.). 

Крик-ь = крик (С. X), гук (С. Аф.). по¬ 
крик, кількох голосів — гукання, галас 
(О. Аф. 3. Л.), галасування, крикнява 
(С. л.), з плачем — репет, репетування 
(С. 3. Л.), лемент, дуже сильний е— івалт. 
— Кулаком наміритьця на мене, так дїтя 
в крик, у лемент. Г. Вар. — Гармидер, га¬ 
лас, гам у таю, срамотні сьпіви аж лящать. 
К. Ш. —-Гей гук, мати, тук, де козаченьки 
н-ьють. н. п. — (Горобгячий) — цьві- 
рінькання. — (Гусячий) _ геркотня, 
герготання , гелготання, ґерґотання, 
ґелґотання. — і завелась па ставі гер- 

котня, гусніте діло закипіло. Гр. — (/Ііа- 

бгячий) — крю(у)кання, кумкання. — 
(Журавлиний) — курлюкання. — Зда¬ 
лека десь чути було курлюкання журавлів. 

— (Гані) — кевкання. — Чути кевкан¬ 
ня капі. Фр. — (Курячий) — сокотан¬ 
ня, квоктання, кудкудакання. — Чути 
кудкудакання курей. Фр. —• (Кошечии) 
— нявкання. — (Лебедів) — ячання. 
— (Лелек) — клекіт. — (Овечий) — 
мекання. — (Ор.іячиії) — клекіт, клект. 
— Орлячий клекіт (клект) здалека чути. 
н. ир. — (Півнячий) — кукурікання. 
— (Перепелячий) — нідвідьбмкання, 
а самиці — хававкання. — (Порося¬ 
чий) — КВІК, КВІкания. — Не мала баба 
клопоту, та купила пороси: пороси у квік, 
а баба у крик. и. пр. —■ (СьПХвучліХ 
птиці) — щебетання. — (Сорочий) 
скрекотання, скрекотяя. — (Цвірку¬ 
нів) — цьвірчання. — (Чайки) — кп- 
гйкання. 

Крйпка == горщок, горщик (повнобокий, 
з вупіком). 

Крііночньш = горшковйй. 
Кринь, рос. Іліішп сашіісіит Ь. = крнн. 
С. Ан. 

Кристаллизація = кришталювання. 
Кристаллизіїррвать, ся, кристалЛизовать, 

ся = кришталювати, ся, (про воду) — 
стрілкувати ся. 

Кристаллйческій = кришталевий. 
Кристалл’ь, СгузІаИии = кришталь, криш- 
тал (с. Жел.), один — кришталйна, (льо¬ 
довий) — скалка. 

Кристйльньїй = кришталевий. С. 3. 
Критика = 1. критика, розбір. 

2. поговір, слава, гаиьба. (С. Аф.). — 
Пула слава, була слава, стали поговори, та 
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на тую дівчиноньку, що чорниї брови, н. п. 
— Полюбила Петруся, поговору бою ся. н. п. 

Критиковать = 1. критикувати, розбірати. 
2. славити, судити, ханти (с. ш.), га¬ 
нити (С. 3.), ганьбити, цирклювати. 
(С. 3.). — Почали її но всьому селу сла¬ 
вити. — Як стануть цирклювати, то не 
знати меш, що й робити. 

Критикі. = 1. критик. 
2 осудник, судйсьвіт. 

Критйческій = 1. критичний. С. Жел. — 
Критичний розбір. 

2. осудливий, глумливий. 
3. тяжкий, небезпечний. — Критйческое 
положеніе — скрута, нритуга, халепа. 
С. 3. — У такій притузї мусїв воли про¬ 
дати. С. Л. — Така скрута, що не знаю, 
що й робити. 

Кричанинт. = гучбк, загбнЩИК. — Ото¬ 
чили ліс і зараз вирядили гучків полохати 
зьвіря. 

Крим аніс = д. Крикь. 
Кричать = кричати, гукати, (дуже) — га¬ 

ласувати, репетувати, на пуп кричати, 
зіпати, (з плачем) — лементувати, ревти, 
(журливо 3 плачем) — СКИГЛИТИ, СКИМ- 
ЛИТИ, (верескливо або швидко) — вере¬ 
щати, лящати, порощати, (на кого, сва¬ 

рячись) — гримати, гарикати, гомоніти. 
— Кричить не своїм голосом. — Кричить, 
аж з шкури вилазить, п. пр. — Кричить ув 
одну душу. в. пр. -- Як гукнеш, так і од- 
гукпеть ся. к. пр. — Гукай пїма на глухо¬ 
го. н. пр. — Ой шьють вони й гуляють, на 
шинкарку гукають, п. и. •— Кричить баба, 
репетуй — піхто її не рятує, я. пр. — Та 
що ти зіпаєш ? Нікого не дозовеш ся. С. Л. 
— Чую, щось у куточку скиглить. — Годї 
вам гримати на мене І — На кого люди го¬ 
монять, на того й свині хрюкають, н. пр. 

— Кричать караулі. = пробі кричати, 
Гвад кричати, Ґвалтувати. — Кричить 
пробі її мати, щоб дівчину рятувати, н. п. 
— Гайдамаки почули, як той чоловік став 
Іналтувати, і прийшли, я. о. — (Коли 
річ про птицї баранці) — кругйкати. 
— (Про ворони і гави) — крякати, 
кракати, крюкати, каркати. — ой кря- 
че, кряче та чорненький ворон та й у лузі 
над водою, н. п. — Закрюкали чорні крю¬ 

ки. К. ПІ. — (Про горобців) — ЦЬВІ- 
рінькати, цьвіріньчати. — (Про гуси) 
- гелготати, геготати, ґелґотати, ґеґо¬ 
тати. — (Про жаби) — кумкати, ку- 
мати, крюкати, кря(а)кати. — Аби озе¬ 
ро, а пайдеть ся жаба, що буде кракала. н. 

яр. - (Про журавлі) — курлюкати, 
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курликати. — (Про индики) _ курка- 

ти, белькотати. — (Про кози) — ме¬ 

кекати. — (Про кішки) — нявкати, 

нявчати. — (Про качки) — кахкати, 

крякати. — Кахнула утка — на морі 
чутка, н. з. — (Про кречети) — кур- 

Кати. — Закуркають кречети сизі, загада¬ 

ють ся орлики хижі. н. д. — (Про лебе¬ 
ді) — ЯЧати. — Чи то гуси кричать, чи 
лебеді ячать? н. д. — (Про лелек) — 

лелекати, клекотати. — (Про орлів) 
— клекотати, буркотати. — То не орли 
чорнокрильці клекочуть і під небом літа¬ 
ють. н. д. — Вилітали орли з-за крутої 
гори, вилітали, буркотали, роскоші шукали, 

н. її. — (Про перепели) — підпідьом¬ 

кати, а самиці — хававкати. — (Про 
півні) _ кукурікати. — (Про порося¬ 
та) — кувікати, квічати. — (Про со¬ 
роки) — скрекотати, скреготати, кря¬ 

кати. — Сорока па тину скрегоче — гості 
будуть, н. пр. — Ходить сорока коло по- 

тока, тай кряче. н. п. — (Про -пугач), 
сови та сичі) — пугати, (а сови а сичі 
ще) — нявкати. — Ой не пугай, пуга- 
ченьку, в зеленому байраченьку! Оїі як мі¬ 
ні не пугати, що велять папи ліс рубати, 

н. п. — (Про свині) — хрокати, рох¬ 

кати, вищати. — (Про чайки) — ки¬ 

гикати. — А кулик чайку взяв за чубай- 
ку. Чайка кигиче: згинь ти, куличе! її. п. 

— (Про цшркуни) — цьвірчати, цьвір- 

котати. — (Про кури) — сокотати, 

квоктати, кудакати, кудкудакати. — 
Хто хоче сокоче, а хто хоче — кудкудаче, 
н. нр. — (Тут заведено слова яро крик та¬ 
ких тварів, до яких в росийськііі мові 
можна прикласти дієслово: кричать.) 

Крйчень — Д. Кричи ПІШІЇ. 
Кровавнть = крівавйти. 

Кровавники, рос. СопуаПагіа ро1у§опа1шп Ь. 

= купина, куп-зїлля, ракові шийки, 

чемериця, журавлині стрючкй. С. Аи. 

Кровавий = крівавий, рудянйй. 

Кровавнй цві.ть, рос. Тіораеоіит тацщ Ь. 

= красоля, красульки. с. Ан. 

Кровнвґ.ть = крівавіти. 
Кровать, кроватка = крбвать, ліжко (С. 

3. Ж), ЛІЖНЙЦЯ. — Та через сіни у кім¬ 
наті лежить козак на кроватї. н. п. — Та 
й уже ж Палій меду й горілки напив ся, 
ой уже ж він та на панське ліжко та спа¬ 
тоньки положив ся. Н. II. 

Кровельньїй = ДаХОВИИ. — Сонечко вже 
но даховому моху красним сьвітом грає. Ос. 
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Кровельщнкт, = вкривальник, крйтник 
(О. Жел.), крйльщик, (соломою, очеретом) 

— вшивальник, (гонтою) — гонтарь, 
(знлїзом) •—• бляхнїр. — Налив критників 
укрити хату. — За цобиття бавей на цер¬ 
кві білим желїзом ремесникам бляхнїрам 10 
кой. дали. К. Ст. 

Кровепйть = д. Кривавить. 

Кровоносний — кровоносний. — Крове- 

пбсний сосудь = жила. 
Кровинка = крівця, крапля, крапелинка 
крови. 

Кровйстий = крівавистин. 

Кровля = крівля, покрівля (Лев.), верх, 
(переважно деревина або залізна) — ДЗХ, 
(соломина або очеретяна^ — Стріха, (край 
її) _ острїшина, острішок. — Білий бу¬ 
динок з бляшаним дахом зеленим. Кп. — 
Подальше біліла величезна коршма під гон¬ 
товим дахом. Бар. — Злізь з даху, не псуй 
їонт. н. пр. — А на школі горобців до сти- 
лої мами, так і в-ьють ся по над дах ціли¬ 
ми мірками. Руд. — Вилетів, як горобець 
з стріхи, н. пр. 

Кровний — рідний, кревний. _ Се був 
пройдисьвіт і не певний і всім відьмам був 
родич кревний. Кот. — Ой як тяжко та 
важко на чужій чужині без кревної родини 
помірати. н. д. — Кривіше денежки, моб 
крбвное, кровний труді,, кровний за- 

раббтокт. = Крівавиця. — Чоловік крі- 
вавицею добува той насущник. Номис. С. 3. 
— Це моя крівавиця! — Кровная лбшадь 
= заводський, племінний кінь. — Кров¬ 

ная нужда = нагла потреба. — Кров¬ 

ная обйда = тяжка образа. 
Кровожадпичать = жадати крови. 
Кровожадпнй = лютий, хижий, крово- 
жадний (С. Жел.), кровожада (Кн.). — 
Ой ти кровожадо лютий! мало тобі горіл¬ 
ки, крови моєї хочеш. Кн. 

Кровожадность = хижість, лютість, кро- 
вожадність (С. Жел.), хижацство. 

Кровошценіе = крівава помста. 
Кровообраіценіс = кровобіг, кровокру- 
ження. С. Жел. 

Кровопійство = кровонййство і д. Крово¬ 
жадность. 

Кроно пій и,а = кровошіп, кровопййігя (с. 
Жел.); д. Кровожадниіі; жироїд, гли¬ 
тай, павук, іі’ьявка. 

Кровонроліітіе = кровопролиття, різа¬ 
нина. 

Кровопролитний = крівавии. — Поліг в 
крівавому бою. 

Кровосм'Ьсйтель = кровомісник (г. С.), 
кровоміншик, кровозмішнпк. С. Жел. 

Кровосм’Ьшеніе = кровоміство (Г. С.), кро¬ 
возмішення (С. Жел.), кровомішення. 
(Б. Н.). 

Кровососка, ком. НірроЬояса — кровоси- 
сень (С. Жел.), НірроЬокеа еірііпа — КЛІЩ 
КІНСЬКИЙ. 

Кровотеченіе = кровотеча, кровотїк, кро- 

В0Т1Ч. С. Жел. — І жінка одна, що була 
в кровотїчі років 12 і багато витерпіла. 
К. Св. П. — встановить кровотеченіе = 

затамувати, загамувати кров (с. ПІ.), 
замовлянням — ЗамОВИТИ КрОВ. С. Аф. 

Кровоточивий = кровотечний. 

Кровохлебка, рос. ЗанртізогЬа оіїісіпаїіз Б. 

= родовик, сухозлбгиця, ужаче зілля. 
Кровочнстйтельное = кровогин. — Се до¬ 
брий кровогин (про сироватку) — вона кров 
чистить. Кн. 

Кровь = 1. д. Кровля. 
2. иокрова, заступа, захист (С. Аф. 3.), 

притулок (С. 3.). — Не знаходячи собі 
притулку поміж лакеюватими людьми, шу¬ 
кає нового захисту. К. X. 

Кровь = 1. крів, кров, крова (с. Л.), 
здр. — крівця, мазка (С. 3. Л.), ііасока 
(С. 3.), руда (С. 3. Л.), ЮШКа, переважно 
у жінок підчас місячки — краска. — З 
правого крильця потече крівця, н. и. — 
Руда — пе вода, розливати шкода, и. пр. 
— Вдарю так, що й мазка потече, що й 
пасокою вмиєш ся. — Треба коневи руду 
пустити. О. Л. — Треба йому мазку пусти¬ 

ти. Кр. — Кровно нажитое = крівави ¬ 
ця. (Д. під сл. Кровний). — Избйть вт> 

кровь = обьюшйти. — И'стекь крбвьіо 
= зійшов крбвью. 
2. рід, ПЛІД, ллемья, порода, найбіль¬ 

ше зневажливо — КОДЛО. С. 3. Л. — Бо 
я панського роду — не ходила боса зроду, 
н. п. — Добра порода та лиха врода, п. пр. 

Кровянйстнй = крівавистий. 
Кровяпбй = кровжянйй, рудянйй. 
Кроеніе, крбйка = кроїння, краяння. 

Кройльннца = стільниця, крамниця (дош¬ 
ка, на котрій шевці ріжуть ремінь). 

Кройльщнкь, ца = краяльник, ця. с. Жел. 
Кройть = кроїти, краяти. — Кравець крає, 

як сукна має. я. пр. 
Крбйщикі. = д. Кройльщикь. 

Кроликовий = кролячий. 
Крблнкь, Ьериз снпісиїив = кріль, кроль, 

самиця — КрІЛЙЦЯ (С. Л.), КОрОЛИЦЯ, 
здр. — крілик (С. Жел.), кролик, коро- 
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лик, трусь, здр. — трусик, с. ПІ. — 
Очі, як у кроля червоні, н. пр. 

Кроличій = д. Кроликовий. 

Крома = скиба, луста, байда, (хліба з 
краю) — окраєць, цїлушка, здр. — скйб- 
ка, скибочка, лустка, байдиця, окрай¬ 
чик. — Одрізана скиба од хліба, вже їі не 
притулиш, н. нр. — Миску борщу дала та 
дусту хліба одрізала. Кн. 

Кромка = 1. д. Крома (здр.). 

2. крайка (с. 3. л.), окрайка, окрайка. 
— Він з сукняних крайок килими робить. 
Кн. •— Окрайкою підперезала ся. 

3. край, окрайок, окраєць (дошки пи¬ 
ляної). 

Кромсать, кромшйть = чикрижити, крем¬ 
сати, батувати (С. пі.). — На віщо так 
чикрижити? Треба 0 до ладу порізати. 

Кром-їі = окрім (С. Л.), окроме, крім, 
опріч (С. Л.), одрбче, Ііріч. — Не вва¬ 
жай пі па кого, окрім Бога. н. пр. — Крім 
його нікого не було. — Опріч любови, що 
к тобі маю, я всім убога — того не таю. 
н. її. — Не можна виправить, опроче як 
судом. Кр. — Кроні того == окрім того, 
ЩО ДО ТОГО. 

КрОМ’ііШІШЙ = окремний. 
Кронатель, ница = 1. партач, ка. С. 3. 

— Та який з його майстер ? Так собі пар¬ 
тач та й годі. 
2. писака, писанка (си. р.). віршомаз, 

ка. — А я дурний, не бачивши тебе, цяцю, 
й разу, та й повірив тупорилим твоім вір¬ 
шомазам. К. ПІ. 

Кропать = коперсати, партачити (шити 
аби як). — Кропать стихи = вірші 
Складати (теж аби як або й зовсім погано). 

Кропило = 1. крошіло, здр. — кролйль- 
ЦЄ. — 3 чим його Стрівати? чи з кадилом, 
чи з кр.опилом? Кн. 

2. рос. Меіііоіш ойісіпаїіз Ьаш. — ЖОВ¬ 
ТИЙ буркун, луговий буркун, заячий 
холодок, чемирнйк. С. Ан. 

Кропить, ся = кролйти, бризкати, прис¬ 
кати, ПОрСЬКаТИ, СЯ, (розсолом, ропою) 

— попити. 
Крбякій = крихкіш.—Камінь якийсь крих¬ 

кий. — Ялина не гнучка — крихка дере¬ 
вина. Кн. — Черенки добрі та леза крихка 
(про ніж). Кн. 

Крбикость = крихкість. 
Кронотать = д. Брюяжать, Ворчать 1. 

КрОпоткій, кропотліївнй, кропотунь, кро- 

потунья = 1. д. Брюага. 
2. клоиотлйвий, клопотун, морочливий; 

марудний, на, маруда (сп. р.), човпа 
(с“- Р-)- 

Кроп'ь, рос. АпеіЬит ргагеоіечік Ь. = кріп, 
укріп, окріп. С. Ан. 

Кроси й, крбсіїн = 1. кросна, верстат 
(ткацький). 

2. ПОЛОТНО (нововигкане), новини. 
Кроте по кь = кротеня. 
Крбткій = тихий, смирний, лагідний, 
благий, (надто, — плохий, нлохуіа. 

К рото шип. = д. Котбвніш-ь. 

Кротовина = кротовйпа, купина, кертй- 
чина (С. .Жел.), кертовйпня (С. Жел.;. — 
Ізпіткцув ся під Нечаем коник на купину, 
зловив Ляшок, вражий син, його за чу¬ 
прину. п. п. 

Кротость = тихість (0. Жел.), лагода, ла¬ 
гідність. (К. Св. II.). 

Кроть, зоол. Таїра Еигореа = кріт (0. Л.), 

кертпця (С. Жет.), потурай (С. Л. Харьк.), 

особливої породи — зїиське ІЦЄНЯ. (С. 3.). 

Кроха, крбхотка = крихта ^с. Л., криш¬ 
ка, крихтйна, здр. — крихітка, кри¬ 
хотка (0. Л.), кришечка, росинка, здр. 

ріска, рісочка, одробина, мн. крихти, 
кришки, окрушки 10. 3.). — Бач скільки 
накришили хліба! Позбірай крихти та по¬ 
неси курам. — Росинки в роті не було, а 
вони вже й пообідали. Кн. 

Крбхотньїй = малюсенький, манюсень- 
кий, дрібненький, дрібнесенький. 

Крбшево = капуста шаткована. 
Крбшечка = д. Кроха (здр.) — Крбшечку 

= кришки, трошки, крихти, трішки, 
трішечки, тріньки, трісі. (Чайч.). — Вам 
сьмішки, а міні ні кришки, п. пр. — Не¬ 
хай вам Бог здоров'ья прибавить в ручки, 
в ніжки і в животок трішки. її. її]). — 
Миски, ложки, хліба трошки, н. пр. — ІІе 
вже не любиш мене ні крихти? Б. К. 

Крбшечннй = д. Крбхотньїй. 

Крошпть = 1. кришити, ЛОКШЙТИ, (ка¬ 

пусту) — СІКТИ, (шатківницею) — ШПТ- 

кувати С. Л. — Покришив на локшину. 
Кн. — Хто чим попав, той тим локшив. 
Кот. — Молодиці заходили сн кришити 
локшину. 

2. КриШИТП. — їж, та не криши. 

Кротйться = кришити СЯ. — Зуби віко 
кршиуть ся. — Камінь такий крихкий, так 
і кришить си. — Яловичину кряше на та¬ 
рілку. 

Крошка = д. Кроха (здр.), про дитину - 
малюсеньке, крихотка, капелйнка, ка- 
плйнка. — Мати над труною голосила: 
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дитнночко-каплиночко ! Кв. — Крбшка та- 

баку = краяння, різання тютюну. 
Крошня = д. Корзина. 

Кругленькій = кругленький. 

Круглехонекь, круглешенекь = круглї- 
сенький. 

Круглипа = кругліеть. 
Круглить = круглити, кругляти (С. 3.), 

закругляти, округляти, обкругляти. 

Кругло = кругло. 

Кругловатнй, то — круглястий, то, 

круглястий, то, кругленький, ко. — 
ТІопроводив круглясті межі. Кн. 

Круглолиций = повнолиций, повнови¬ 

дий, кругловидий (С. л.). 

КрУглость, круглота, = кругліеть. 
Круглий = круглий, округлий. — Круг¬ 

лий годь — цілий, цїлїсенький, увесь 
рік. — К. дуракь = д. під сл. Дуракь. 

— К. сирота = Сирота (без батька й ма- 

те}>і), кругом сиротйна. — Штани в його 
полатані, подрана свитина, куди не глянь 
— кругом бідний, кругом сиротина. Кн. 

Круглить = кругляк (пеньок або камінь 
круглястий). С. 3. 

Кругліть = закруглювати ся, закругля¬ 

ти ся. 
Круглйкь = д. Круглить. 

Круглять = д. Круглить (про пеньок). 

Круговйдннй = криговІГДИЙ. — Місяць 
круговидий лебедем плинув по небу. Кн. 

Круговина, круговеиька = круг , КОЛО. 
— Станьмо в коло друженьки пильненько. 
Иїщ. — А так станьмо усї в коло. н. п. 

Круговбй = круговйй, коловий. — Кру¬ 

говая чаша = ручкова чарка (велика, 
з котрої пьють усї гості, передаючи з рук 
до рук). — Пить круговую = кружати, 

КруГЛЯТИ (С. 3.). — Журба в шинку мед- 
горілку поставцем кружала. К. III. 

Кругозбрь = кругогляд, видокруг, кру- 

ГОСЬВІТ (Ос.) і д. Горизбить. — Прозорий 
воздух розширяв кругогляд далеко. Лев. —- 

Сь ширбкимь кругозбромь = широко- 

ГЛЯДНИИ. — ИІирокоглядний політик. Бать¬ 
ківщина. 

Кругомь = 1. округ, округи, круг, вкру¬ 

ти, навкруги, кругом, навколо, над’о- 

КОЛО, ЗВІд’усІЛь. — Округ курява лягає 
на битій дорозі. Кн. — Округи села все 
левади. Кн. — Не їдь навкруги ставу, не 
топчи отаву. Кн. -— Округ церкви січової 
калавури стали, н. п. — Круг містечка Бе¬ 
рестечка на чотири милі мене славні Запо¬ 
рожці своїм трупом вкрили. К. ПІ. — Зо¬ 
лотоноша —* кругом хороша, н. пр. — У 

Луцьку усе не по людську: надоколо вода, 
а по середині біда. н. пр. — Гуде, аж окру¬ 
ги луна іде. Гр. 

2. ЦІЛКОМ, геть усе, геть ЧИСТО. — Геть 
усе поцінували і продали. 

Кругомь = кружка, кружком, кружкома 
(С. Л.), в коло, очертом; обертом. — 
Сіли кружка та й давай пити. — Тоді то 
козаки очертом сідали, н. д. — (Д. ще під 
сл. Круговина). —- Так нездужаю, що іі 
годі! у пьятах шпиг, шпиг, а голова обер¬ 
том іде. С. Л. 

Кругообразний == д. Круговндннй. 

Кругообраіценіе, круговращеніе = обер¬ 
тання ВКОЛО (С. ж.), коловорот, круж¬ 
ляння. 

Кругосвітний = кругосьвїтний. 
Круть, здр. кружекь = круг, кружок, 
кружало, кружально, кружальце, коло, 
кільце; обід, обідець; покотело, по¬ 
котило (сії.), ПОКОТЬОЛО (С. 3.). — Нама¬ 
люйте два круги, один більший, а другий, 
в середині його, менший. Де-що про Св. Б. 
— Найбільший круг земля робить своєю 
серединою. Д. про Св. Б. — Мов покотило 
червонів, крізь хмару сонце запилось. К. Ш. 

— Круги на воді = жмурки. — СдТ,- 

дать круть = обьїхати кругом, навко¬ 
ло. — Круть ббщества = кбло, това¬ 
риство (С. ПІ.). — Мовили, іж тую справу 
їх духовному колу належить. С. 3. — По¬ 
пав в таке товариство, що нічого путнього 
не вийде. — Вь семейномь кругу = 

в рідній сїмьї, в ріднім колі. — Вь 
евоемь кругу = поміж своїми. — Сниться 
СЬ кругу = розпити ся, вийти ся. 

Кружевнбй = мережевий, мережковий. 
Кружево = мережка, мережево. — Гукав- 

чата шовком шиті, а в полах мережка, до 
дівчини чорнявої утоптана стежка, и. п. 

Кружекь — д. Круть. — Вь кружекь — 
кружка, кружкома, кружком, в коло, 
бчер'ГОМ. — Пр. д. під сл. Круговина 
і Кругомь. 

Круженіе = кружляння, крутіння. 
Кружечка = д. Кружка (здр.;. 

Кружечннй = кружковии, кухлевий, кар¬ 
навковий і т. д. д. Кружка. 

Кружйть, ся = кружляти, кружати, кру¬ 
тити, СЯ, вертіти, СЯ, ВИТИ СЯ, (в до¬ 

розі) — кругляти, кодувати, (про го¬ 

лову) — морочити, ся, крутити, ся, 
ЧМаНЇТИ. — То орли кружляють під хма¬ 
рами. Кн. — Що літаєш ти, кружляєш, що 
у гаю ти шукаєш? Пч. — Крутить ся, вер¬ 
тить ся, не знає, де діть ся. н. з. — Хто 
колує, той дома не ночує, н. ир, — Голова 
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крутить ся. — Дивлюсь було, знялись з 
води утята, закахкають і пу степом круж¬ 
лять. Гр. 

Кружка, здр. кружечка = 1. кружка, ку¬ 
холь, здр. — КУХЛИК (С. 3. .її.), на воду 
— ВОДЯПЧИК. — Та візьмемо кухлі старі, 
нолив'ьяні горілкою наливані. Б. Щ. 

2. кварта (1/10 частина відра), конов, ко¬ 
новка, коновочка, с. 3. — Куплю тобі 
конов меду і другую пива. н. п. — Куплю 
тобі гарнець меду, коновочку пива. н. п. 

3. (церковна) — карнавка (с. 3. Л.), 

Скарбничка. — Ходить по церкві з кар- 
иавкою, збірає гроші. 

Крука = крупи, (дрібні) — підточини, 
(подерті) — ДеріЬ (С. Аф.). —- Гречані, 
ішіні крупи. — Нема крупів. — Чорна гречка, 
білі крупи, держимо ся серце купи. п. п. 
—- Треба собакам дерті дати. 

Крупеннкь, крупеня = 1. каша (круга). 
2. бабка (з крупів з маслом, яйцями і си¬ 
ром часом з цукром і родзинками). 

Крупинка, крупинка = куліш, кулешик, 
крупник, крупничок. — Косіть, братці, 
комишу, га й наварим кулішу. а. п. — 
Іваонку-Телесику, зварю тобі кулешику, н. к. 

Крупина, крупинка = 1. крупина, кру¬ 
пинка, зерно, зерня, тко. 

2. д. Кроха. 

Круіійца = д. Кроха. 
Крушічатьій = крушічастий, питльова- 
ННИ. — ІІитльована мукі. 

Крупка = і. д. Крупа. 

2. рос. БгаЬа га-па = рижуха, чистець. 
С. Аіі. 

Крупноватьтй = чималий. 
Крупний, но = великий, здоровий, буй¬ 
ний, буйно, Цупкий, цупко, (про дощ) 

— краплйстий, крапчйстий, (про овоч, 
зерно) — дорідний, (про сіль) — дріб¬ 
частий. — Буйний колос, буйна трава. С. 
Аф. Ш. — Учених нехай читає тільки буй¬ 
ну печать. К. Г. — Буйно книжку друко¬ 
вано. Чайч. — Цупка сіль. — Цупко сіль 
зім’Ьято. Чайч. — Та піпіон дощик крапли¬ 
стий. п. п. — Дощ не дуже крапчистий. 
Чайч. —■ Дорідні вишні. — Цього року до¬ 
рідна пшениця. Лев. — Дорідні сливи. Кр. 

— Говорить крупно = говорити з сер¬ 
цем, з пересердя, сварйти ся. 

Крупній. = більшати. 
Круподерня, крупорушка, крупорушпя = 

круподерня (о. л.), драчка (С. Л.), кру¬ 
порушка, пшоворушка. 

Круячатка ~ 1. питель, питльовйи млин, 
крупчатка (С. Л.). 

Крупчатннй = ПИТЛЬОВЙЙ. — Крупчат- 
ная мельница = д. Круячатка 1. 

Крунчатий = круннйстий. 
Крунь, мед. == крупа. 
Крупянбй = Крупьяний. — Круп-ьяна каша. 

Крутенець = валах, скіп (д. під сл. Ва¬ 
рант. 1.). 

Крутень = 1. ВИХОР. 2. д. Водоворбть. 

Крутизна = круча (С. 3. Л.); крутість. 
Крутить, СЯ = і. Крутити, СЯ, вити, ся, 
звивати, СЯ, сукати, СЯ. — Вірьовки вити, 
крутити. ■— Нитки сукйти. 

2. крутити, вертіти; куйовдити, ся. — 
Крутить ся, вертить ся, не знає, де діть ся. 
н. з. — У віконця мати слуха, як на дворі 
завірюха крутить, стріху розриває, снігом 
хати замітає. В. Щ. — На дворі завірюха 
куйовдила, буря сумно вила у димарь. О. Мир. 

3. ВИТИ СЯ, звивати СЯ. — Там, де Я грань 
круто вт.єть ся, де по каміпю біжить, ц. п. 

Крутоберегій = крутоберегий, бережи¬ 
стий, принічкуватий (СпЛ -ЩобДніпро 
крутоберегий і лани і гори було видно, бу¬ 
ло чутно. К. Ш. 

Крутбй, круто = крутий, ТО. ~- Круга го¬ 
ра. — Крутий берег. — Крута каша. — 

Круте яйце. — Крутбй морозь = лютий 
мороз. — Круто собралея вь дорогу = 
разом, раптом зібрав ся в дорогу. — 
На дворі стоить круто — на дворі ду¬ 
же холодно. 

Круть = д. Крупина. 

Крутіть = крутішати. 

Круче = крутіше. 

Крученіе = крутіння, вертіння, сукання 
ід. Крутить). 

Кручйна = журба, туга, сум, смуток, 
печаль, инодї — кручйна. — Журбою 
поля не перейдеш, н. пр. — Була роботяща 
людина, та журба звьялила. н. пр. — Без 
вірного друга велика туга. п. пр. — Нудьгу 
годую, журбу сповиваю і сум колишу, н. пр. 
— Бо куди я не ударюсь, у які країни, то 
ніколи не минаю горя та кручшш. Аф. 

Кручйннть = завдавати жалю, сум на¬ 
водити, журити, крушити. — Не завда¬ 
вай серцю жалю, бо и в чужім краю. н. п. 
— Та не журь мене, моя мати, бо я й сам 
журю ся. н. п. — Журба сушить, журба 
крушить козаченька молодого, н. п. 

Кручйниться = журити ся, тужити, су¬ 
мувати, в тугу вдавати ся, смутити ся. 
— Не журись, та Богу помолись, н. пр. — 
І жив не любила, і вмер не тужила, н. п. 
— Ой не плачте, не журітесь, в тугу не 
вдавайтесь: заграв мій кінь вороненький, 
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назад сподівайтесь, н. п. — Годї сумувати 
— кинь лихом об землю. 

Кручишшй, но = журний, но, сумний, 
но, тужний, НО (С. ПІ.), журливий, во, 
СЯутнИИ, НО. — Поливали доріженьку, та 
ц курить ся курно, розважали дівчиноньку 
— та й журить ся журно, н. п. — Смут¬ 
ний та невеселий сидів пан сотник. Кв. 

Крушсше = зруйнування, розбиття. 
Крушина = рос. Шіашпиз саіііагііса Ь. — 

жостір, жбстер, крутіша, хробост, жо- 
стеліша, в. Ггапртіа Ь. = крушина, 
крупина. С. Ан. — Крупиною хату то¬ 
пить, у сусіда соли нросить. н. п. 

Круши питай = жостїровпй, крушйновий. 
— Рубай дрова до порога, крушинові до 
ослона, в. п. 

Крушить = 1. руйнувати, розбивати. 
2. д. Кручйнить. 

Крушиться = д. Кручнниться. 

Крмжбвішковка = аг(ї)русівка. 
Крьнковншсовьій = аг(Г)русовий. 
Крижбвшікь = аг(Г)рус (С. ПІ.), аг(і‘)руот, 
агрест (укр.), верпииа, веприна. (Гал.). 
С. Ан. — Агрус почав уже роспукувать ся. 
С. Аи. 

Крилатий = крилатий, криластий (С. Л.). 
— Полинув орлом криластим. С. 3. 

Крилечко = Ганочок, рундучок. (Д. 
Крнльцб). 

Крьтлечннй = Ганковий, рундуковий. 
Крило, мн. крнлья — крило, ми. крила 

(у шиць, комах, вітряка, невода, теж кіпці 
військової лави), у бриля — КрИСИ. 

Крйлншко = крильце, крилечко, криля, 
мн. КрИЛЯТа, крилечка. — Гуси, гуси, гу- 
сияяга, візьміть мене па крилята, н. к. — 
Там голуби водк пили, воркотіли, крилеч¬ 
ками стрепенули, п. II. 

Крйльний = крило вий. 

Крильце = Лопатка (у тваріів). — Під ло¬ 
паткою болить. 

Крнльцб = ганок, Ганок, Ганки, при¬ 
сінки, (верх над їанком) — ПІДДЙШ0К, 

піддашшя (без верху) — рундук, СХОДИ, 
СХІДЦІ. С. 3. Д. — Ой сиділа Марійка на 
їацку та краяла червону китайку, н. п. — 
Та підемо до замку, постаємо па ганку. — 
Незабаром біля гайку стояла пара добрих 
коненят. О. Мир. — В присінках все пани 
сиділи, на дворі ж вкруг стояв народ. Кот. 
— Па брехні собачі вибігла на рундук ще 
заспана, не розчесана Наталя. О. Мир. — 
— Упала дівка на рундук. Гр. — Коні при¬ 
вернули до рундука. Кн. 

Крильцбвий = д. Крнлечннй. 

Крнльцовнй = лопатковий (д. Крйльце). 

Кримчакь = крилець. С. Жел. 

Крйнка -- д. Крііііка. 

Крнса, Мив гаііив = ПЯЦЮК, на Подолі і я 
Галичині — щур. С. 3. Л. 

Крнсенокь = пацятко (С. 3.), щурик 
(Под. Гал.). 

Крнситься = визьвіряти СЯ (на кого). — 
Так визьвірив ся на мене, що я аж зля¬ 
калась. С. Аф. 

Крнсій = пацюковий, пацючий, щуровий. 
Крить, ся = 1. крйти, ся, укривати, ся, 

(хату дошками або соломою) — Настелю- 
вати, (снопами) — вшивати, (хворостом) 

— НІВЗИТИ. — Купуй сукню шиту, а ха¬ 
ту укриту, н. пр. 

2. ховати, ся, переховувати, ся, крй¬ 
ти, СЯ. — Крий, ховай погане, а воно та¬ 
ки гляне, н. пр. — Не той злодій, що краде, 
а той, що крадене переховує, н. пр. 

3. таїти, СЯ. — Таїла від Бога та чор¬ 
тові сказала, н. пр. — Дерево тліє, але во¬ 
гонь таїть ся десь в кім. О. III. 

4. бити, (у)вбивати, побивати. — Ту¬ 
зом побнв мою кралю їв картах . 

Крйша = д. Кровля. 

Кришка = покришка, накришка, накрит¬ 
тя, (на діжу, бодию, трупу) — ВІКО, (на 
улик) — палуба, покрівець, (на одежу і— 
верх, Ііокрйва, покривка. — Своя хата 
— покришка, н. пр. — Год у год діжа ві¬ 
ком накриваєть ся? (н. з. — річка замер¬ 
зає). — А сажаюгь коровай в піч із віка. 
С. Л. — Зробили йому труну з горбатим 
віком. Кн. —• На боднї не було віка. Кн. 
— Кожух липтварєвий, а верх з доброго 
сукна. 

Крілйтельннй = кріиучий. — Оце го¬ 
рілка так не нашої! і смаковита і кріну- 
ча. Кн. 

Кріпить, ся = крі(е)ийти, СЯ, укрі(е)- 
иляти, ся, скрі(е)нляти, ся, зміцнятп 
С. Аф.', умі(0)цняти. (С. ПІ.). — Укріпив 
Бог, як черепаху, и. пр. — Щоб йому жи¬ 
віт молодецький скрепило. н. д. 

Кріпиться = перемотати ся, неностуна- 
ти ся. 

Крінкій = міцний, цупкий, крі(е)пкйй, 
твердий (С. ш.), здоровий, сильний, ду¬ 
жий. С. 3. Л. — Нехай бьюгь ся, коли 
міцві голови мають, н. пр. — Не поможе 
міцний Боже і воскова сьвічка. н. її. — 
Здоровий мороз. С. і — Здоровий вітер. 
— З дужим не борись, з багатим не судись, 
п. пр. — Тверда Русь — все перебуде. її. 
пр. — Тверда зіма. С. Ш. — Кріпкая 
стража = пильна сторожа. — Кріпкая 
вбдка = міцна горілка. — Кріпокч. 
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на ухо = не дочуває, глухенький. — 

Крїдокь на язнкь = мовчазний, мов¬ 
чун. — Крідкій сонь = міцний, тов¬ 
стий СОН, — Спить товстим сном. п. к. — 
Не зробив то за тим, то за сим, то за сном 
товстим, п. пр. 

Кріпко = крі(е)пко, міцно, цупко, твер¬ 
до (С. ш.), дуже, здорово, вельми. — 
Хоч не гладко, але міцно, и. пр. — І цупко 
кулаки зтуливши, Дареса битись викликав. 
Кот. — Підтикав ся, підперезав ся і пояс 
цупко підтягнув. Кот. — Крапко на крап¬ 

ко = дуже СИЛЬНО. 

Кріпковатнй, то = кріпкенький , міц- 

ненький, ко. 
Кріпкоголбвнй = (про коней) — твердо- 
уздий, твердйй, короткоуздий. 

Крідкодобшй = твердолобий. 
Крідкоуздьтй = д. КрТ,її поголовній. 
КрЧишуть = І.кріишати, міцнішати, дуж¬ 
чати, твердішати, тверднути (С. НІ.), 
твердіти, тужавіти (С. НІ.). — Мороз 
дужчає. — Сила міцнішає. — Грязюка тужавіє. 

2. клякнути, дубіти. _ Руки від холоду 
клякнуть. 

КрІшопькій, кріпонекь = д. КрЬпковйті.ій. 
Кріпостнбй = 1. кріпостнйй, замковий, 
фортечний. — Замкові церква. — Крі- 
постиа брама. 

2. кріпацький, підданський, панський, 
панщанний (Лев.), панщанський, крі(е)- 
нак, крі(е)пачка, підданець (С. 3.), пан¬ 
щан, Ііанщанин, панщанна. (Лев.). — Же¬ 
них твій крепак; (нехай йому болячка!) 
через нього і ти стала, не хто, як крепач- 
ка. Кв, — Хіба ми панщанні? Кр. — Крі- 

иостнбе право = папське право, крі- 
пацство. — Кріпостное состояніе = 
підданство, кріпацство, панщина. 
3. кріпостнйй акт). 

Кріпостішч єство = д. Кріиостной 2. (К. 
право, состояпіе). 

Кріпость = 1. міць (с. 3.), міцність, 
кріпота, твердість, твердота (С. пі.), 
сила. — Божої моцї ніхто не переиоже. 
н. пр. — Для міцности зашиго двічі. Чайч. 

2. КрІПОСТЬ, ОКрІП, фортеця (С. НІ.), в се¬ 

редині міста — замок. — Побачивши но¬ 
ву кріпость, козаки кинули ся, взяли її 
приступом і вирізали цілу залогу. Вар. О. 

3. крІїЮСТЬ (акт). — Купчая кріпость 
= купча. — Закладная к. = заставна, 
заставний лист. 

Кріпчать = кріпшати, дужчати, міцніти, 
МІЦНЇШатИ. (Чайч.). — Вітер дужчає. 

Крідче = кріпше, дужче, міцніше. — 
Хто дужчий, той і луччий. н. пр. 

Кріпить = 1. дужак, дебелень (Кн.), мо- 
ца к, кремезний, кремязнйй. — Хоч і 
більш шестидесяти було, кремязнйй ще дїд 
був. Номис. С. 3. 

2. скупяга, скупердя, га, скнара (сп. р.), 

жмикрут, крекотень. 
Крюковйтнй = карлючковатий, кривуль- 
чатий, колінкуватий, кривий. 

Тіртокь, крючекь = гак, гачок, крюк, 

КрюЧОК, (з двома або чотирма гачками) — 

козулька, (деревьяний) — карлюка, кар¬ 

лючка , закарлючка, ключ, ключка, 

(з булавою) — КОВІНЬКа, (в одежі мета¬ 

лічний) — ГаПЛЙК, ГаПЛЙЧОК, (разом з пет¬ 

лею або бабкою) — дід і бабка, коник 

і кобилка (Под. Вол.), коло дверей — ЗЙ- 

щінка, для гри на струнах — біИЦЄ. — 
А на гаку червяк все хвостиком киває. 
Гул. Ар. — Взяли Байду ізвьязали, та за 
ребро гаком, гаком зачепили, н. п. — Ри¬ 
балка удочку закинув, надівши на гачок чи¬ 
малий червячоїг. В. Б. — Кожна ручка собі 
карлючка, н. пр. — Ой се ж таи крини¬ 
ченька і ключ і відро, н. п. — Візьми ключ¬ 
ку та насмикай сіна. — Вбірала ся шпет¬ 
ненько : шнурочок до шнурочка, гапличок до 
гапличка. М. В. — А хата була на защеп- 

цї. н. к. — Согнуть вь крюкь = в ду¬ 

гу зігнути, на порох стерти. 

2. карлючка, закарлючка (чоловік — 

причепа або Крутій або й само крутійство 
і ябеда). — Закарлючки гнути. С. 3. — 

Ввернуть крючекь = карлючку загнути. 
Крючить, ся = 1. карлючити, ся, кри¬ 

вити, ся, гнути, ся, згинати, ся, за¬ 
гинати, ся, козубити ся. 
2, утискати, угнїтатп. с. НІ. 

Крючковйтнй = 1. карлючковатий (С. 
3. л.), гачковатий; закарлючений. — 
Всякі знаки з під моїх рук виходили криві, 
гачковаті. Фр. — Закарлючений хвіст. — 
Чабани з довгими закарлюченими їирлиїа- 
ми. Зіііьк. 

2. причепа, причепливий. 
Крючкотвбрець, крточкотвбрь = крючок, 
КарЛЮЧКа. (Прикладаєть си звичайно до 
урядників, що гнуть карлючки в судових та 
иііьших справах). 

Крючкотвбрствовать = карлючки, закар¬ 
лючки, артикули гиутп, загинати. 

Крючнякь = робочий, що переносить 
вагу крючком. 

Кряжь = 1. окоренок, прикорень, пень 
(одрубапий). 
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2. кряж, пасмо, СТЯГ. — Пасмо гір. — 
Стягові гори. — Кряжові гори. С. Жел. 

3. грунт, шар, верства (землі). — Пі¬ 
скуватий грунт. —- Шар піску, шар глини. 

4. Грунт (тверда земля). — Докопались до 
грунту. 

5. д. Кр’Ьннш’ь 1. 

Крякать, крякнуть = крякати, кахкати, 
крякнути, кахнути. — Кахнула утка — 
па морі чутко, н. з. 

Кряква — качка, свійська і переважно Апаз 
ЬовеЬаз — крижня (с. л.), крйжанка 
(С. Жел.). 

Крякнуть = д. Крякать. 
Крякуніа = д. Кряква. 

Кряхтіть = кректати, крехтати (Фр.). — 
Утер трохи не с пів відерка, напивсь і 
тільки що кректав. Кот. — Вишів, покрек¬ 
тав, утер ся. Чайч. 

Кстати = ДО речі, до діла, до слова, 
наруч (С. Л.\ наручно, на руку ко¬ 
вінька. — Не кстати = не до речі, не 
до слова, не до діла, не до ладу, не 
ДО ІИМИГИ. — Так до діла, як свиня шта¬ 
ни наділа, п. пр. — Бо чужая жінка тобі 
не до речі, дознаєть ся чоловік — побьє 
тобі плечі, п. п. — Вміє до слова своє вста¬ 
вить. Кп. - А міні й па руку ковінька. 
О. С. — Не до шииги твоє слово. Кн. — 

Кстати случйться = нагодйти ся. — 
Як раз і вони лагодили ся. Кр. 

Ктйторь = 1. фундатор (церкви). С. Ш. 

2. тйтарь, помішник його — підтитарій, 
підтитариий (С. 3.), жінка — титарева, 
титариха, син — титаренко, дочка —- 
титарівна, с. Ш. 

Кто = хто. — Кто бн пй бн.гь = хто б 
не був. — Кто набудь, кто ни єсть, кто 
лйбо = хто небудь, аби хто. с. л. — 

Кто-то — ХТОСЬ. — Прийшов хтось, та 
взяв щось, бігти за ним — не знаєш за 
ким? (н. з. — вітер). — Когб-то = КО¬ 

ГОСЬ. — Завидно, що в когось видно, н. пр. 

Ктому = ДО того, к тому, окрім, опріч 
ТОГО. — Руда та погана, до того ще й кир¬ 
пата. — Сонливая молода невістка, а ще 
ктому не хоче робити, н, п. 

Кубариться = крутити ся, вертіти ся, 
ЯК ДЗІІЇа, клубком КОТЙТИ СЯ. — Кинув 
ся в двері та клубком по леваді. Кн. 

Кубарь = дзйа (О. Л.), вертїлка. —Кру¬ 
тить ся, як дзиїа. н. пр. — Як дзиіа еьвіт 
міні крутивсь. С. 3. — Скатйться куба- 

ремь = котком, клубком покотити ся; 
полетіти сторч, сторчака, беркицьну¬ 
ти СЯ. — Так і полетів сторчака. Кр. 

Кубйчсскій = кубічний. 
Кубовастнй, кубоватнй = банькатий, 
Круглобокий. —• Банькатий глечик. 

Кубокь = кубок (С. 3.), иугарь, чарка 
(велика, найбільше металічна з покришкою). 
— ІЦо з тих кубків, як повні сліз. н. пр. 
— Кубків паристих, в середині визлочо- 
них 4-. Сг. Оп. — Він з пугарем у руці 
саме до краковяка розігнав ся. К. Ч. Р. — 
Повниї чарки всім наливайте, п. п. 

Кубь = 1. алембик, лембик (С. 3. . — Пе¬ 
реганяти горілку через лембик. 

2. (геометр, і арихм.) — Куб. 

Кубнаїечки, рос. їіирЬаг Іиіеит ЗтіїЬ. Пут- 

рЬаеа Іиіеа == ГЛЄЧИКИ ЖОВТІ, ЗКОВТЄ 
латаття, водяний мак, квітки — бабки, 
овоч — збанок, збаночкй, листя — ка- 
ПЄЛЮШІ, корінь — товстун. С. Аи. 

Кубмшка = банька (С. Ш.). кубушка. 
(Банькатий глечик). — Бапька на олію. 
— Бізьми-во баньку, та набери води. С. ПІ. — 
їм повну налили кубушку. С. 3. — І гро¬ 
шики готовенькі в кубушечках у схові. Зіпьк. 

Кубншникь, рос. Суіізиз ЬіЯогив Б’Нег. = 

зїяовать, дереза, ракйтпик, ракйтовин 
кущ. О. Аіг. 

Кувшйннмй = глековий, глечиковим, 
Ж(з)бановий. 

Кувінішчики = д. Кубйшочки. 

Кувшйиь, кувшшічикь = ГЛЄК, глечик, 

глечичок (С. 3. Л.), широкий — гладуш, 

гладущик, гладйшка (С. Аф.), круглобо¬ 

кий — жбан, збан (С. Аф. 3. Л.), банька¬ 
тий з вузенькою шийкою — д. Кубіішка. 
— 6 в глеку молоко, та голова не влізе, 
н. пр. — Візьме хліба, глек з водою, серпи 
по під паху. С. 3. — Хоч на міні жупан 
дран, є й у мене грошей жбан. її. п. — По¬ 
ти збан воду носить, поки ухо не вірнегь 
он. н. пр. 

Кувьірканье = перекидання, переверти. 
Кувьіркатьея, кувйркиуться = переки¬ 
дати ся, перевертати ся, перекинути 
ся, перевернути ся, беркицьнути ся. 
(С. ПІ.). — Сердешний зьвір перекидав ся, 
плигав, вертів ся і качав ся. Кот. 

Кувьіркь = беркЙЦЬ. — Беркиць у воду. 

С. Ш. — Кувиркбмь = беркиць, пере¬ 
кидьки, перевертом, сторч, сторчака 
ВПаСТИ, ИОЛетІТИ. — Як дав йому по по¬ 
тилиці, так і полетів сторч. 

Куда = ]. кудіі, кудою. — Куди йдеш? 
До дому. Чайч. — Кудою тут проїхати до 
Павлівни? Чайч. — Кудою йти? Зїньк. — 
Куда ліібо, куда набудь, куда ни єсть 
= к\гдй небудь, аби куди. — Куда-то 
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= КУДИСЬ, десь.- — А дб він? Пішов 
кудись. 

2. на віщо, на що. ■— На віщо йому 
стільки грошей? 

Куда как’ь = ДЙво як, ач як! — Куда 
какь хорошо! = де вже пак не гарно. 
Чай-і. 

Кудахтанье = кудкудакання. — Чути куд¬ 
кудакання курей. Фр. 

Кудахтать = кудкудакати, кокотїти. — 
Біжи, он курка кудкудаче — візьми яйце. 
— Хто хоче — сокоче, а хто хоче — куд¬ 
кудаче. н. пр. 

Куделица, кудель = куделя (С. 3.), ку- 
делицн, кужіль, (па гребіпї) — мичка, 
кукла. — Ой кужіліо, мій кужілю! я ро¬ 
бити не здужаю, н. п. — Сама сіла куде¬ 
лицю прясти, н. п. — Бідна Єва, одну з 
древа зірвала кисличку; збулась впасти, 
треба прясти па гребінї мичку. У. в. 

Кудель-барашки, рос. Ргітиіа уегіз Ь. = 
божі ручки, біла буквиця, медяніш, 
медяпнчкй, мєдянйк-зіїля, сорочі лапки, 
КОТИКИ, ІіерВОЦЬВІТ, проліски (укр,), клю¬ 
чики, гадйнішця (гал.). С. Ап. 

Кудерь, частіше ми. кудри = кучерь, ча¬ 

стіше ми. кучері (С. 3. Л.), инодї вжива- 

еть ся теж і кудрі. — Була в мене дів¬ 
чина Орися — тоді ж міні сі кучері вили 
ся. Пула в мене дівчина Варвара -- вона ж 
міні сі кучері порвала, н. н. — Трапляєть 
ся, що і в шолудивого кучері в-ьють ся. 
и. пр. Кн. — Виряжала мати сина та й на 
косовицю, зачесала чорні кудрі аік на по¬ 
тилицю. н. п. — Ой піду я молодая по над 
гіроньками, та роспущу чорні кудрі по над 
брівоньками, и. п. 

Кудееить = 1. чарувати, чаклувати, 
відьмувати. 
2. колобродити (С. 3.), броїти (С. ПІ.), 
НіурубурИТИ. — Що ти тут паброїв? — 
По улицї хлопців водить, всю улицю ко¬ 
лобродить. н. п. 

Кудеспвкь, ца = 1. чарівник, ця, зна- 
харь, ка, чаклун, чаклівнйця, відьмак, 
відьма, ворожбит, ворожка. 
2. шіукарь, ка, галабурдник, ця, 

Кудеси = чари, знахарство і д. Волхво- 
ваніе. 

Кудренатий = кучерявенький. 
Кудри = д. Кудерь. 

Кудрявсць, рос. СЬепоройіит Воігув П. = 

марь. С. Ан. 

Кудрявпть = кучерявити, кучері звивати. 
— Ой хто щ тобі сі кучері звивав ? Була 
в мене дівчина Ульлна, вона ж міні сі ку¬ 
чері звивала, п. п. 

Кудрявчикь = кучерявчик. — Маленький 
хлопчик кучерявчик. 

Кудрявнй, во = 1. кучерявий, ВО. — Ку¬ 
черява голова. — ІІливе човен води повен, 
та й накритий лубом; не хвастай ся, коза¬ 
ченьку, кучерявим чубом, и. II. 

2. (про дерева) — д. В’Ьтвйстнй, (про 
трави і квіти) — Кучерявий, па пр. Ку¬ 
черява м-ьнїа. 

КудрявТ.ть = кучерявіти. 

Кудряжка = кучерявчик, кучерявка (ку¬ 
черявий хлопчик або кучерява дівчинка). 

Кужель = д. Кудель. 

Кузнецкій = КОвалЬСЬКИІІ. — Дме, як міх 
ковальський, н. пр. 

Кузпсцбвь = ковалів. 
Кузнець = коваль, жінка його — кова- 
лйха, син — коваленко, ковальчук, 
дочка — КОВаЛЇВНа. С. 3. Л. — Коли не 
коваль, то й кліщів не погань, н. пр. — 
Тому ковалю ліпше, що на два міхи кує. Кн. 

Кузнеческій = д. Кузнецкій. 

Кузнечеетво = ковальство, ковалювання. 
— Запишаться кузнечествомь — кова¬ 
лювати. 

Кузнечикь, ком. ПгуПиз — КОНИК (С. Л.), 

кобилка, Теіігіх — кобилиця (С. Жел.) 

Поеивіа — трав'ЬЯНЙЙ КОНИК. — Наш 
коник стрибунець живе так саме, як і са¬ 
рана. Степ. — Жвавий коник — скакунець 
доцьвірінькав сн вкінець. Байки Старицького. 

Кузнечйха = ковалиха, с. 3. 

Кузнечнмй = ковальський. — Вдихнув 
тяжко та важко, мов міх ковальський, н. нр. 
— Сопе, як ковальський міх. в. пр. 

Кузница = кузня, мн. кузні (Кр.), инодї 
вживаєть ся і КОВальня. С. Л. 

Кузничннй = кузнячий. 
Кузовенька, кузовбкь — кошик і т. д. д. 
Корзина (здр.). 

Кузові. = і. д. Корзина (найбільше з лик 
або кори березової). 

2. КІШ, короб (екіпажа). 

Кузовье — улик (плетений, що вішаєть ся 
на дереві для принади роїв’, ріИНИЦЯ. 

Кукань = 1. кукан, нанизка (Вол.). — 
Піймав здоровмо окуня, та тільки хотів 
на кукан нанизати, а він і висклизнув у воду. 

2. ИЙЗКа, вьязка. — Купив низку риби. 

Кукдшь = ДУЛЯ (С. Аф. 3. Л.), фйіа (С. 
Ш.), хвгїіа (с. Л.), московська буруль¬ 
ка (С. ПІ.). — Ой люлі, люлі ! чужім дітям 
дулі, а нашому калачі, щоб спав у депь і в 
ночі. н. п. — Він думає, що я кличу, а я 
йому дулі тичу. н. п. — На відьмо! кри¬ 
чала вона, тикаючи дулі. О. Мир. — При- 
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везе тобі тато з міста московську буруль¬ 

ку. — Давать, крутить кукпить = ти¬ 
кати, давати, сукати дулі. _ Покази- 

вать кукипгь вь карміні = показувати 
фйґу в кишені (С. ш.), кивати пальцем 
В ЧобОтї. (Бар.). 

Кукла = ляля, лялька, лялечка. С. 3. Л. 
— Була в мене намі-гочка, і ту дітки вкра¬ 
ли, на ляльки подрали, н. її. — Говорить 
мамуня, що доня Галюня, як лялечка тая 
гарненька. Пч. 

Куклеванець = кукільван. С. 3. — По¬ 
труїв рибу кукільваном. (Насїшш Соїо- 
срііпіив). 

Куклина = лушпайки, шабатурка (од 
льону). 

Куклянка = кожух з відлогою з олене¬ 
вих шкур (в Сибірі). 

Куковать = Кувати. — Міні буде соловей 
щебетати, тобі зозуля кувати, п. я. 

Куколка = 1. лялечка,, лялька (д. Кукла). 

2. Рира — ІЯЛЄЧка (в змінах комах), у 
мурбшок — подувіка, подушечка (Степ.). 
— З гробачка оцього робить ся лялечка, 
а через 20 день з лялечки вилупить ся 
справжній жучок. Степ. — Цїх біленьких та 
кругленьких мурашиних лялечок люди взи¬ 
вають подушками. Степ. — Комашки, ко¬ 
машки, ховайте подушки, ои татари йдуть 
і всі заберуть, н. пр. 

Куколь = рос. Ьоііигп Іегпиіепіит Ь. — 

кукіль і Ьусітіз (Зіоіеа Бе. — кукіль, 
кукояйця,. купальник, сліпак. С. Ап. 

Кукольннй = ляльковий. — Кукольннй 
театрь = вертеп (С. 3.), кумедия. — 
Ходім, подивімся на кумедию, 

Кукеить = терти очі (кулаком), кулаки 
росити. 

Кукуль = д. Клобукь. 

Кук^руза, рос. 2еа, 2еа Мауй Б. = куку- 
руза , кукурудза (Прав.), пшеничка, 
ПШІИКа (Лїв.), вживаєть ся теж — КИЯХЙ, 

початки. с. Ан. 
Кукушка, кукішечка, пт. Сисиїие сапогиз 

= зозуля, зозулечка, зозуленька, зо¬ 
зулька. С. Аф. 3. Л. — Прилетіла зозу¬ 
ленька та й крикнула: ку-ку! н. п. —■ Ой 
коли б же я зозуленька, то я б собі криль¬ 
ця мала, ой стрепенулась, полинула б та 
до свого сина Івана, н. п. 

Кукушечій = зозулячий. С. Аф. 

КукУшкинь — зозулин. (Д. теж Кокуш- 
КИНЬ.) 

Кулага = кваша, с. 3. 

Кулйкь - 1. Кулак. — Будеш вік тужи¬ 
ти, часом горювати, будеш кулаками сльози 
утирати, н. п. 

2. МОЛОТ (у мулярів). 

3. паля (котру забивають на березі длн 
причалу), рало. 
4. Кулаки (вроблені у млиновий вал). 

У. глитай (Кроп.), жмйкрут (С. Аф.), де- 
рйлюд (Лев.), Д0ЮИ. — Такий глитай, що 
й з рідного батька злупить. — Попадись до 
його: він тебе так видоїть, що без сорочки 
підеш. Сказано доюн. Кц. 

Кулгань = жбан, збан (метал, з носиком 
і покришкою. IIр. д. під сл. Кувшйньр 

Кулебяка = Пиріг (довгий з кислого тіста, 
з рибою то-що). 

Кулйкь = Кульок (з рогожки). — Понасть 
изь кулька вь рогожку = з дощу та 
під рйпву. п. пр. 

Кудема = д. Западня (для лову соболів і 
песців). 

Кулига == 1. д. Кулйкь особ. породи 8со- 
Іорах Іое(Іоя). 

2. зруб, палепйна, новина (де зрубапо 
і випалено ліс під оранку). 

Куливало — випивайло, шьяийця, ніяк, 
пьянюга. 

Куликать = запивати, в горілку вки¬ 
дати ся. 

Кулйкь, ііт. ЗсоІорах = кулик, здр. ку¬ 
личок. — А кулик чайку взяв за чубайку. 
и. а. — Далеко кулику до Петрова дня 
= далеко куцому до зайця, ц. пр. 

Кулйса, частіше ми. кулйси — лаштунки. 
Куличій = куликовий. 
Кулички, у виразі: у чорта на ку.хйчкахь 

= ка’зна де, далеко, у чбрта в зубах. 
Кулйчь = паска, (висока) — папушник, 
баба. -—• Хриетос воскрес! Гад мир увесь, 
діждали сн ласки, тепер усяк наїсть ся в 
смак еьвяченої піски. Укр. в. — Обійдеть 
ся Великдень і без гречаної паски, п. пр. 

Культепа = кукса (з переламаними паль¬ 
цями). 

Культивйровать, культиваторь == культи¬ 
вувати, культурник. С. Жел. 

Культя = 1. КІКОТЬ. (Рука або нога, ко¬ 
трий бракує всіх пальців). 
2. безпальчий, безпалько, с. ш. 

Культявий = д. Культя 2. 

Культяв'Ьть = шкандибати, іпкитильгати. 
Культялка = д. Культя 2. 
Кума = кума, кумонька, кумася, кума- 
севька, (жінка кумова батькам дитини) — 

пакунка. — Вона міні кума — мого синка 
Івасика у хрест уводила. — Кума, кумонь¬ 
ка ти моя, як лебідка білая ти моя. н. п. 

Куманекь = кумась. 
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Куманпка, куманпха, рос. ИиЬин саеєіив І,. 

= ОЖННа, ОЖИННИК (укр.), чорниця 
(гал.). С. Аи. 

Куманькбві = кумасів. 
Кумачі. = китайка (червона). 

Кулачний = китайчатий (з червової ки¬ 
тайки). 

Кумині, = куміш, кумасин. 
Кумирі ■— божок, йділ, бован. 
Кулиться = кумати СЯ. — Ми з нею по- 

кумали ся — разом у хрест уводили. 

Куловствб = кумство (С. 3.), кумівство. 
— Як умерла дитина, то й кумство пропало, 
н. ир. 

Кумові = кумів. 
Кумушка = кумонька, кумася, кума¬ 
сенька. 

Кумушкині — д. Кумині. 

Кумі, ми. кумовій = кум, здр. кумась, 
мн. куми (прохані, стрічані і одкупні. 
Май. от. 183), батько дитини жінці кума — 

пакум. 
Купись = напйток з кобилячого молока. 
Куна, куница, зоол. Миніеіа = куниця, ку- 

на, куночка. с. з. 
Куній = куничий. 
Кунять = куняти, окунів ловйти. — Хто 
слуха, а хто окуиїв ловить. Кв. 

Купало, рос. Напипсиїив асгів І,. = К03Є- 

лець, дрібноцьвіт, жовтобрюшник, зіл¬ 
ля ОД трясці (укр.), терші- біда (гал.). 

С. Ап. 
Купальниця = 1. д. Купало. 

2. рос. Тгоіііиз еигораеия Ь. = вовча ла¬ 
па, ВОВЧИЙ кошіт, нрйкрит (укр.), во¬ 
лове ОКО, В0ЛЙВ0ЧК0 (гал.). С. Ан. 

Купальний = купаловий. 
Купал ьіцикь, ца = купальник, ця. 
Купаніе = купання, купанка. (Лев.). 

Купать, ся = Купати, СЯ, (в калюжі, бо¬ 

лоті) — калюжній, ся. 
Купелі = купеля, христйльниця, хре- 
щальниця (С. Пар.). 

Купена, рос. Сопуаііагіа Роїууопаїиш Ь. = 

купзїлля, купйна, ракові шййки, чеме- 
рйця, натягач, одхасник. с. Ан. 

Купець = купець, крамарі,, дочка — 

купцївна, крамарівна, син — крама¬ 
ренко, крамарчук. 

Купеческій = купецький (С. Л.), крамар¬ 
ський. — Купецький гандоль. О. 3. 

Купечество = купецство. 
Купечествовать = кулцювати, крамарю¬ 
вати. 

Купина = кущ, крак, корч. — А в мого 
двора нема ні кола, тільки росте один куіц 
калини, та й та не цьвіла. п. н. — Де крак, 
там і козак, а де байрак, там сто козаків, 
н. пр. 

Купить = купити, (сьшчву в церкві) — 

одмінйти сьвічку. (Лев.). — Кунленньїй 
= куплений, купований. _ Купований 
розум. Кв. 

Куплеті = 1. (у віршах) — КуПЛЄ'Г, КО¬ 

ЛІНО. — Просьпівав одно коліно та й пе¬ 
рестав. 

2. сьпівомовка. — Сьпівомовки Ст. Ру- 
данського. Видав Н. Г. Волинський. К. 1880 р. 

Купля = купля, покуп, куповання. — 
Купля руки пече, а продаж гріє. н. пр. 

Купно = вкупі, укупі, разом, гуртом, 
СПІЛЬНО. — Як робити вкупі, то не болі¬ 
ти -ме в пупі. н. пр. 

Купннй = спільний, гуртовйй. 
Куполі = баня (0. Аф. 3. Л. ПІ.), вер- 

хушка — маківка. — Був у Київі і лазив 
на дзвіницю аж під самісеньку баню. С. Аф. 
— Лазить чоловік по церкві і примощує 
до бані драбину. її. о. 

Купорить = затикати й засмолювати. 
Купоросний = купервасовий, вітрого- 
левнй. 

Купоросі, Уіігіоіит = купервас, вітро- 
голь. — Зелений, желізпнй, санбжнмй 
купоросі, V. тагіів = Купервас. С. 3. 
— МЇдинй, синій купоросі, V. соеги- 

іеит = синій камінь. — білий, цинко¬ 
вий купоросі, V. аІЬит = вітрогб.ть, 
крЙМЗа (С. Жел.). — Піду до міста, куплю 
купервасу, намалюю брови та для того часу, 
и. п. — Купервасу куповала, чорні брови 
малювала. її. и. 

Кулрі = купра, ПІДХВІСТЯ, (у птиць) — 

куприк. (С. 3.). 
Купцові = купців, купецький. 
Кунчая = купча. — Купив землю, та що 

купчої не зробили. 

Купчиха = купчйха, купчйця (Чайч.), кра¬ 
марка. 

Кунчйшка — крамарчук, с. 3. 
Куннрь, рос. Ап§е1іса = ДЗЄВГЄЛБ. 

Купнрь красний, рос. Апігізсиз вуїуевігіз 
Ноїїт. = бугила, борщівник, свербіі- 
гуз, ганус. С. Ан. 

Куранти — дзиґарі (з музикою). С. Пав. 
— Дзиїарі теленькають. К. ПІ. 

Курбеті = дибки, цапки. 

Кургані = могила, (межовий) — копець, 
(з піску) — кучугура. — Ой у полї мо- 
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гиля з нітрон говорила, и. п. — Гриницю 
проводили, частих копцї висипуючи. Л. В. 

Кургузнй = куций. — Піймав куцого за 
хвіст. її. пр. — Що гусарин чорноусий, що 
па йому жупан куций. В. ПІ. 

Курсше = 1. куріння. 
2. курево, кадило. 

Куренньїй — курІННЙЙ. С. 3. — Курінний 
отаман. 

Куренокт. = курча, курчатко, курченя, 
куря, курягко, мн. курчата, курченята. 
С. 3. — Возить ся, як квочка з курчата¬ 
ми. н. ир. 

Курень = курінь. 
Курилка = 1. народня великоруська гра, 

в котрій передають запалену скіпку, 
примовляючи : „живі, живі курилка 
а в кого погасне, той дає фант. 
2. кімната длн куріння тютюну. 

Курило = гуляка, гультяй, гульвіса. 
С. 3. — А гультяй той усе пт.е, прийде до 
дому, мене б"ЬЄ. н. п. 

Курйльница = кадильниця, кадило. 
Курилицикт., ца = курець, курій, ка, 

(З люльки) — ЛЮЛЄШНИК, ЦЯ. с. Л. 3. — 
Добрий курець май свою люльку і тютю¬ 
нець. в. пр. — Коли курець, то є кресало й 
гаманець, н. п. — Курій, що потягне з люль¬ 
ки, то й плюне, н. о. — Такий люлешник, 
що й не випускає люльки з рота. 

Курїпшй = Курячий. С. Л. — Куряча слі¬ 
пота. •— Безштанько ■— курячий дядько, 
п. пр. (Дражнять малих хлопців, що ходінь 
без штанів або не хочуть одягати штанів). 

Курйтель, ница = д. Курйльщвкг, ца. 

Курйтельннй = курильний ; каднйй (С. 
3). — Курйтельннй табакт. = тютюн, 
здр. тютюнець. — Курйтельвая трубка 
= люлька, здр. люлечка. — Курйтель- 

ное всществб = курево. — А тютюн та 
люлька козаку в дорозі знадобить ся. н. п. 

Курить, ся = 1. кадити, ся, курити, ся, 
(ладаном) — ЛаДЯНИТИ, СЯ, — Од чуми 
лікарі людей і товар курили, Макар. — 
Почав диякон кадити. — Курйть димок, го¬ 
ловешки то там, то сам тліють. Аф. 

2. (тютюн) — курити, палити (С. Л.), 
ПЙХКаТІГ, ПаХКаТИ. (Останні три слова 
про куріння з люльки). — Курить лихий 
по дорозі, н. пр. (Одказують, як хто просить 
курити). — Ой ходе він, ходе, похожає, він 
люлечку куре, куре, розкурив, н. п. 

3. (горілку) — гнати, курити, ся. — 
Гнав горілку па винниці, тепер мене же¬ 
нуть з винниці. Кн. 

Курива = курка, куря (С. 3.), здр. — 

курочка, ласк. — куріпочка, куріпка, 

(галанеька) — ГалаНКа, (особливої породи) 

_ галаганка, (дїтське) — тютя. (с. Ш.). 
— Кому не ведеть ся, то й курка не не- 
сегь ся. н. пр. — Де ще тютя з поливад- 
ним носом, н. пр. — Буває і в курей не 
без клопіт: чи може з якої там печалі, чи 
був на просо недорід, але куріпочки незду¬ 
жать стали. Зїньк. — Підсипала куріпочку, 
щоб вивела діти. н. п. 

Куричій = д. Курйний. — Куричья слі¬ 

пота = 1- рос. а) Капипсцішз агуепвін — 

куряча сліпота, б) СЬеМопіиш таців Ь. 
— глекопар , глечкопар, гладишник, 
гладушник, чистотіл, сїре зілля, про- 
зорник, в) СаШіа раїизігіз Ь. — латаття, 
калюжниця, попики. С. Аи. 
2. мед. ІЧоеіаІдіа — куряча сліпота (С. 

3. ), курочка. 

Курій — д. Курйннй. 

Курликать = курлюкати, кургйкати, кур¬ 
ликати. — Перепели підпідьомкають, жу¬ 
равлі десь курлюкають на тирлах. Номис. С. 3. 

Куриикь = 1. пиріг (з курятиною). 

2. курник (хлів), куча (в хаті), коєць, 
койка (клітка). С. Л. — в мене курка та 
й вкрадена, через курник пронесена, н. п. 
— Нема де курей держать, треба коєць 
зробити. 
3. хата без коміна й димаря. 

Куриоска = кирпа, кирпата. 
Курносмй = кирпатий. С, 3. Л. - Перо- 
хрести ніс, щоб великий ріс, а то кирпа¬ 
тий. н. пр. 

Курнбй = без коміна й димаря, (д. Изба 
курная, Курникь 3). 

Курникать = мугикати. С. 3. — Му гиче 
собі під ніс якусь пісню. 

Куровник'ь, рос. ЕирЬогЬіа = МОЛОчаЙ, М0- 

лочак. с. Ан. 

Курбкь = курок, зайчик. (Полт. і Вол.). 
— Та вже шаблі заржавіли, мушкети без 
курків, а ще серце козацькеє не боїть ся 
Турків, н. н. 

Королесить, куролесиичать = пустувати, 

фйі'лї строїти, броїти (С. ПІ.), колобро¬ 

дити. 

Куролесникь, ца = пустун, ха, шту- 

кіірь, ка. 

Куролатка, курішать, ігг. Теїгао регйгіх = 

куропья, куропьятко (Кр.), куріпка, 
здр. _ куріпочка (О. 3.), молода — ку- 
рігія. 

Куронаткиїп., куропачій = куріпьячий. 
— Куріїгьячі яйця. — ІІа.чпан куріїгьнче 
гніздо. 
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Куросліпи вісь, куросліпі. = рос.: а) Сог- 

пин загщиіпеа П — СВИДЙна, СВЙДВа, 
СПИЖ, СВИД0ВЄ дерево (С. Ан.), б) Апа- 
стаїїіз агуепзіз Ь. — курячі ОЧКЯ, куряча 
сліпота, с. ап. 

Куроцапь = курохват (С. 3.), куроцап. 
(Що краде курей і хабарник дрібний). — 
Мов в школу з торгу курохват. Ког. — 
Не дурно його куроцапом, цього урядника 
дражнять: навіть з бублейниць хабарі лупить. 

Куртажний = факторним. 

Куртаясь факторове, факторне, факто- 
ровне (С. Ш.), викрутарпе. — Через фак¬ 
тора позичив гроші і заплатив йому фак- 
торОвого 10 карбованців. 

Куртка = куртка, куцйна (на хутрі) - 

кажанок. (С. 3.). 
Курушка = курево, (з смоли), — козубець, 

(з їудь па дереві) — СКреііуха. — Підку¬ 
рив іічіл скреііухою. 

Курчавка = кучерявка, кучерявочка. 
Курчавнй, курчатьій = кучерявий, (д. 
Кудрявьій 1). 

Курчавіть = кучерявіти. 
Курчсватнй = кучерявенький. 
Курчепокі, = д. Курї'іюкі,. 

Курн, 2 відм. •— курь = кури, Курей. — 
11а базарі мвого курь = на базарі ба¬ 
гато курей. — Стрбить кури = бісики 
пускати. 

Курь-зелье, рос. Мегсигіаііз регеппіз І,. = 

проліски, бажання трава. С. Ан. 
Курьезннй = кумедний (С. 3.), чудніш, 
чудасїйннй. 

Курьсз-ь = чудасія, кумедия. 
Курьерь = ГІнець. С. Аф. 3. — Хмельни¬ 
цький послав гінця до Хана. 

Куря = 1- курча і т. д. д. Куреиок-ь. 

2. индича, индичатко, ми. инднчата. 
Курятина = курятина. 
Курятиикь, в,а = 1. д. Курникь 2. 

2. КурОЛаПНИК, ЦЯ (що торгують куря- 
ми). — Усіх курей продала куролаиникам. 

3. курохват, ка, куроцап, ка, (що кра¬ 
де курей). С. 3. 
4. рос. баїеорзіз — жабрій, жабрик. 
С. Ан. 

Курятннй = курячий. 
Курятня = д. Курвпкь 2. 

Курячій = д. Куріїннй. — Курячья трава, 
курячья черевн, рос. Зіеііагіа теїііа ВтіІЬ. 

= мокрець, мокрйця. — Курячья слі¬ 

пота, рос. Ьапііит ригрпгеит Ь. = шан¬ 
дра, красна кропива і д. Куричья слі¬ 
пота і Куросліпникт.. 

Кусака = 1. кой. МогйеІІа = ЩЙігавка. — 
Щипавка хоч і не дуже добре, а все ж лі¬ 
тає. Степ. 

2. кусака, кусливий, кусючий. — Звнг- 
ливого не бій си, а кусливого, н. пр. 

Кусаніе = кусання. 
Кусать, ся = 1. кусати, ся, грйзти, ся. 

— Скажений собака і хазяїна кусає, н. пр. 
— Гриземо ся, мов собаки, за маслак смер¬ 

дячий. К. III. — Кусаюіційся = кусли¬ 
вий, кусючий (д. під сл. Кусака 2). 

2. щипати, ся, пектй. — Перець пече 
в роті. — Товарі, кусается = дуже до¬ 
рогій, дорого коштує. 

Кусище = кусман, кусень, шмат, скйба 
і т. д. д. Кусокь (поб.). — Одрізав отта- 
кий кусман. — За шмат гнилої ковбаси у 
вас хоч душу попроси, то віддасте. К. Ш, 

Кусковий = кусковий. 

Кусокь, кусочекь = кусок, кус, кусень, 
поб. кусман, здр. — кусочок (С. X), шма¬ 
ток, шмат (С. 3. X), шматочок, кава¬ 
лок (С. 3.), КИВаЛОЧОК (прав, і гал.), хлі¬ 

ба — скйбка, скйба, скйбочка (с. 3.). 
шматок, луста, лустка, лусточка (с. з.), 
байда (С. ш.), в краю одрізаний — край, 
окраєць, окрайчик, иьяса — шматок, 
кусок, дрібненько покраяного — КрЙІПб- 
1ІИК, кришенйна, чого крихкого, па пр 
соли — Дрібок, дрібочок (С. Л. 3. Аф.) 

еахарго — грудка (С. З Аф.), грудочка, 
масла, каші, глини то-що — грудка, здр 
грудочка, поб. грудомаха, мини замі¬ 

шаної — шпарунок, паперу •— клаптик, 
тканини — клапоть, клаптик (С. Л. 3.) 

шматйпа, цільний — штука, цїльнйк, 
про полото — сувій, сувійчик (С. 3.) 

шкури старої — шкурат (с. 3.), шкура- 
ТОК. — Не сама ж я пряла, кума помотала 
дала я їй миску пшона, ще й три кускг 
сала. н. в. — Відвалив криги оттакий ку¬ 
сень. п. к. — Проханий шматок горло дере 
п. пр. — Добрий борщ і каша, як є шма¬ 
ток М'ьііса. н. пр. — В чужих руках завіш 
більший шматок, н. пр. — Хлїба нї шматка 
соли нї дрібка, н. п. — То і курку, і пе¬ 
ченю і кавалок кишки, все, що було у тор¬ 
бині, стеребив до кришки. Руд. — ПІтукг 
сукна, сувій полотна. — Одрізана скиба о; 
хлїба, її не притулиш, н. пр. — Не пози¬ 
чала нї лусточки хлїба, нї ложечки соли 
н. Пч — Як окраєць на столї, то і душі ве¬ 
селій. н. пр. — Грудочку кашки, кільці 
ковбаски, н. п. — Цур дурня та масла груд¬ 
ка ! н. пр. — На полудень ковбаси або кри¬ 
шеників сала. Ос. — Дметь ся, як шкурні 
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па огні. п. пр. — Тобі, мамо, та навійчшш, 
а міні та сувійчики, н. п. — Кусень хліба. Кр. 

Кустарникт, = чагарник (С. 3.), чагар¬ 
ник (К. 3. о Ю. Р.), чагарь (С. 3. Л.', ча¬ 
гарі, кущі, „корчі, (в балді) — байрак. 
(С. Аф.). — Ідуть вони темними лісами, 
ідуть чагарями, ідуть вони пустим зрубом, 
буйними ланами. Руд. — Тоді Ляхи до¬ 
гадливі бували, усі но кущах, но лісах по¬ 
втікали. н. д. — Прошу вас, братця, як бу¬ 
дете до байраків прибувати, тернові гильки 
рубайте, міні признаку покидайте, н. д. 

Кустарний — чагарниковий і д. Кустй- 

стьій. — Кустарний промьісель = Дріб¬ 
ний промисел. — Кустарнмя мядї.лія 
= домашні вироби, (про полотно) — до¬ 
моткане, доиоткан (С. 3.), про сукно — 

ДОЖОДЇЛЬНе. — Полотно домоткане. — 
Гарна у пана свитка, мабуть не з домо- 
дїльного сукна. Кн. 

Кустарь = дрібний промисловець, що 
готує різні вироби дома, руками, без 
фабрйцьких машйи, або на простих 
станках. 

Кустикт. = кущик. 
Кустйстнй = кущйстий, купчйстий, кор- 
ЧИСТИЙ, (про хліб і траву) — руНЙСТИИ. 

— Жито таки рунисте, що аж за очі бере. Кн. 

Куститься = куїцйти ся, корчити ся, 
(про хліб і траву) — рунйти СЯ. — А 
трава нк щітка: одна одну пре та рупить 
ся. Кн. 

Кустовой = куіцовйй, кущастий, кущо- 
ватий. — Ся цибуля в стрілку не йде, се 
кущаста. Кн. 

Кусть, кустокг, кусточект, == кущ, здр. 

кущик (С. Л.), крак, корч. — А в мого 
двора нема ні кола, тільки росте один кущ 
калини, та й та не цьвіла. н. п. — У пас 
де крак, там і козак, а де байрак, там сто 
козаків. (Костомаров — В. X.). 

Кусі. = д. Кусок*. 
Кутать, ся = кутати, ся, обгортати, ся, 

тушковати, ся. (С. НІ.). — Кутать нечь 
= затуляти, затикати. — На віщо ви 
так тушкуєте дітей? 

Кутежь = гульня (С. Л.), гульба, загра. 
— Шукаю його та шукаю, а він у шинку 
з чаркодуями загру справля. Кн. 

Кутсйннкь = духовний, (зневажливо) — 

книшохват, кшшюлап. 
Кутерма = 1. д. Вьюга. 

2. гармидер, розгордїяш, шарварок 
(О. 3.), сумяття (С. Л.), колот, колотне¬ 
ча, буча, КОЛОТИЙ ((\ 3.). — Такий гар- 
мнді-р, неначе Орда підступи. С. Аф. — За 
ону чу та збили таку бучу. и. мр. 

3. риба йаїто Іаепзігін = ГОЛОВЙТИЦЯ. 
С. Пар. 

Кутйло = гультяй, гуляка, гульвіса 
(С. 3. л.), чарко дуй, заграй, бражник. 
— Гультяй не робить, тільки пт,е, нрийде 
до дому, мене бьє. н. її. — Такий зіграй, 
що всю батьківщину з москалями сплюп- 
дровав. Кн. — Голінний бражник — як 
почне гулять, на цілий тиждень. Кн. 

Кутйть = 1. крутити, вихровати (про 
вітер). — Крутить, стріху розриває, сні¬ 
гом хату замітає. В. Щ. 

2. гуляти (С. 1.), гультяювати, пити- 
гуляти, курйти, бенкетувати (С. Ш.), 
ПІЯЧИТИ. — Троянці добре там курили. Кот. 

Кутник* = куча (курийк під лавкою або 
під полом). С. Л, 

Куток* = 1. анат. Сапіиз осиїі — куток, 
куточок. — Ще добре що в куток, а не 
в середину ока попав. 

2. д. Кутник*. 
Кут* = 1. Кут, ку'ГОК (в хаті коло дверей). 

2. матий, гузйрь (невода). С. Аф. 

Кутья = коливо. С. 3. — Панахиду нїли, 
а кутьй не їли = панахйду одсьніва- 
ли, а колива ие їли. 

Кухарить = куховарити, кухарювати. 
Кухарка = куховарка (С. 3. Л.>, кухар¬ 

ка. — Я б тебе цілував, милував,„а до печі 
куховарочку нашім, п. п. — їх дочки 
стануть кухарками, сини в неволі пропа¬ 
дуть. Кн. 

Кухаркнн* = куховарчин, кухарчин. 
Кухарннчать = д. Кухарить. 
Кухмейстер*, кухмйстр* = 1 • кухарг., 
кухар. (С. л. 3.). 
2. кухмайстер. 

Кухня = кухня, пекарня. (С. 3. Л.). — 
Пекарня дух любить, н. пр. — А дворак 
неборак не хоче робити, лиш від стані до 
пекарні люльку закурити, н. п. В. 

Кухонний = кухеннин (С. 3.), кухняшш 
(Кн.), пекарняяий. 

Куча = І. купа, здр. купка, куча, здр. 

кучка, поб. — кучугура, (зернового хліба, 

полови) — ВОрОХ, (хворосту, . лому) — 

валява, (буряків, огірків то-що) — бурт. 
— Чорт біса з під купи бачить, н. пр. — 
Трупу купою на купі, К. ИІ. — Пшениці 
ворох був не вкритий. С. 3. — Забравсь, 
як свиня у ворох. н. пр. 

2. багато, сила, куча, тиск. (С. Ш.). 
— Куча народу. С. Л. — І панства чортів 
тиск було. Гр. 

Кучеляба, рос. ЯЦ-усІшоя N11.4' уотіса Ь. = 

циибуха. 
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Кучерская — ЖЗШіаряя. Вол. 

Кучерскбй = візничий, поганяйлївськии 
(Номис.), машталїрський. 

Кучерь = візник (С. л.), вознйдя, по- 

ганянло (с. 3.), погонич (С. 3.), машта- 

ЛЇр. — А конї правив мащталїр. Кот. 

К учить, ся = 1. згрібати, згронажувати, 

ся, купчити, ся, скуплювати, ся. 

2. кучити, докучати, набридати. — Ку¬ 
пити послам, аби домовляли ся. О. 3. 

Кучшца = кучугура. 
Кучка = д. Куча (здр.). 

Кушакь = ПОЯС, нас (С. 3.), шкуратяний 
разом з гаманом па гроші — червС. (С. 
3. ). — Сидить козак на могилі, сорочку ла¬ 
тає, він кинув ся до череса — копійки не 
має. н. п. — Черес із червінцями. Вр. 

Кушаніе = їдення, їда, їдїння. (Вр.). — 
Застав його за їдою. 

Кушанье = страва, потрава, їжа, їство, 
їда, наїдки, (варене) — вариво, варене, 
(печене) — печеня, нечисте, печене, 
(скоромне) — СКОрОМИНа, СКОрОМИв, (піс¬ 

не; — ИІСИЙна, ПІСНЄ. — Голодному 
кожна страва добра, н. пр. — Хлїба не пік, 
страви не варив. Ви. — Яка приправа, та¬ 
ка Й потрава, н. пр. — На їжу був трохи 
вередливий. Ви. — Були там усякі їства 
штучні. Вот. — Хлїб та вода — то ко¬ 
зацька їда. в. пр. — Сьогодня варива нема, 
тільки печене. С. 3. — Все стоїть на сто- 

лї : і напйтки і наїдки. Кр. — Різні стра¬ 
ви народні па Україні: біїое або бі- 
ҐуС (ковбаса або мьясо, печені або варені 
з квашеною капустою з салом), бринза 
або ЇЛЯҐанИИ СИр (сир з овечого молока), 

буцИК або буЦИКИ (галушки або варяниці, 
смажені на маслї, їдять з сметаною або з 
медом), вареники (періжки з сиром або я- 

гідьми, варені), Варениці (шматочки тіста, 

зварені, їдять з маслом і сметаною), га¬ 

лушки (галки або шматочки тіста з юш¬ 

кою з олїєю або салом), ГОЛубцї (каша ча¬ 
сом з мьясом, загорнута в капустяних ли¬ 

стях), затірка (юшка з тіста, розтертого 
дрібненько з олією або маслом), катлама 
(коржі в баранячому смальці), ҐруЦЯ (яшна 
каша з горохом), Кваша (соложепе тісто 
з грушками або калиною), Кутя (пшениця 
зварена з медовою ситою або риж з родзин¬ 
ками з мш'далевим молоком, обрядова стра¬ 
ва на Сьвятвечір або на Голодну кутю), 

Лемішка (запарене окропом борошно з мо¬ 

локом або маслом), ЛОКШИНа (різане то¬ 

ненько тїсто, зварене), МакОрЖвНИКИ (рі- 

Еь 

заві яблука, спечені в яйцях), мамалиїа 
(кукурузяне борошно, запарене окропом, з 
маслом), ОріШКИ (пальчики з тіста на смаль¬ 

ці), пампушки (буханці з олією і цибу¬ 

лею або часником), Пенцак (каша з цілих 
яшних крупів), ПОСТрОма (сушена на сон¬ 

ці баранина), путря (рідка лемішка), ряб- 

КО (з пшона з мьясом), ТбтбрЯ (з греча¬ 

ної муки з пшоном, з олією), утрібки (со¬ 

лянка з печінок і тельбухів), ХОМа (тертий 
горох з сїмт.ям), шарпанина або баба- 

шарпанина (пшеїшшне тїсто з юшкою з 
тарані або чабака), ШИННИК (зракових ши¬ 

йок), шуЛИКИ (коржики з маком і медовою 
ситою), шупоня (горох з пшоняною на¬ 
шою). Про українські народні страви д. 
Маркевича — „Обьічаи, повіїрья, кухня п 
напиткм Малороссіянь". К. 1861. 

Кутать — їсти, годувати ся, живити ся, 
кормити СЯ, ХЛЇба-СОЛИ вживати, власне 
ЇСТИ Й ІІЙТИ, особливо — обідати й ве¬ 
черяти. — Кутайте! = годуйтесь, жи¬ 
вітесь, кормітесь, трапезуйте; пийте. 
— Не турбуйтесь, люди добрі, годуйтесь па 
здоров-ья! Ос. •— Живіть ся ділки, щоб 
росли як квітки. Кн. — Корміте си (за о- 
бідом) люди, бо полудня не буде. Кн. — 
Трапезуйте, люди добрі! Лев. 

Кушачекь = поясок, черешок (д. Куш акт.). 

Кушачпьій = поясбвий. 
Кушетка = канапка, канапея (мняка). 

КушУрь, рос. Зсігриє = 0СЇТНЯГ. С. Ан. 

Куіца = намет, шатро, курінь, катряга. 
С. 3. — Праздннкь кущей (у жидів) = 

кучки. 
Кулки = тилягй. (О. 3. Ш., К. Ч. Р.). 
Кь = до, на, під, к, ик. — Кь востоку, 
кь заваду, кь сіверу, кь югу = на 
схід, на захід, на північ, на південь. 
— Кь вечеру = над вечір, проти ве- 
чера. — Прибігать кь Богу = удава¬ 
ти ся до Бога. — Идтй кь кому = 
ІТИ ДО КОГО. — Пішов до попа. — Лю- 
ббвь кь лгодямь = любов до людей. 
— Идеть лицу = ДО лиця, лйчить. — 

їй душе личить червона керсетка. — При- 

глаейть кь обіду = позвати на обід. 
— Приговорйть кь смсрти = засудити 
на смерть. — Кь сожалінію = на жаль. 
— На превеликий жаль, я не міг роздобути 
тії книжки. — Кь стнду = на сором. — 
Людям на сьміх собі на сором, н. нр. — 

— Кь когщу = на кінці, на прикінцї, 
на кінець. — Переміниться кь лучше- 

0 Одоваиь рос.-укр. 
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му = змінитись на краще, на ліпше. 
— Кі пему, к-ь ней = до нього, до неї. 
— К'ь чезіу клбнится = ДО чого идеть 

СЯ. — Я вже бачу, до чого воно йдеть ся, 
та навтікача. 

Кпи валі. = д. Кимвал?.. 

л. 
Лабазникг = 1. мучник (крамарь, що тор¬ 

гує борошном та крупами). 

2. рос. Врігаеа ІЛтагіа Б. = бузина бо¬ 
лотна, медуниця, гірбшник, огірбшник, 
кашка, жабьячі конопельки, с. Ан. 

Лабазня, лабазг = крамниця (де прода¬ 
ють борошно і крупи). 

Лабзиться = ластити ся, лащити ся (С. 
Л.), лабузити ся, підлабузнюватп ея, 
підсипати СЯ. — Бій ся не того собаки, 
що гавкає, а того, що ластить ся. ц. пр. — 
Чого ж так лащить ся тепер до мене? Гр. 
— Підлабузнивсь до горлиці горобець, наче 
й справді запорозський молодець. Б. Г. — 
А до мене губерець підсипавсь і любови 
добивавсь. Кот. 

Лава = 1. Лава, гамула. — Засипало лавою. 

2. кладка. — Ой у полі річка, через річку 
кладка, н. п. 

3. живий міст. 
Лавина = скиба снігу, що звалила ся 

з гори. 
Лавировать = кружйти, крутити ся, бар- 
дїжати (вживаєть ся на Дніпрі); снови¬ 
гати. —. Сновигає між людьми й між па¬ 
нами, щоб не зачепить ся за кого. Кн. 

Лавка = 1. лава, лавка, лавонька, (ру¬ 

хома) — ослін, ослінець, ослінчик, с. 
3. Л. — Як на лавцї лежав, було міні трохи 
жаль, як до гробу понесли, то всі жалі ві¬ 
дійшли. п. п. — Коло його стара мати си¬ 
дить па ослоні. К. ПІ. — Я б ставив ха¬ 
тоньку, ти б помотала, я б робив лавоиьку, 
ти б гемблювала, н. п. 

2. крамнйця (С. 3. Л.>, крамарня, край¬ 
ка, Склеп. (Гал. Прав.). — Ой тікала Бон¬ 
дарівна по межи крамниці, та Іі вистрелив 
пай Капьовський з пової рушниці, н. п. — 
На полиці у крамниці всякого товару повно 
було. Кп. — У Кііїві, чи в Полтаві, чи в 
самій столиці з мазницею мужик ходить 
помеїки крамниці. Руд. — А комора у жид¬ 
ка була і крамниця, часом і різниця. Руд. 

— Книжная лавка = книгарня. — 'Гак 
самих приказок Гребінки нема по книгар¬ 

нях. К. X. — Сапбжная лавка = шевня. 
О. 3. 

Лавочникчі, ца = крамарь, крамар, ка, 

зневажливо — крамарчук, с. 3. — Кра¬ 
марь заправив так ціну, що нема чого й 
торгуватись. -—■ А ти як хоч зови — па 
все позволяю, аби тільки не крамарем, бо 
за те й полаю. К. 3. о Ю. Р. (з напису 
під мальованим Запорожцем). 

Лавочникові, лавочницнн'ь = крамар¬ 
ський, крамарів, крамарчин. 

Лавочннй = крамний (С. 3.), кримський, 
крамовии. — Дай міні, милий, крамную 
сорочку. Де® тобі, мила, крамнини шукати? 
Будеш миленька в плоскінній лежати. її. п. 
— Крамні платки купувати та лірникам да¬ 
рувати. и. д. 

Лаврі, рос. Баигиз поЬйі» Б. = лавр, лав- 
рина. С. Жел. — Пожинать, собнрать 
лаври = слави заживати, залучати, до¬ 
бувати. — Ой хотів козак Сопрон та й 
славоньки зажити, гей зібрав військо запо- 
розське та й пішов Орду бити. н. п. — 
Гей нум, браття, до зброї, на герць погу¬ 
ляти, слави залучати! М. Лобода. — Попи¬ 
вать на лаврахь = спочивати після 
великої й славної праці. 

Лавчбнка = крамничка. 
Лагернмй = таборовий, обозний. 
Лагерь = табор (С. 3. Л. ПІ.), кіш (С. 3. 

Л,), обоз (С. 3.), стан (С. Л.), стапо- 
ВИСЬКО (О. 3.), місце, де був табор — 141- 

борище. (О. ПІ.). — Прошу я вас, добре 
дбайте, на лядські табори наїзджайте, ляд¬ 
ські табори на три части розбивайте, Ляхів 
у пень рубайте, н. д. — Собор поділив ся 
на два табори. Бар. О. — А вони стояли 
кошем у Великих курганів. С. 3. — Гей 
летить бомба з московського стану, та й по¬ 
серед Січи впала, н. п. — 3 того стано- 
виська рано рушивши. Л. В. — Стать, 
расноложйться лагерезгь = табором, ко¬ 
шем, обозом стати, отаборити ся. — 
От він отаборив ся з військом над морем, 

н. к. — Стоять лагерезгь = табором, ко¬ 
шем, обозом СТОЯТИ, таборувати. — Бі¬ 
ля Мотовиловки року 1665 таборував з вій¬ 
ськом Гетьман Брюховецький. Кн. 

Лагуна, мн. лагуни = лиман (коло Аде- 

су), озеро, що відділило ся від моря, 
ями з морською водою колб моря. 
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Лагунка = мазнЙДЯ. — Пропив дрюки і 
важниці і з дьогтем мазницї. н. н. 

Ладить, ся = лагодити, ся (С. 3.), лад¬ 
нати, ся (с. 3.), ладити, ся, лаштува¬ 
ти, ся (С. 3.), рештувати, ся; єднати, 
ся, згожувати ся, годити ся, змовля¬ 
ти СЯ. — Лагодить віз у дорогу. — Ла¬ 
годи, мати, постіль: сім подушок пухових 
під пана молодого. її. п. Под. — Та захо¬ 
дились рештовать вози в далекую дорогу. 
К. ПІ. — Почали годяти ся за ціну. — Не 
страшно женити ся, страшно попа єднати, 

н. пр. — Діло ладится = Діло в лад, 
на лад пішло. — Діло не ладится = 
ДІЛО НЄ В Лад ПІШЛО. •— Коли моє не в 
лад, то я з своїм назад, н. пр. — Онт> СО 
всіми ладить = він зо всіма в ладу, 
в добрій злагоді. — Не ладять между 
собою = між ними нелагода. — ой ти 
старий, я молода — чом між нами нела¬ 
года? н. п. 

Ладно = 1. лагідно, в ладу, в злагоді, 
у ЗГОДІ (С. Л.). — Живіть, дітки, любень¬ 
ко, у згоді. С. Л. — Живім у злагоді, при 
добрій годині. С. Л. 

2. добре, гаразд, сількісь, инбси. — 
А що як пошив свиту? Добре. —Приходь 
завтра! Добре! (або гаразд, сількісь І). 

Ладний = 1. лагідний. 
2. добрий, хороший, гарний, не згірший. 

.Іадонка = 1. ладанка, подушечка. 
2. кадильниця, кадило. 

Ладоичатий = ДОЛонястий. (д. Ладбиь і.) 
Ладонь = ладан, кадило. — На ладонь 
дьішсть = на Божій дорозі, на тонку 
ІірЯДе, (шуткуючи) — три ЧИСНИЦІ ДО 
СМертИ. — Сидить така безщасна, — по¬ 
думаєш — три чисниці до смерги. Чайч. 

Ладонь = і. долоня, здр. долонька, с. 
Аф. 3. (Д. Ладбша). 
2. ТІК. — Як на току не молотить ся, то 
в хаті колотить ся. н. пр. 

Ладбша, частіше мн. ладбши = долоня, до¬ 
лонька, ДОЛОНЬКИ, ДОЛОШКП. (С. Аф. Л.). 
— Іде хлопець, іде малий, та в долоні пле- 
ще: гуляй, лати — нема батька іще. н. п. 

— Ввть вь ладбшн = плескати в до¬ 
лоні, в дологаки, (до дітей) — ладки 
робити, ладусї, ладусеньки. — Ладки — 
ладусї! а де були ? В бабусі. — А що їли ? 
Кашку. (Примовляють до дітей, илещучи 
в долоні). 

Ладунка = ладівниця, здр. ладівнйчка. 
С. 3.— У ладівниці яї однісінького набою, н. п. 

Ладь = 1. Лад. — Добрий вечер, нене, чи 
є лад без мене, чи заметені двори, чи за¬ 

стеляй столи, н. п. Под. — Погано сьпі- 
вають — зовсім ладу яема. 

2. лагода, згода, злагода, с. Л. — Жи¬ 
вуть у добрій злагоді. — А вже тій сварці 
годі. Дай рученьку, жиймо в згоді, н. п. 
Под. — Лучче соломьяна згода, як золота 
звада, н. пр. — Спідники у згоді жили, то 
іі нікого не бояли ся. Зінк. — Як будете 
одностайно в згоді жити, ніхто вас не по- 
долїє. Зїньк. 

Ладья = човен і д. Лбдка. 
Лажний = промінний. 
Лажь = промінне, різниця від проміну 

якої монети на йньшу. 
Лазареть = д. Вольнії на. 
Лазать, лазить = лазити, повзати, пла¬ 

зувати (С. 3.), на гору — злазити, ви¬ 
лізати, дерти ся, з гори — злізати, 
рачки — рачкувати. — На стіну дереть 
ся. Чайч. — Молодиця капусту шаткує, а ди¬ 
тина за нею рачкує, н. п. 

Лазбя, лазейка = пролазка, вилазка (С. 

Л.), лазівка (С. Жел.). — Свині в городі 
— мабуть десь вилазка є. С. Л. 

Лазка — лазіння, повзання. 
Лазня = ступанка, дошка з дірками, за¬ 

мість драбини. 
Лазбревка, пт. Рагиз соегиіев = СИНИЦЯ 

(блакітна). 

Лазбревий, лазуревий — блакитний (С. 3.), 

блаКИТНИЙ. (С. Л. ПІ.). — У блакітиому 
безмірі сояце плине і палає, гори, ліс, луги 
і річку теплим сьвітом обливає. В. ІЦ. — 
А по над всім блакітне небо слалось і сонце 
йіпло та хутору сьміялось. В. ІД. 

Лазурь = І. фарба блакітна. 
2. блакіть, блакіття, блакйт (С. Л. ш.). 
— І небесна блакіть вся зірками горить. 
Як. —■ Тут небо ясністю цьвіло, блакіттю 
повнеє було. Пч. — Тут густа блакіть неба 
рідшає і мінить ся. Кн. 

Лазутчикь = пластун (у Чорноморських 
козаків), вивідач; шпиг, шпигуні. 

Лазь = пересмик, просмик (місце, кудою 
зьвірі проходять^. 

Лазья = ВІЧКО, ОЧКО (в улику). 

Лай = Гавкання (С. Л.), нро кільиох чи ба¬ 

гатьох собак — гавкотня (С. Л.), валу¬ 
вання. — Ось вам иа тб ваше собаче гав¬ 
кання: тьфу! і плюнула. Кн. 

Лайка = собача шкурка вичинена, що 
з неї звичайно роблять рукавички. 

Лайковий = зроблений з „Лайки". 
Лайкій = гавкучий, ЗВЯГЛЙВИЙ. — Чуть 

свого гавкучого бровка, як станем близи¬ 
тись до рідного кутка. К. Д. Ж. — Була б 
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вам гавкуча — усю ніч як дзвоник. Чайч, 
— Звягливий собака. Номис. 

Лакей = лакей (Лїв.), зневажливо — ла- 
куза, лакйза, лакйзка (Лїв. с. 3.), льо- 
кай, локаи (Гал. і Прав.), покойовий, па- 
ХО.ІОК (С. Л.), у правобережних панів мо¬ 

лодий пахолок при покоях — КОЗачОК. — 
Будка проїхала... конї басували і лакйзка 
ззаду куняв. Номис. С. 3. 

Лакейннчать = лакеювати (Лїв.), допа¬ 
ювати, льокаювати (Гал. і Прав.). 

Лакейскій = лакейський (Лїв.), токай¬ 
ський, льсікайський (Гал. і Прав.); лаке- 
юватии. (С. 3.). — Де-які людцї лукаві, 
лакеюваті. К. X. 

Лакеишко = лакйзка, лакузка. (Д. Лакей). 

Лакировать = лакувати, лачйти (Сп.), по- 
кбщувати, дощити. — Лакирбваннмй 
= лачений (Сп.). 

Лакомець, лакомка (сп. р.) = ласун, ла¬ 
сунка, ласуха, ласїй, ка, Здр. — ласу¬ 
нець, ласощохлйст (С. з.), лягомйнець, 
дато милець. — Ласун худобу всю на ла¬ 
сощі проїв. Б. Б. — Ласунець ти, Василю, 
усе б тобі солодке тільки. Кн. 

Лакомнться = 1. ласувати. — Коли ла¬ 
сувать, то ласувать — бий, жінко, ціле 
яйце в борщ. н. пр. 

2. д. Зариться. 

Лакомство = ласощі (С. 3. Л.), лакоти 
(С. 3.), ла(я)гомйнки (С. 3.), смакощі 
(С. Нар.), прйсмаки. С. 3. — Чуже лихо 
за ласощі, а своє за хрін. н. пр. -—• X ла¬ 
сощі все тільки їли: сластьони, коржики, 
стовпцї. Кот. — Книші, вареники і всякі 
лагоминки. І’р. 

Лакомнй, мо = ласий, ласо, сласний, 
сласно — На ласий шматок знайдеть ся 
куток, н. пр. — Та ви дружечки ласі, з’їли 
шматок м-ьяса. н. п. — Ласиіі до м-ьяса. 
її. пр. — Ласий на ковбаси, н. пр. — Хто 
ласо їсть, той твердо спить, н. пр. — Лю¬ 
била солодко пити, сласно їсти, хоропіб хо¬ 
дити. Кп. 

Лакрйца, лакрйчннкь, рос. біусуггЬіга ееііі- 
паїа Б. = ЛОКрЙЦЯ, СОЛОДКИЙ КОрІНЬ, 

вербець солодкий, солодець, солодйка. 
О. Ан. 

.Хакі. = лак, нокост (Вол.), полива. (Кн.). 
—• ХІаведу на стіл поливу і кінець. Кн. 

Лаяна = лампа (Лїв.), лямпа (Прав.), гас¬ 
ник, гасниця, гаска, гасочка (іхолт.), 

гасло (Київщина. Кн.). —■ ІІоднять, ону- 
стйть лампу = підкрутити, прикрутити 
гасник. (Кр.). 

Лампада = лампадка (Лїв.), лямпадка. 
(Прав.). 

Лампасі., частіше мн. лампаси — випуск, 
випуски, пасма, пасли (с. Пар.), крайка, 
краикй. — ПІтани у його з широкими 
червоними випасками. Кн. — Тепер у його 
штани наче в генерала, з червоними ви¬ 
пусками. Кн. 

Ландшафті. = крайббраз, краєвид. 
Ландьшгь, рос. СопуаІІагіа гшуаіів Б. = 

конвалія, ванник. с. Ан. 

Ланита, ланйтн = щока, здр. щічка, ми. 

— ЩОКИ, ЛЙЦЯ, здр. лйчка. — Ударив 
по щоцї. — Поки була молодиця, цюлува- 
ли мене в лиця. н. п. Под. — Як літняя 
спека румт>янець на лицях у тебе пашить, 
як зїмная крига холодне серденько у грудях 
лежить. Зїньк. — ІХай поглянуть на ті 
личка, що палахкотять, на ті очі, очі чорні, 
що огнем горять. Х’уд. 

Ланнаеь = д. Лампасі,. 
Ланцеть = Пущадло. — Побіжи до коно¬ 

вала, нехай візьме пущадло — треба пусти¬ 
ти кров коневи. Ніс. 

Лань = ланя. 
Лапа = лапа, здр. лапка, лапочка, ла- 
поиька, поб. лапище, — іїі, дану (те¬ 

слярське) = в замок, в замки, в зруб. 
Лана львнная, рос. Аісііетіїїа уціцагік Б. = 
прйворотень. С. Ан. 

Лаїшстнй = лапатий, лапастий. 

Ланотнпісь = лапотйнник (Кн.), лапацбн 
(про Білорусів). — Вже й ми, буцїм ті ла- 
иацони, перейшли з чобіт на постоли. Кн. 

Лапоть, мн. лапти = (личані) — личак, 
личакй, з рос. лапоть, лаптї, (шкуратя¬ 

ні) — ПОСТІЛ, ПОСТОЛИ (часом і личані зо¬ 
вуть ся теж постолами), місцеві назви або 
назви нких особливих постолів ■— КОЖа- 

нець, кожанцї, верзун, верзуни, ходак, 
ходакй , легенькі на Подолі — рЙВЛИКИ, 

поворозки до постолів — ВОЛОКИ (С. 3.). 
— Жвяхтали мокрі личаки. С. 3. — Пи- 
шаєть ся, як московський лапоть, н. пр. — 
Кому пк постіл, а мінї як сокіл, н. пр. — 
Росходив ся, нк московський постіл, н. пр. 
—• І'осподи благослови стару бабу на по¬ 
столи, а молоду на кожанцї. н. пр. — Ко¬ 
ли б мя чобіт гриз, тоб не жаль, а то хо¬ 
дак. н. пр. 

Лаиоухій = капла(о)ухий. — По толоці 
наплаухі йдуть, аж уші теліпають ся. Но¬ 
мис. С. 3. 

Лапочка = 1. д. Лапа (здр.). 

2. (до жінки, ласкаюче) — ЗІроНЬКа, ЯСОЧ- 

КЗ, СерденЬКО. — Ах ти, ясочка моя! 

Лапта = гилка (гра, в котрій одні гилять 
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опуку, а другі ловлять). — Давайте грати 
у гилки. С. 3. — Як ми гуляли ея у гилки, 
то він як загилив мііяч, так хто й зна куди 
закинув. Чайч. 

. Іапух/ь, лаііушішк'ь, рос. Ьарра = лопух, 
І.. пндог Оагіп — ДЇДОВНЙК, рСІГЬЯХЙ. 
С. Ан. 

Лапуніка = д. Лапочка 2. 
Ланчатка, рос. РоіепНИа апвегіпа Ь. = гу- 
сятник, гусячі лапки, золототисячник, 
золотийк, підбіл, П0ВЯ30К (укр.), мгя- 
куш, 6ІЛ0ЧНИК. (Гал.). С. Ан. 

Ланчатмй = лапатий. 
Лапніа = локшина, локша. с. з. л. — Ой 

іііхто не знає, хто в нас локшину качає, 

п. п. — Різать лати у = локшити (С. 3.), 
локшину кришити (Чайч.). 

Ларець, ларчнкт. = скрйнька(С.Л.), шка- 
тула (С. 3.), подорожній — погребець 
(Лів.), пуздро, пуздерко (Прав. О. 3.). 

Ларь = 1. рундук (о. 3.), штандари. _ 
Очіпки пороскдадали на рундуку за-для яр¬ 
марку, а москаль і вхопив. С. 3. 
2. (у млині) — СКрЙНЯ. 

Ласа, ласіша = пляма ('довгаста). 0. 3. 
Ласить = плямити. 

Ласиця, зоол. Мизіеіа піуаіія = ласка, ла¬ 
сочка. 

Ласка = 1. ласка, ласкавість; милу¬ 
вання, МЙЛОІЦІ, голубіння. — Ласки ді¬ 
вочі. к. ш. 

2. д. Ласица. 
Ласкатель, ница = д. Льстець, льстица. 
Ласкательннй = д. Льстнвнй. 
Ласкательство = д. Льстйвость. 
Лаеканіс = милування, голубіння, не- 

СТування. — Ну, звичайно, як дитина, пе¬ 
стує старого, а старому не до того —ннь- 
шого якогось гріховного пестування старе 
тїло просить. К. ПІ. 

Ласиать = ласкавити, голубити (С. Аф.), 
жалувати, пестувати, пестити (С. 3.), 
миіувати, (собак) — лащити. — Цілу¬ 
вала, милувала, до серденька пригортала, 
н. п. — Дивлюсь, вона його жалує, по го¬ 
ловці гладить. Чайч. 

.Таскаться = ластити ся, лащити ся (С. 
Л.), підлизувати ся, підсипати ся, ла- 
бузити ся, нідлабузиювати ся. — а Сір¬ 
ко до мене так лащить ся. Чайч. (Д. ще 
пр. під сл, Лабузиться). 

Ласковость = ласкавість. 
Ласковьтй, во = ласкавий, ввічливий, во. 
Ластица = д. Ласточка 2. 
Ластка = д. Ласица. 

Лгать 

Ластовень, рос. Уіпсеіохісит ойісіпаїе МопсЬ. 
= бородач, зміїний корінь, ранник, 
стручкй (укр.), ЛОМИНІС, ЛОМЙЛЇС, .іу- 
пйніс (Гал.). С. Ан. 

Ластовица = 1. ластка, ластівка (клин 
в сорочці під пахою). 

2. д. Вородавнвкз. 3. 
Ластовка = д. Ластовица 1. 

Ласточка = 1. д. Ласица. 
2. пт. НігишЗо пгЬіса = ластівка, здр. — 

ластівочка, ластівонька, мале — лас- 
ТІВИИЯ, ластівя, ТКО. — Горобець моло¬ 
дець, а ластівка краща, н. пр. — А Гануся 
коло його, як ластівка віять ся, йому тугу 
розважає, жартує, сьмієть ся. Галуз. — Як 
ластівка: і крутить ся й вертить ся весе¬ 
ленька, і ледве землю крилами торкне. І. Г. 

Ласточкин’ь = ластівьячий, ластівчаний. 
— Ластів’ьяче гніздо. 

Ластушка = ластівочка, ластівонька (до 
жінки, ласкаюче). 

.1 асть = 1. міра (12 четвертей), 2. вага 
(120 пудів). 

Латина = лата (довга деревмна иданици). 

Латнвкт. = панцирник. 
Латунь = жовта мідь. 
Латш = панцир, (з залізних або срібних 

дощечок, нашитих на оксамиті, сукні або 
шкурі) — ТИІЯГЙ. С. 3. Ш. 

Лафа = користь, зиск, удача: роскіш. 
— Роскіш йому тепер — живе собі аві 
гадки. Чайч. — Счу во всемь лафа = 
йому у всьому ведеть ся, щастить. 

Лафеті. = станок під гармату. 
Лацкані = одворот (в одежі). 
Лачуга, лачужка = хатйна, хатчина (С. 

Ш.), хйжка, халупа, халупка (с. ПІ.), 
крита землею — ЗЄМЛЯНКа. — Саме па 
узліссі стояла маленька обідрана хатчина. 
— В своїй і халупі не болітиме в пупі. н. 
пр. — Ой там на моріжку та поставлю я 
хижку, и. п. 

Лаяніе = д. Лай. 
Лаять = гавкати, брехати (С. 3. Л.), про 

багатьох собак — валувати. — Мале ще¬ 
ня, та й те гавкає, н. пр. — Чи гавкає 
Рябко, чи мовчки ніччю спить. Гул. Ар. — 
Собака й на Сьвятого гавка. н. пр. — Со¬ 
баки так і валують. Сп. 

Лббвнй — лобовий, переповий. 
.Іганье = брехання, брехня, брехні. 
Лгать = брехати, москаля везти або під¬ 

пускати, (инколи) — побріхувати, (зз 
другим) — Підбріхувати, (на сповіді) — 

попа ВОЗИТИ В решвтї (кажуть в жарт). 
— Язиком брехати — не ціпом махати. , 
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іір. — Хто бреше, тому легше, н. пр. — 
Старий, як пее, а бреше, як щеня. п. пр. 

Лгунишка = брехунець, брехачка. с. 3. 
—• Зовсім не шкодливий він брехунець. Кн. 
— Як вже в людей пішов за брехунця, то 
а брехунів не вийдеш до кінця. Зїнк. 

Лгунь = брехун, брехач, брехачка, пле- 
ТЮІ'а , (дуже здатний брехати) — ЧИСТО- 

бреха, СКОробреха, (що багато бреше) — 

стоореха, (що помогаб другому брехати) — 

Підбрехач. — Паллант і сам був зла бре¬ 
хачка — язик його тож не клесачка. Кот. 
— Сам брехач, та й язик у його як той 
квач. Кн. О, вже цього чистобреху не 
піймаєш, хоч як забрепіеть ся — викру¬ 
тить сн. (Д. ще під сл. Враль). 

Лгунья = брехуха, брехунка (С. Ш.), 

брехачка (0. 3.), брехтя (С. III.). 

Лебеда, рос. Сііепоросішт і Аігіріех = ло¬ 

бода, стебло її — ДОбОДИНа (належачий до 
лободи або зроблений з неї) — ЛободЙНИЙ. 
—• Лободяне листя. 

Лебеденокь = лебедя, тко, мн. лебедята, 
І лебедята веселі попливли. І!. ІЦ. 

Лебедка = 1. лебідка, лебедка, дебі(е)- 
ДОЧка, лебі(е)д0нька. —Плавай, плавай, 
лебедонько, но синьому морю. К. III. — 
Випливала лебедочка по водї, дожидала не 
минучої біди. В. Щ. 

2. коловорот. 
Лебедь, пт. Апзег су^пиз = ЛвбіДЬ, сами¬ 
ця його — д. Лебедка 1. 

Лебезйть — крутити ся (перед ким), ла- 
бузити ся, підсипати ся, підлещувати 
СЯ (до кого). 

Лебяжій = лебединий, лебедячий (Чайч.) 

Левкасить = грунтувати. 
Левкасі. — грунт (грунтова фарба). 

Левь = лев, здр. ЛЄВИК (Чайч.), МІІ. леви, 
мале і самиця = д. під сл. Львепокь, Львйца. 

Легаті = посланець (від Папи). 

Легсль = лежак (в будові). 

Легкій, легко = легкий, легко; вільний, 
но ; латвий, во ; (про їжу) — варкий, 
легкостравний; (про екіпаж) — роекб- 
тистий; (про землю) — пухкий. — Ле- 
гокь на номии'б = про вовка помов¬ 
ка, а вовк і в хаті. н. пр. — Легко 
сказать да трудно сділать = легко жу¬ 
вати та трудно ковтати, п. пр. — На 
легкую руку = на швидку руку, аби 
ЯК (зробити що). — Легкаго поведенія 
(про жінку) = повія, слаба на у тори. 

Легкій = д. Легкое. 

Легковагий = легенький. 

Легковоспламеняемнй = палкий (С. 3.), 
займистий (Кн.). 

Легковірів = легковірність, с. Жел. 

Легковірний = легковірний (С. Жел.), імо¬ 
вірний (С. Жел.), легкодухий. 
— Легкодухі зараз понили йому віри. Ьїі. 

Легковісннй = легкий, легковажний. — 
Велика штука та легковажна; візьми до 
рук, зараз бачиш, що пеиа ваги й па пуд. Кн. 

Легкое, ми. легкій = легке, легки, леге¬ 
ня, легені (Чайч.), легушка (Полт.). — 
Дуеть ся, як легке в горшку, н. нр. — 
Прийшла смерть моя, легке точить ся. Руд. 
— Морж не риба, а зьвір — дихає легеня¬ 
ми, а не зябрами. Чайч. 

Легкодііл слеші ий, но = легкодумний, но 
(С. Жел.), нерозважний, но. 

Легкомнсліе = легкодумство (О. Жел.), 

легкодумність, пустота. — Легкодум¬ 
ність не покинула його і на старости ді¬ 
тях. Кн. 

Легкоеть = легкість, легкота. (С. Жел.). 
— Коники .поганенькі, а біжать, бо навоиї 
легкота, клажі нема. Кн. 

Легонькій, легбнько = легенький, ко, по¬ 
вільний, но, поволі, по малу, злегень¬ 
ка. (Чайч.). 

Легбховекь, легохонько = легесенький, 
легесенько. 

Легочница = д. БКлостойка. 

Легочинй = легковий (С. Пар.), легене¬ 
вий (Чайч.). 

Легочньїй лишай, мохь, рос. Зіісіа риіпю- 
пасеа АсЬ. = дубова лана. С. Ан. 

Легчать = легшати, відлегати, відляга¬ 
ти, тихшати. 

Легче = легше, латвіше. — Латвішс бра¬ 
ти, ніж вертати, и. пр. —■ Єму легче едь- 

лалось = йому полегшало, легше ста¬ 
ло. Чайч. 

Легчйть = 1. легчити. 
2. д. Валбшнть. 

Ледвеїіець, рос. Ьоіия сотії иіаіиз І.. = 
горйцьвіт, горобиний горошок, стру- 
шіний горох, лядвенець, перстинечь, 
тройчйсте зілля. С. Ан. 

Леденець = цукор перепалений. 
Леденить = заморожувати, крижайти. 
Леденіть = леденіти ,С. Жел.), крижні- 

ТИ (О. Жел.); Про тіло — клякнути, ду¬ 
біти, ХОЛОНутИ. — Моє серце зледеніло, 
н. п. — Руки від холоду дубіють. — Хо¬ 
лопе серце, як згадаю, що не в Україні 
поховають. К. III. 
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Лсдсшнпбі, пт. Аісейо іврИа = зиморо¬ 
док. 0. Жел. 

.Іеднйкь = ЛЬОДОВНЯ, ЛЬОДОВНИК (К. 3. 
о Ю. р.), ЛЬОДНИК, ЛІДННЦЯ (С. Жел.), 

ЛЄДНЙЦЯ (С. л.); глетчер — ледовець, 
крижана річка. С. Жел. — Хата не льо¬ 
довня — не годить ся снігу наносити, н. пр. 
— Льодовня брусованая, а на вереї инбар. 
Ст. Оп. Кіов. Ст. 

Ледовитий = льодовитий, крижаний. — 
Серед крижаного моря. Оповідання В. Чай- 
ченка. Адес. 1892 р. 

Ледовщйкь, ледоколі, ледокбльщпкь = 
бительник (Вол.), бйтельщик (Ман.). 

Ледорізь = лідоріз. 
.Гудь = ЛІД, крйга, (на річцї дрібний) — 

шерех, шерешень, шершіиь, (з снігом) — 

Сало, (па дорозі голий лід без снігу) — 

ГОЛОЩОК. — І лід тріщить і вода плю- 
іцить. н. п. —■ Із льоду бурульки, що знай 
кругом бряжчали, уже зовсім пообпадали. 
Гр. — Забажав печеної криги, н. пр. — 
Чистий, як крига, п. яр. — Хоч искрами 
блищить, мигоче крига, а теплої води вона 
яе пустить. К. Б. — На Дніпрі стояла ще 
товста крига. Кн. — Усього проияв холод, 
немов хто криги нриложив до серця. Мир. 
-- Нева тихесенько кудись несла тоненьку 
кригу попід мостом. К. Ш. — На Дніпрі 
тодї саме йшов шерех. 

Лсдянка = громіік. — Наробили громаків, 
■гай давай з гори спускати ся. — Або гро¬ 
мак або санчата таскали. Бодянський. С. 3. 

Ледяной = ледянйй, льодовйи, крижа- 
нйй. — Ледяная сосулька = бурулька. 
(Пр. д. під сл. .Гедь). 

Лежа - лежма, легиа, ліжиа, лежачи, 
навлежачки. — Оттак легма день крізь 
день і марнує час. Кн. •— Навлежачки за¬ 
робила сережечки, н. пр. 

Лежалнії = леглий, злеглий, злежалий, 
ЗаваЛЯІЦИИ. — Злегле борошно. — Зле- 
жалі грушки. — Завалящий крам. 

Лежаніе = лежачая, лежа, лежня, ле¬ 
жанка. — 3 спання не буде коня, з л&кі 
не буде одежі, н. пр. — Від лежні аж боки 
болять. — За лежнею ніколи її посидіти, н. пр. 

Лежанка — 1. лежанка, припічок. 
2. д. Вальдшнепі. 
3. трйба, трибок (у млині). 

Лежать = лежати. — Не лежить еердце 
= не пристав серце, не лежйть душа. 
■—• Не пристає моє серце та з ииьшими же- 
нихати ся. н. п. 

Лежачка = 1. д. Лежаніе. — Вь лежач¬ 
ку = д. Лежа. 
2. д. Веронйка. 
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Лежеббкь = лежень, лежун, лежух (С. 
Жел.), лежнюга, лежнюка (с. Жел.), 

леіа, леіарь (Ман.), лежачка, легеза, ле- 
гейда, полежай, иолежаха, вайло. — 
Лежунові Бог щастя дає. н. пр. — Не леж¬ 
нюга я, мамо, роботяга я. Кн. — Не ро¬ 
бітниця з тебе, а лежачка. Кн. — Буду я 
дома пробувати, будуть мене люди пічкуром 
полежаєм прозивати, н. д. 

Лежень = 1. лежень, леґарь, підвалина. 
2. д. Лежеббкь. 

Лежка = 1. д. Лежаніе. 
2. ЛІГВО, барліг. —■ Знайшли лігво і мед- 
вежат забрали, н. о. 

Лежня = д. Лежа. 
Лезвіе = леза, лезво (С. Жел. Л.), гострій 

(Чайч.), гострій (С. Л.), гостриця, ЖИЛО. 

— Черенки добрі, а леза крихка. Кіі. 

Лексиконі = словарь, словнйця, збі- 
рослов. (Номис — Приказки). 

Леліять = леліяти, леліти, пестувати, 
нестйти (С. 3.), милувати, голубити. 
С. Л. — Годувала, леліяла, потіхи ся на- 
дїяла. н. я. Б. — 3 малку леліла, в найми 
не пускала, н. н. — Йосиф сьвятий ся ра¬ 
дує, вщ па руках Бога пестує, п. п. — Ну, 
звичайно, як дитина, пестує старого. К. Ш. 
— Цілувала, милувала, до серденька при¬ 
гортала. н. и. — Голубить в серцї надії 
великі. К. Д. 

ЛемСХІ, лемеші = ЛЄМІШ. С. 3. — Пола¬ 
годив леміш у плузі. — Нема над теє ре¬ 
месло, як леміш та чересло, н. яр. 

Ленникь = д. Вьідольникь. 

Лента, ленточка = стьожка, стьожечка, 

(С. 3. !.), СТЬОВЖКіІ (Прав. 0. 3.), бйн- 

да, бйндочка (Прав. С. Л.), широка — 

стрічка, стрічечка (С. Л. 3.), червона, 

вовішна — жичка, оксамитова — ОКса- 

згйтка, що в косу вплїтаеть ся — КІНДЯК, 

СКІВДЯК, мн. СКІНДЯКЙ, частіше здр. — 

СК1ИДЯЧКИ, що завьлзуе кінець коси — 

кіснйк, КІСНИЧОК, ПІДКІСНИК, вйплїток. 
— В запасці гарній фаналевій, в стьожках, 
в намисті і в ковтках. Кот. — Ой скиньте 
ся, хлопці, по грошу, купіть ліні бинду хо¬ 
рошу. н. п. — Ой дай міні, моя мано, ще 
й шовкову бинду, не зачиняй, мамо, двері, 
бо я зараз прийду, н. д. Под. — Де тут 
була Маріїпа мати, що сказала биндочки 
скидати, н. п. — Що дївочки гуляють, стрі¬ 
чечками мають, н. п. — За віночок та у та¬ 
ночок, за стрічечку, та на уличку. н. я. — 
(Стрічкою зоветь ся теж головьяний діво¬ 
чий убір з стьожок). 

Ленточннй = стьожковий, стежкошій, 
биндовйй, стрічковий, кіндяконий. 
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День, рос. ІДпиш = ЛЬОН, (що не дає во¬ 

локна) — москаль. — Желті.тй день, Ь. 
йа\'иш Б. = жовтий льон, вйтошник, за- 
вйвошаик. с. Ан. 

Деиєсткбвнй = лепістковий, пелюст¬ 
ковий. 

Лепестбкь = лепістка, лепісточка, пе¬ 
люстка. С, Жел. — На рожі розгорнули 
ся усї лепісточки. Кн. 

Лепесть = 1. клапоть, клаптик, шматок, 
шмат, шматочок (тканини). 

2. ЛИСТ, ЛИСТОК, ЛИСТОЧОК (рослини) і д. 
ЛєПЄСТОКЬ. 

Лепетаніс = лепетання, белькот (с. Аф.', 
белькотання. 

Лепетать = белькотати (С. Аф. 3. Ш.), 
белькотіти (С. ПІ.), лепетати, лопотіти; 

джеркотати, джеркотіти (С. 3.), гер- 
Г0та^ї)ти. — От і одрубав йому голову, 
а голова качаегь ся по траві, та знай бель¬ 
коче язиком, н. к. — І всі ми знаємо сю 
науку Христа і лопочуть її наші грішні 
уста. Риб. — Джеркочуть, як гуси, по ні¬ 
мецькії. Гр. (Д. ще під сл. Говорить). 

Лепетливий = лепетливий, белькотлйвий. 
Деиетунь, ленетунья = белькотун, бель- 

котуха, белькотушка, белькотушечка. 
— Дитиночко-белькотушечко моя люба! го¬ 
ворила пеня, цїлуючисвое немовляточко. Ки. 

Лепеть = д. Деиетаніе. 
Лепеха, лепешка = 1. корж, коржик 

(найбільше з пеквашеного тіста на салі; 
кажуть теж не тілько про тїсто, а й про 
иньші речі плескаті і разом круглі), ИЄ- 

репічка (з квашеного тїсга на маслї або 
салі. С. 3.), ПІДПЙЛОК (трохи підпечена), 

горохвяник (з гороху. С. Аф.), медівник 
(з тїста з медом), маківник (з маку з ме¬ 

дом), мандрйка (з сиру з яйцями. С. 3), 

мнишка (з тїста з сиром. С. 3.), варенй- 
ЦЯ, варЯНЙЦЯ (варена з тїста. С. Аф. 3.), 

ЖЙ.ІЯНИК, жйлавок (що печать сн без ма¬ 
сла і сала, в Жилавий понеділок). — На¬ 
вчить біда коржі з салом їс-ги. н. пр. -— Як 
коржа, то коржа; як спечемо, то й дамо, 
н. пр. — Треба зробити медовий коржик 
та й прикладати до раня. Ніс. — Три пе¬ 
репічки на масдї. С. 3. ■— Розквасив губу, 
як варяницю, н. п. 

2. гергеиа, гаргара (гладка жінка). 

Депешннкь, рос. Ігіб Рвешіоагосиз = д. Ко- 
сатнкь. 

Леса = волосня, ВОЛОСЇВЬ (С. Жел.). — 
Почав сукати волосню до удки. — Піймав 
було таку велику рабу, що й волосінь пор¬ 
валась і удлище трохи не зломилось. 

Лестний, но = 1. д. Льстйвий. 
2. бажаний, жаданий, принадний, 
знадний. 
3. похвальний. 

Лестовка = ЧОТКИ (у роскольників). 
Лесть = лестка, лестощі С. 3. Л.), ла- 
щіння, влещування, у(в)лесливісгь 
(Кн.), підлесливість, похлїбство. 

Летаніе = літання. 
Летаргія, летаргйческій = летаргія, об¬ 

міряння, заміраиня, летаргічний. 
Летать = лїтати, (швидко і сильно) — шу¬ 
гати. — Щаслива голубка: високо літає. 
К. Ш. — Чорні крюки шугають. Лев. 

Летбкь = ВІЧКО, ОЧКО (в улику). — Зараз 
же бджоли починають мегушиги ся, вила¬ 
зячи що разу з вічка. Стен. 

.Іет^чееть = Летючість. 
Летучій = летючий. — Летучая зіьшіь, 
Уеврсгііііз = кажан (укр. С. 3. Л.), ліь 
ЛИК (Гал. ІІод. С. Нар). — Летучій отрядь 
= Летючка. — Летючка — себ-то, бачите, 
санітарні виділи під час холери. Кн. — Ле¬ 
тучій огонь = ОГНИК, ВОГНИК. 

Леть == летїния, літ. — Усі усюди нона 
облетіла, та з того льоту одна лиш шкода. 

Кн. — Летомь, леткомь = миттю (С.З.), 

МИТОМ, МИГКОМ. 

Летініе = летїиия. 
Летіть = летіти, линути. — ОЙ ні! би Я 

зозуля, я б до тебе линула, н. п. — Минає 
літо, мииа й друге, а на третє линуть пре- 
славниї компанійці в свою Україну. К. ДІ. 

Лечь = лягти, (про кількох) — полягати. 
— Усї вже спати полягали, тільки вона не 
снять з думками своїми. Чайч. 

Дещедь = лещата, щипавка (кліщі — зри¬ 
вати садовину). 

Лещевйна = лящйна. 
Лещвкь = лящик (д. Леїць). 
.Іещііца, рос. Іяоругига Ь. — пукалка (Под. 
С. Ан.). 

Леїць, риба Сургіпив Ьгаша = ЛЯЩ (С. 3. 
Л.), особливої породи АЬгашія Ьгаша = 

таранник (С. ПІ.), ще иньші з породи ля¬ 

щів — густря (С. Аф.), підлящ, під— 
лящик. 

Лжеприсяга = кривоприсяга. 
Лжесвндітель — кривоприсяжник (С. Ж.), 
неправдивий сьвідок. — Кривопршмж- 
иик, которий дав ся перекупити. Б. Н. 

Лжесвидітельство = кривоприсяга, крп- 
восьвідоцство (с. Пар.), неправдиве, 
криве, фальшиве сьвідкування.. _ Бо > 
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з серця беруть ся ледачі думки, душогуб¬ 
ство, криве сьвідкуваина. К. Св. II. 

Лжеовндіїтельотвовать = ламати прйся- 
ґу, не по правді, фальшиво сьвідчитн. 

.Іжеученіе ~ фальшива наука. 
Лжецт., лжйвпца = д. Лгуігь, лтЧпья. 
Лжйвость = брехливість, фальшивість. 
Лжйвьій, во = брехливий, фальшивий, во, 

не по правді. 
Ли = ЧИ? — Чи то правда? —Чиздужа? С.3. 

,’Ійбо = або. — Або пан, або пропав, в. пр. 
— Або добути, або дома не бути. н. пр. — 
Як би міні або так, або сяк, як би міні за¬ 
порозький козак, гг. п. — Кто лйбо == 

хто небудь ; аби хто. (Д. під сл. Кто). 

— Какбй лйбо = якіїн небудь; аби 
який. (Д. під сл. Какбй . — ГдТ. лйбо = 

де небудь; аби-де. (Д. під сл. Гд*). - 

Когда лйбо = коли небудь ; аби коли. 
(Д. під сл. Когда). — Куда лйбо — куди, 
куди небудь; аби куди. — Хай поки 
він куди піде, а тоді прийде. Чайч. (Д. під 
сл. Куда). — Котйрмй лйбо = котрий 
небудь, ЯКИЙ небудь. (Д. під сл. Кото- 

рнй), — Что лйбо = що небудь; абй-що. 
Ливані. = ладан. 
Либонь = дивний дощ, залива (Кр.С.Л.), 

злива, сильний — ХЛЮЩа, сильний та не 
довгий — туча (Кр.), тучний дощ. с. ПІ. 
— Ликиий дощ, як з відра, падав па нас. 
Кн. — Піде злива, дощ великий. Зїпк. 

Лйвер'ь = 1. гусак, гусачок (печінка і 
легке з горлянкою у зарізаної худоби). 

2. ДуХОВИК. — Піди лишень мерщій, на¬ 
тягни духовиком пива з бочки. 

Лйвмя лить (про дощ) = лити як з відра, 
дюрком літі, періщити, П1ЖИТИ, ХЛЮ- 
ЩИТН. — Дощ як з відра. — Там такий 
періщить, що й виткнутись з хати не можна. 
— А дощ, аж хлющить. 

Лйппглй = ЛИВШІЙ. (Д. теж Лйвеїіь). 
Ливрея = либерія (С. 3. Пар. К. Б.), бар¬ 

ва. — Довгі поли локайської либерїї за¬ 
пинали йому ходу. Бар. — Слуги умножа¬ 
ють, їм барви справують. Кіев. Ст. — Слу¬ 
ги в барвах позлотистих гуляють по ринку. 
К. Д. 

Лизать, лизнуть = лизати, лйзькатп, 
Лизнути. — Лизькає кров собака. Чайч. 

Лизоблюді. = д. Блюдолизі.. 
Лизунчикг = цуцик, цуценя, щеня. 
Лизань, лизулья = лизун, лизуха. 

Ликерг = ЛЇКер (мідний і духовитий тру¬ 
нок з горілки і овочів). 

Ликовать = радіти, радувати ся. — ра- 

1 _ ___ Ліїнія 

діють старі, діждавшись сина з далекої ман¬ 
дрівки. — Ой радуй ся, земле, син Божий 
народив ся. н. н. 

Ликг = 1. хор, крилас. 
2. образ. — Образ сьв. Юрія. 
3. радість. 

ЛилеГіннй = лплїйнпй. К. Д. 
Лплея, лйлія, рос. Ьіііит сатШит Б. — 

ЛЇЛЄЯ (К. ПІ.), ЛЄЛЇЯ (Лев.), КріІН (Кот.), 

Б. Магіа§-оп Б. = лісова лілея, масляя- 
ка, масляночка. С. Ан. — Лілея снїго- 
цьвіт. К. ПІ. — Лелія біла. Кіев. Ст. 

Лиловпн = бузковий, фіялковий, фіоле¬ 
товий (С. Ш.), масаковий, — Теміго-ли- 
лбвьій = вишневий. — Яка спідниця? — 
Наче попова комилавка ■— масакова. Кн. — 
Веселка має такі цьвіти: червоний, жовто¬ 
гарячий, зелений, блакітний, синій і вишне¬ 
вий. Де що про Св. Б. 

Лимонадг = лимонади (напиток з води/цу¬ 
кру і лимони). 

Лимбпньїй = ЛИМОНОВИЙ (Кіев. Ст.), ЦИ- 
трйновий. 

Лвмбігь, рос. Сіїгиз тебіса = лимона, ци¬ 
тр ііна. (Прав. С. Л.). 

Лймфа = пасока. 
Лкліфатйческій = пасоковий. 
Линсваїїіе = ЛИН1ЯЯНЯ. — На само линї- 

яшіл пішла ціла година. Кп. 

Линевать = лииїяти, лицювати. 
Ливейка = линїика (довгаста рівненька до¬ 
щечка, щоб линїяти і теж довгі дрожки). 

— Вить линейкою = палі давати. — 
Було як почне палі давати, аж долоні по¬ 
пухнуть. Кн. 

Лішепннй = линїйний. 
Липень = джгут, здр. джгутик, поб. джгу¬ 

тика. С. Аф. 3. Л. — Нераз доходило до 
чуба, як загуляли ся в джгута. Кот. — А 
він як уперіще його джгутом межи плечі. 
(У матросів — обсмолена вірьовка, що вжи- 
ваєгь ся для карання матросів). 

Лйнія = і. лйпія, риса, риска, пруга, 
пружок. — Лиманная лйнія = криву¬ 
ля, коління. 
2. лава, ряд. — Військо було вшико¬ 
ване у три лави. — Кругом в три лави об¬ 
ступили Зсвсса ліктори. К. Ш. 

3. покоління, коліно, рід. — Він міні 
доводить ся якимсь далеким родичем з бать¬ 
ківського коліна. 

4. перія, ряд (хат, крамниць, вулиць). 
— Він живе на одній вулиці по нижній 
перії. Чайч. 

5- ЛИЯІЯ (кріпосгї по границі). — У го¬ 
роді у Глухові у всі дзвони дзвонять, та 
вже наших козаченків на липїю гонять. 

< л.інрк |мк*.')ГИр. 7 
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її. її. — їхав козак на линїю, та вельми 
надув си; іде козак із линї'і, як лихо зі¬ 
тнув СЯ. П. II. 

Лйнний = ЛИШОК, ЛИнець (про птицю, 
що вилиняла). 

Линовище = линовище, кожушок (гадюки). 

Лвнь = 1. риба Сургіпиз Ііпеа — ЛИН, 
здр. ЛИНОК, мтіяео лина, а часом і ціла 
риба — ЛЇЇШІна. — Не має риби над ли¬ 
нину, не має м-ьяса над свинину, и. пр. 

2. тоненька вірьовка, не товща як 1;/2 
далі', зсукана в (і, і) або 12 стальок. 

Линька == линяння. 
Линкічесхь = линючість. 
Линяніе = линяння. 
Линять = 1. линяти, облазити, падати. 

—■ Птиці линяють. — Шерсть на собаці 
почала облазити. 

2, линяти, блякнути, блякувати (с. Ш.), 
здавати, половіти, облазити. — Ситець 
почила здавати. — Китайка половіє. (Ко¬ 
цюбинський). — Перкаль облазить. (Коцю¬ 
бинський). 

Літа, рос. Тіїіа Ь. = лина, липина, здр. 

липка, лішонька. —- Прихилюсь я до ли¬ 
пові,ки, а липопька та й но матінка, вітер 
віє, гилля ломе, вона ж мене но пригорне. II.в. 

Липец'ь = ЛЙиець (мед, що збірають з ли¬ 
пових квіток, і трунок, що варить ся з та¬ 
кого меду). 

Липкій = липкий, липучий, бер лій, чіп¬ 
кий. — Яке воно липке, так і прикипіло до 
дерева. Кп. — Бжолнішй віск дуже лину¬ 
чий. — Наче плаетирь беркий. Кп. 

Лйпкость = липучість. 0. Л. 
Липнуть = 1. ЛШШути. — Живиця линво 

до рук. 
2. ЧІПЛЯТИ СЯ. — Кін до всіх чі однять ся. 

Лпппяк'ь = липняк, линина (липовий ліс;. 
Лйповица — лішовий сік. 
Лйиовка = Лііиівка (діжечка липова і по¬ 

рода яблук). 

Ликовий = лішовий. — Л. кора = лико. 
Липучості., линучій = д. Лйпкость, липкій. 
Лйра = ЛЇра, реЛЯ. — Корба крутить — лі¬ 

ра грає. н. її. 
Лирйческій = лїрний; ліричний. - Лїрпа 

струна. — Лірична поезия. 

Лиса = 1. Сапів чіірек — ЛИСИЦЯ, здр. 

лисичка, самець — лис, ЛІІСОВШІ. — Ли- 
сичка-сестричка, вовчик-братїк. в. в. —- У 
вічі як лис, а за очі як біс. н. пр. — Ли¬ 
сові відтято хвоста у пастці. Зїііьк.— Лис 
уліз поміж отару. Зіпьк. 

2. ШТеЛЬІПІГД (у позі). 

.ііісі'чіокт. = лнпіші, лигіїчтні. чтїігко. 

2_Литература 

Лисировать = замальовувати, лачйти 
(образ). 

Ліісйца ; д. Лиса. 
Лисіпдни'Ь — ЛИСЯЧИЙ. — Тут таке діло, 
що треба часом вовчі зуби, а лисячий хвіст. 

Лисій = ЛИСИЧИЙ. — Лисича пора. 

Лйска = д. Лиса (здр.). 

Лисохвости., рос. Аіоресишз ргаїепзіє Ь. = 

пирій. С. Ан. 
Листвснннца, рос. Ьагіх Ь. = СОСНа, Гал. 

— модрина, иудрнк, мудрепь, чубат- 
ІШК. С. Ан. 

Листва = листя, листка, у городшіп — 

гйча, пічка, бадилля, у моркви — мор- 
ковішіїя, у буряка — бурячішпя, спекла, 
ботшіна, у капусти •— ІіеЛЮСТКІІ. —- По¬ 
дихнув холодний вітер, трава пожовтіли, 
перемінивсь гай зелений листка зашуміла. 
Коп. — Поміж густої листки зазирає бла- 
кіть. Кп. — Голубці роблять, заниваючи 
1ІШОІІО у пелюстки. 

Лйствснннй = листовний, листвяяіш; 
(про дерево рясне або широколисте) — 

ЛИСТіІТИЙ. (С. 3. Л.). — У листовному лісі 
по тс, що в бору. Кп. — Листата лина. її. н. 

ДисТВСІГЇП'Ь = ЛИСТВІТИ. 
Листовбй = листовий. 
Листь, ЛЙСТІІІСЬ = ЛИСТ, листок, листо¬ 
чок і рослини, напору і всякої иньшої речі), 

аркуш, аркушик (тільки наперу. С. З.Ш.), 

спідня сторона рослинного листа — Під¬ 

біл. — Лйстья = д. Листва. — ІГри- 

лйнь, какі. банний листі. = причепив 
ся, (або: иристйв,) як шевська смо.іа 
до чобота, п. ир. 

Литаври = котли (С. 3.), таламбаси, те- 
леибаси. С. Ш. — Сії універсали, оголо¬ 
сивши перед народом котлами войековтш 
і великим дзвоном, читано перед народом. 
С. 3. 

ЛіІтйвріЦІІК'І. = довбиш (С. А*. 3. Л.), 
КОТЛЯр. — Гріми у бубни, довбишу, до 
бою. К. 13. 

Литвйнникг = вужалка (лозина, що нею 
звішують дерева на плотах), }'ЖаіІКії, V- 

жавка. с. ПІ. 
Литейная = лиярия, ливарня (С. Пар.), 

ГІсерНЯ. (ІІод. Коцюбинський). 

Литейпдикт. = ливарник (О. Жел. Пар.), 

котляр, гісер. (Под.). 

Литераторь = письменник, письмовець, 
зневажливо — шісьмак, писака, 

Литература — література, письменство. 
Де в краю убожество, злидні, кім очі.ні- 
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та і письменство школи не спроможні іш- 
піііги єн. Ки. 

Литовье = сичуг ід. к. сл. Желудокт.). 

ЛитбЙ = ВИЛИВШІ ІЛІ. — Се не кпдіівапе, 
а куте. Кв. 

Лито її ья = КНЙЖКД (д. під. ел. Желудокт.). 

Литургія = служба божа, обідня. 
Лить, ся = 1. .Піти, ся, СЙнатИ, СЯ, ба¬ 

гато разом — буріІТИ, сильно — ЦСбе- 

ніітії, струєю — двюрчати, дзюркотіти 
(С. 3. Л.), дзюріітп (С. Аф.), про дощ — 

ЛИТИ, СЯ, про великий дощ — ІГврІЩПТП. 

ІІІЖІІТИ, ХЛЮЩІІТН, ТЮЖИТИ, про кров — 

ЮШИТИ. — Сип горілки, жиде Юдко, чу¬ 
макові ду.ке жутко. п. п. — Цебешггь, мов 
з відра, п. пр. ель-. Крівцп аж дзюрчпть. С. 
Ж. — Тріщали кості, ребра, боки, летіли 
зуби, пухли щоки, з посів і уст юшила 
кров. Ког. — Дощ тюжить. Чаііч. — Лить 
слсзн = лити, проливати сльози. — 

Лить кровь = проливати кров. 
2. ЛИТИ, впливати, СЯ. — Десь мабуть 
великим дзвін вплітають, що пустили таку 
поголоску, п. пр. 

Лифг = СТсІІГ (в одежі). 
Лихачі. = хват (С. III.), хвацький (С. Ш.), 

иотбрний, жвавий. 

Лихо = ЛИХО, біда, горе. — Горе, лихо 
і біда — не даюсь на тебе, Олексію, серце 
моє, пожалій ти мене. Кв. — Киііь лихом 
об землю — не журись. — 11е сльози поміч 
в лпеї, а залізо. І. Г. 

Лихбй, Л1ІХО = 1. лихий, злий, лихо, зле. 
—• Лихий попутав. Мир. 

2. хвацький, ко, моторний, по, жва¬ 
вий, ВО, (про коня) — баСКИЙ. — 'Гай 
хвацько ж танцює. Ки. — Та й хвацька ж 
то колись була козацькая мати! Еге !.. була, 
та поплпла; їі не вертати. Гул. Ар. — 
Баскі копі за мить перелинули міст. Чаііч. 

Лиходій, і:а = лиходій, ка, ворог (сп. рЛ 
— Він душогубу, лиходію в раю зустрі¬ 
тись дав иадїю. Стар. — Вона міні воро¬ 
гом стала. 

.1 пхоїпіецт, -= хабарник і д. і’шітйчішкт.. 

Лпхоймньгй, лпхоїЬіствешшй = хабар- 

иий, хаптуриіш. 
Лнхоїімство = д. Взяточппчсстно. 

Лпхотіствопать = хабарничати і д. Взят¬ 
ки брать. 

Лпхорадка, ГеЬгіч = лихоманка (С. 3.), 
трясця (С. 3. ці.), трясовпця, прошіс- 
ішця, поганка, хішдя (Ніс. С. III.) — 

Желтая лпхорадка — корчпі. — Нішу- 
рйтельная лпхорадка = гпїтючка. — 
Трясуть ся, мов лихоманка їх бив. п. к. — 
Щастя, як тоясця: па кого схоче, гіа того 

іі нападе, п. пр. — Гаман (жидівський) — 
не сьшіго, а трясця не хвороба, а. пр. — 
ІМ бік хлопці, бо чорт мужа несе; як по¬ 
бачить мене з вами, його трясця затрясе. її. п. 
— Дріжав, мов лихоманка його трусила. 
С. X. — Шептала баба від пропасниці і ба¬ 
гато де-кому помотала, н. к. — Теща а. 
Симонова лежала тоді в пропасниці. К. 
Св. п. — Хай тебе хиндя попотрясе. п. пр. 

Лихорадочинй = лихоманський, трясце- 
ВЙЙ пропасний. — Справдило ск Мім: 
сподівання трпецеве. Кгі. —. Лпхорадоч- 
пая трава, рос. Нгаїіоіа оііпїпаїік - зо¬ 
лототисячник, Дрислпвець. С. Ап. 

Лііхошеретнмй = ЛИХШІ, ЗЛІШ (про со¬ 
бак). — Як до тебе ходити? І собаки лихі, 
серце моє. II. II. 

. Іпцевать = лицювати, ницювати. — Лн 
цеванннй — лицьований, перелицьо¬ 
ваний. С. 3. 

Лпцевбн = лицевігй, верхній, околиш¬ 
ній. (С. 3.). — Лицевая сторона = з ЛИ¬ 

ЦЯ. — З лиця замазалось, треба па виво¬ 
ріт перелицювати. 

Лицедій, ка = лицедій, ка. 
Лицедійствіе = лицедійство. — Комедпя 

—■ сиріч лицедійство, йот. 

Лнцедійетвовать = 1. лицедіяти. 
2. вдавати, удавати, с. Ш. 

Лицезріте = глядіння. 
Лицемірить = лицемірити (С. Пар.), вда¬ 

вати, удавати з себе доброго або по¬ 
божного (С. ПІ.), прикидати ся добріш 
або побожним; лукавити, хитрувати, 
ХВаЛЬШувати. — Удає с себе чоловіка по¬ 
божного — ик стане молиш ся. то не мов 
живші до Бога лізе, а з людей осіаппю 
Свитину здирав. 

Лицеиіріе = лицемірство (С.ИарЛ фальш, 
хвальш, ф'хв)альшйвство, облуда (г. 
3. ), лукавство, не щирість. (С. Ж.). 
Людей з розумом, коли вони зазнають під 
кого лукавство, лицемірством вже не оод> - 
риш. Уїньїг. 

Лицемір ііьій = лицемірний , хвальні іі- 
вин, облудний, лукавий, підступніш, 
НЄ ЩИрШІ. — Не ймуть йому віри .•— під¬ 
ступна він людина. Кя. 

Лицемірі. = лицемір, облудник і д. . Іп 
цемірньїй. 

Лицеврінтіе = спрйятельство. — Хоч піп 
йому іі сват, а спрйятельство в суді гріх. Ки. 

Лицеприатннй = СТорбниЧПЙ (С. 11ар.|. 
угодливіпі (С. III.), несправедливий. 

Лін рпріятетвовать снрйятемьствуїш н. 



Лишать 74 Лицб 

•— Нехай судить ио правді, по закону, пе 
снрйягсльствує. Кп. 

.І1ІЦО — 1. лице, обличчя (С. 3.), ВИД, 
ТВарь, твар (С. Ш.), лайливо або шутку- 

ючи — ПЙКа, ПИСОК. — Ом дівчино, дів¬ 
чинонько, славна на обличчя, и. п. — Об¬ 
личчя, постать, очі — усе я бачила вже 
десь давно. К. К. — У доброго чоловіка 
сором на виду, а у ледачого під підошвою. 
Кн. — Я на досьвітки йду до тієї дівчи¬ 
ноньки, що хороша на виду. н. п. — Глянь 
на вид, та не питай ся за здоровя. н. пр. 
—- Та пе давай стиду — бриду цілувати 
свого виду. н. п. — Твар у діда повна, чер¬ 
вона, сьвіжа. Ки. — Пика, як у комлика. 

II. пр. — Кь лицу, не ісь лицу = ДО 
лиця, не до лиця, не подоба, не при¬ 
стало. — І той рубець Йому красою слу¬ 
жить і до лиця, як лицарю йому. К. К. — 
Ся хустка вам не до лиця. Кн. — Тобі пе 
подоба, це пристало до лоба. н. п. — Ли¬ 

пень кь лиці = лице в лице, око в 
ОКО, ВІЧ-у-ВІЧ. — Ми стояли мовчки, лице 
в лице, око в око. Кн. — На ІІІІНПЬ лиця 
ніть = на себе не похожий став. — 
Переміниться вь лиці = змінити ся 
на виду. — Сь лица на лнцб = віч- 
на-віч. — Поставши його з сьпідком віч- 

ші-віч. — Убйтое аицо = сумний ВИД. 
— Хороші, хороша лицомь — гарний, 
хороший, а на виду, на вроду, на ви¬ 
гляд. — Я па досьвітки йду до тієї дів¬ 
чиноньки, що хороша па виду. н. її. — 
Повна та хороша на виду. К. 3. о Ю. І*. — Іде 
козак молоденький, іде він до броду, ой там 
живе дівчинонька — хороша па вроду, в. и. 

2. особа, иарсуна (С. 3.). — Зпатное 
лицб = значна особа. — Частное лнцб 
= приватна особа. Ч. К. — Сиогріть 
на лнца = вважати яа кого. — По вва¬ 
жай па те, що п швець — говори ао мною, 
як з проспім ЧОЛОВІКОМ. II. ир. 

3. особа, Дієва особа, лицедій (в дра¬ 
матичному утворі). ■— 11 повій драмі Кар- 
пеика Карого „Батькова казка* усі дієві 
особи змальовані правдиво. 

4. лице, перед. — Лицбмь, на лицб = 
лицем, на лице, с переду. — Хата у 
його лицем па вулицю. Кп. — Не пока¬ 
зуй з вивороту, покажи на лице. Кн. — На 
виворіт сукно ще добре, а спереду зовсім 
витерлось. — На лицб (про гроші; = 

готовими грішми, ГОТІВКОЮ, ГОТОВЙЗ- 

НОЮ. —Готовими грішми (або: ютовизни) 
маю сто рублів, та треба ще сотню позичити. 

Лицбвка = 1 • лицювання, ницювання. 
2. сиравйлля, щоб полірувати металеві 
вироби. 

ДІ1ЧИКО = личко, личенько, видок, ви¬ 
дочок. — Ой лихо но Петрусь! біло личко, 
чорний ус. її. п. — Оіі знати, знати, в кого 
єсть мати — личенько білеє, як у паняти, 
п. п. — Розважайте мою миленькую, щоб 
з личенька пе спала. — Так щож, так пут, 
та й поцілую, та й у той видочок, повний, 
як гурочок. п. п. — Опустила карі очі, на 
руну схилилась, по хорошому видочку сльоза 
покотилась. О. Пч. 

Личина = 1. личина (0. 3. Л.), гталйшг- 
На, млшкара (С. 3.). — Вдіваєт на себе 
машкару. Л. В. 

2. бляшка з дірочкою з околишнього 
боку дверей проти замка. 

Личинка = гробачок (Степ.), личинка (С. 

Жел.), ГусенЬ, хрущів — борОЗПЯК, бджіл 
— черва, мух — мухимка. — Із яєчка 
виходить гробачок — тварючка зовсім не 
подобпа на справжню комаху. Сгеп. 

Лйчно = особно (С. 3. Л. Сам.), особисто, 
очевпсго, наочне. —- я чув се особно. С. 
Л. — Я його особисто не знаю, а чув. Ч. 
К. — Особисто проти його нічого пе маю. 
Кн. — Я був там очевисто. Кн. — Пан 
його милость очевисто ІТаньку росказати 
рачив, аби... Кіев. Ст. — Лйчно знать 
кого = знати у лице, знати особисто. 

Ліічііость = особа; особистість. 
Личнбй = 1. лицевий (що наложить до 
лищі до обличчя). 

2. д. Дііцевбй. 

Личньїй = ОСобиСТПИ (що належить до осо¬ 
би). — Споконвічного права особистої волі 
не проковтнула перевага громадської могу- 
чесгн. Бар. О. 

Лншавьій, лишасватьій = лпшаюватнй. 
Лишай, ітреіщо = Лишай, особливий — 

ністрячка (с. 3. Пар.), пі дереві — ли¬ 
шай, особливий — обріСНИК. ЦІ. Жел.). 

Лишать, ся, лишить, ся — рішатя , СЯ, 
збавляти, ся, позбавляти, ся, відби¬ 
рати, утрачувати, збувати ся, рішити 
ся, збавити, позбавити, ся, відібрати, 
стратити, утратити, збути ся. — Усьо¬ 
го рішивсь — нема нічого. 0. Л. — Усїєі 
худоби рішу ся, а на своє носгавлю. Кн. 
— За більшим поженись, то й посліднього 
рішись, н. нр. — Тепер я тебе рішена, ра¬ 
дість моя душевна, н. п. — Позбавили Та¬ 
раса і того догляду, що зазнав він від нені. 
Кн. — Закладались, таї! хвостів позбува¬ 
лись. я. ир. — Умер, таіі усього збув ся. 
н. пр. — Збув ся одного лиха, друге в ха¬ 
ту. Кн. — Збув ся свого ворога. Кп. — 
Панська ласка до порога, а поріг пересту¬ 
пив, то й ласку утратив, н, пр. — Лишить 
кого жйзни = зігнати, згубити з сьвіту, 
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віку збавити (К. пі.). — .1. ссбя жйзни 
= самому собі смерть заподіяти. — л. 
кого здорбвья = збавити здорбвля. — 
Лишиться здорбвья = стратити здо¬ 
рбвля, збути ся здорбвля. _ Лишить 
кого ума = обезг.іуздити, збезглузди- 
ТИ (Чаїїч.), відбити глузд. — Який вас 
обезглуздію каг? Кот. —■ Лишиться умй, 

.= обезглуздіти, збезглуздїти (Чайч.), 

збожеволіти, з глузду зсунутись, зду¬ 

ріти. С. Л. — Липніть його права слова 
= умкнути мову (С. Ш.), замкнути уста, 
заціпити, заЦЙТЬКаТИ. — Почав вій го¬ 
ворити, а земський зараз і зацитькав його. 

— Лишиться чувствь = зомліти. С. Аф. 

Л. — Лишиться сйлн = вйснажити 
ся, висилити ся, знесилити ся, зне¬ 
могти ся. — Лишиться довйрія = зне¬ 
вірити ся. С. Аф. — Липніть чести = 
від честі відлучити. — Казали ЗЛОДІЇВ 
привьпзавши публичие би ги і під чести 
людської одлучнги. Кіеи. От. — Л ишсиїїьііі 
= позбавлений, утрачений. (С. ж.). — 
Народ, позбавлений ус їх прав горожаисмшх, 
робив не па себе. Кн. 

Лїшюкь = ЛИШКа. С. 3. — Чіт чи лишка? 

(гра • 
Лиш сніг — позбавлення ; втрата, утрата 

(О. III.. — Лишеній = недостатки, 
злидні'. 

Лйшнііі = лишиш, яаліїшпїіі, зайвіїіі (С. 
Аф. 3. Л.), гулящий, (про землю) — р.а- 
каїщьбва, (про гроші) — лежані, — Ви- 
ішіі залшпшо чарку. Чайч. — У мене нема 
лежаттх г]іотей. Сн. 

ЛіІІПЬ = ЛИIII, тільки, ледве, скоро, по. 

- Лйшь бьі = аби, абн-б, абіі-то, ко- 

ЛІІ-б, - Аби були побрязкачі, то будуть 
і послухачі. я. її. ■— Аби люди, а піп буде, 
п. пр. — Аби болото, а жаби буду і ь. ті. Пр, 

— Лйшь бьг то = аби-то. — Лишь би 
гд'й = аби-ле. •— Хіба па стіп одна ко¬ 
да, исіяша і аби-де пашіть сп. п. ир. — 

Лйшь бьі что — іібй-що. 

Лобань, лобастий = лобань, лобатий. 
Лобзаніе = цілування. 
Лобзать, ся = Цілувати, ся. 
Лббнмй = 1. лобовий, чбльяпй. 

2. Карний. — Се місі о, не при вас зга¬ 
дуючи. карне, і у і- Гіу .по усе кат Кіпр,. Кп. 

Лоббкь = лобик. 
Лобь = ЛІб (К. 3. О Ю. Р.), лоб, чоло. 

— Добре лоба пабик об дворі. Чайч. — Бо¬ 
лить тон ЮЛОВ0Ш.КІІ шд самою чола. н. и. 
— Зробили ;к ми се діло, аж нам чоло шірі- 

5__Ловушка 

ло. и. и. — Па чолі не написано, хто який. 
її. пр. 

Лобнзать, ся = цілувати, ся. 
Ловець = ловець, ЛОВЧИЙ (К. X.), мисли¬ 

вець (С. 3.). 
Ловилась = зальотник, джиг(/)уи, же- 
иихайло, бабій (С. Ш.\ вечерніїшник, 
ласун, волоцюга (С. 3.), бахур о.з.Ш.). 
— На все село зальогиик — дівчини нема, 
щоб він до псі ие залицяв ся. Кн. — Ой 
па ноги дибки, на руки дибята — оце ж 
тобі, джиїупе, гарпиі дівчата; ой на ноги 
дибки, на руки дибицї — оце ж тобі, джи¬ 
гуне, гарні молодиці, н. н. — Повчайте мо¬ 
лодиці гожі: з Енеем бахурі всі схожі. Кот. 

Ловеласничать = залицяти ся, жениха- 
ти ся, волочйти ся. 

Ловйтва = д. Ловленіе. 
Ловйтель = д. Ловець. 

Ловйть, ся = ловити, ся, хапати (С. ПІ.), 
навперейми — переймати, арканом — ар¬ 

канити, сачком — сачйтп. — Лови сн 
рибка велика і маленька! Гул- Ар. — ТІе 
все те переймати, що но воді плине, н. нр. 
— Переймай воли І гукав вій. Чайч. — З 
самого ранку «ачилп, а іі на юшку по пій¬ 
мали. Кн. 

Ловкій, ко = 1. зручний, но (С. 3. Л.), 
ручПЙ (С. 3. Л.), про палицю то-гцо — 

замлппиій (С. Аф.). — Незручно батіг 
держати, бо рукана довгі. С. 3. — Замашна 
гилка. — Смерте страшна, замашная косо! 

■ Сковорода. 

2. меткий (С. л.), моторний, по (С. 3.). 

спритніш, но, жвавий, во, хватськіш, 
хвацький, ко (С. III.), шамкий (С. з.), 

зручний, ио, ручнії, зграбний, по, до 
влучання в мету — ВЛУЧНІШ, влучніш, 
В(у)лучен (С. ПІ.). — Меткий хлопець. — 
Веселий, ручай молодик, письменний, СІЛІ і- 

лпіі, балакливий. Мет. — Отце ж Сара хоч 
і стара, іа, бач, жінка руча. У. в. — Цей 
кіт дуже спрітшй. 11р. — Вог хоч не ско¬ 
рая, іа влуичг, н. пр. 

Лбвкость = зручність, моторність, жва¬ 

вість, снргітвість, зграбність. 

■ Іовленіе, ЛОВЛЯ = ловіння, ВЛОВИ, ло 
вніїво (ІІап.), — Та поїдь, старосто, та 
влови, та піймай куничну, п. п. 

Ловушка = пастка (с. 3.), лабети (С. 3. 
Л.), хапка, лапка, полянка, иа нгиць — 

сільце. Десь назнала лисиця у лісі 
пасіку, а там мьясо було положене, п. к. 
— І’о.Н'.таг.лііп, чи пс розставляй свою паст¬ 
ку, а мене не вломиш. Кп. — Не шастай 
ся, як миша по пастці, п. пр. — Піймав 
ся в лабети. її. пр. - - II не горобець — на 
сільце не піду. Кн, 
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Ловчій = ЛОВЧИЙ (К. Х.\ ловець. — Слу¬ 
жив и у пана ловцем. Кн. 

Лові = д. Ловлеиіе. 
Логовйна = лощина, влоговина, над 

(Хоре.), падь. 
Логовище, логово = лігво, легво, логво 

(С. 3.), бер.ііг (С. Л.), ВОВКІВНЯ. — Най¬ 
шли лігво і вовка п вовченят. Б. Б. — 
Знай свиня своє лігво, в. нр. — В тім бер- 
лозі ведмеді було окукобпли ся. Кн. 

Логь = 1. долина, Здр. долішка, доли¬ 
нонька, низина, діл, видолинок і д. До¬ 
лина. — Ори ся ж ти, моя ііішо, долом та 
горою. К. Ш. — А по ярах, та видолин¬ 
ках було що чорніше, ще сумніше. Коцю- і 
бинський. 

2. річище, стрйжень. — Глибини, котрою 
плине річка, зветь си річище. Зем. 

3. переліг (С. 3.), обліг. — Може Ігорю 
переліг той, а на перелозі я посію. К. ПІ. 

Лбдка, додочка = човен, здр. човник, 
ЧОВНИЧОК (С. 3. Л.), невеличкий, вид вба- 
ішй з деревини і спк так обшитий дошка¬ 

ми — каюк, каючбк (С. 3.', видовбаний, 

без обшивки, хибкий — Душогубка (С. 3-і, 
зроблений з дощок — баркас, баркасик, 
більший на Дп'іпрі і в Херсонщині — ІІіа- 

лаида, довгий, що на дніпрових перевозах 
- дуб, дубок (С. 3. Л.), великий з щог¬ 

лою — байдак, баЙДаЧОК (на байдаках 
часом і млин ставлять і тоді такий млин 
теж зоветь ся байдаком), у Запороікців річ¬ 

ний або морський човен — чайка, — Я що 
ночі йду до річки, беру човен, невеличкий, 
молод весла підіймаю, на той берег поспі¬ 
шаю. В. 1Ц. ■— Човен човном, а байдак 
байдаком, и. пр. — ІІливе човен води по¬ 
вен. н. п. — Ой щож тебе принесло, чи 
човничок, чи весло? п. п. ■— За водою ка¬ 
юк тихо сунеть ся, то заверне у бік, то за¬ 
крутить ся. С. X. —• Того ж року у Кінві 
міст на байдаках зроблено широкий. Л. С. 
— Чайки, байдаки спускали, гарматами реш- 
тували. К. ЦІ. — Ой на лимані морі зашу¬ 
міла хвиля, та стали чайки поринати, н. п. 
—■ Днище тих чайок вони (Запорожці) ро¬ 
били з видовбаної верби або липи, а до них 
накладали дошки від И—8 сажнів заввишки; 
чайки були без чардака, з двома кормилами 
і щоглою. II. о. 

Лбдочннкі. = перевізник. 
Лбдочний = човновий, човеиний, КіШ- 
ковий, баркасовий, байдаковин, чайко- 
ВИИ. — Підіймалась високо і керма чо- 
венна. Нїщ. 

Лодченка = д. Лбдка (здр.). 

.1 одні пі, лодьізкка, а пат. МаіІеоГп.ч = ІііЩЯ, 
КІСТОЧКа (а ші.іу гомілки). — Якось не 

так ступив, у кісточці нога іі болить с того 
часу. Чайч. 

Ложа = 1. приклад (у рушниці). 

2. ЛОЖа (в театрі). 

Ложбйна = д. Логг 1. 

Ложе = 1. ліжко (С. 3.), ЛІЖНИЦЯ, неру¬ 

хоме — ПІЛ, ПрИМІет. — Ой уже ж Палій 
меду-горілкц нашій ся ой уже ж він па 
папськеє ліжко та спатоньки положив си. 
н. п. — Іди, іди, Яково, з хати, бо на печі 
батько та мати, а па полу батькові діти — 
нігде тебе, Якове, діти. и. н. 

2. д. Логовище. 
о. д. Логь 2. 

Ложелент'Ь = окіп (рівчак захищений тс.- 
расом). 

.Ібжечннк'ь -_ ложклрь. — Кожний ложкарь 
Мав свій осібний спосіб, свою форму ло¬ 
жок. фр, 

Лбжечинй = ЛОЖКОВИЙ. — Лбжечнан ру¬ 

коятка - ручка від ложки, держак, 

.іожжяна = д. Ложбипа. 

Ложжііть — жолобити. 
Ложйться, лечь = лягати, лягти, ляго- 

вігги ея, класти ся, покласти ся, про 
рослини — вилягати. -— Пори лягати 
спать. — Пора вже класти ея. — Лигай же, 
дочко, снаги. Кв. — Ляговиоь! крикнув на 
мене. О. От. — Жито від дощів та вітру 
геть чисто внлигло. 

Ложка = 1. ложка. — Разливальиая, 
разлпвная (велика, що нею розливають 
страву па тарілки) — ОПОЛОНИК, 1І0Л6- 

НИК (С. 3.), ХОХЛЯ, що нею мішають ва¬ 

риво — вареха, варежка (Иод.), що зні¬ 

мають шум — шуиївка. — Нидію між лож¬ 
ками ополоник, н. пр. — Замішав ся, нк 
між ложками полоник. н. пр. 

2. лопатень (товстий свердел). 

Ложкбагь = ВДОВШ, ВЗД0ВШ, ЛІЖКОМ (кла¬ 
сти цеглу). 

Лбжность = ф(хв)альшйвість, неправди¬ 
вість. 

Лбжннй, по = неправдивий, во,ф(хв)а.іь- 
ішівий, во (С. Ш.), кривдний, но, брех¬ 
ливий, ВО. •— Неправдивий сьг.ідок. 

Ложь = брехня, ф(хв)альш (С. ПІ.), крив¬ 
да. — Гірка правда краща від солодко'і 
брехні, н. пр. — Брехнею сьвіт пройдеш, 
та назад не вернеш ся. п. пр. — Правді 
кривду поревіжить. II. пр. 

Лоза = 1. вітка, галка, галузка і т. д. д. 
Щітка. 
2. лозина, різка (С. лл 
3. д. Нет.іа, ІГва. 

Лозин ні. = лози, шелюг, шеіиюг, ве)і- 



Лбпасть Лозунг* 

00Л13. — Сховав ся у лозах. — А він, як 
побачив нас, та й под*в ся у шелюг. 

Лозунг* = гасло С. Аф. 3. ЕвЛ — Сьо- 
го'дня гасло — Марія. С. 3. — Горе, горе 
лукавому, що в гасло неволі обергає хрест 
всечесний — гасло правди й волі. І. І'. 

Локаніе = хлентаяия, жлуктання. 

Локать = хлептати (С. ПІ.), ж іуктати щ 
Аф.), глохтати (С. .].), клепати (с. ПІ.), 
лягати. — Не йог по море, що собаки 
хлепчугь. п. нр. — Тут з садом галушки 
лигали. Ког. 

Локомотив* = наровіз, машііна. 
Локон* = цуколь, (у жидів) — пейс. — 
Волосся вгору збнл •, а з боків ще іі нукдї 
пустила. — Жид крутнув головою, аж пейси 
з ітелїпались. Чайч. 

Ловбтнвк* = ручка, поруччя (у крісла). 
С. Пар. ' 

Локотнбй = ЛОКТЬОВИИ (що належить до 
лінія або що продаеть ся на локгі). 

Локотбк* — ЛІІШ1К. 

Локоть -= Лікоть (в руці і міра довжини 
від лік ги до кіпця середнього пальця = 
мало не 14 вершків); — Лікоп. грудно вку¬ 
си ги. н. нр. 

Ломить = 1. .'іагати, (що с^че) • тро¬ 
щити (О. Л. Ш.). - Гуде вітер вельми г; 
полі, реве, ліс лаМмС. 1>. Забіла. - Трощі¬ 
те сосну піідрізкії. н. її. 
2. трясти, ПІШти, терти, корчити. - 
— Мне, III! госіоць б бу. п. нр. — Усього 
мене корчить, і сняче о лихоманці. - Ло¬ 
мить над* чіш* пілону — морочити ся, 
мізкувати. — Ломить копбішо = бііти, 
терти, тіпати КОНОПЛІ (О. ПІ.). — Па 
городі терлиця сама тре. н. п. — Ломить 
мед* = підрізувати стільники. — л0- 

мііть х.тЬб* = переорювати (засіяне по 
ЛО, III! НІЧОГО не ЗІІІИІЛо). 

Ломиться — 1. ламати ся, т) о пріти си 
(О. Ш.ф про кригу на річці - кріччіутії. 
2. виверті!гп ся, викручувати ся, ви¬ 
тинати ся, викривляні ся, корчити ся. 
— Ііпкрпштеть е.я, неначе комедіям. 
3. опинати ся. — Його Всдоть, а він Ще 
а ошшабть ся. 
4. ЧІШІИТИ ся, бупдючити СЯ, 1Ш1ІД10- 
чити ся, ИЯДЙЧИТИ ся (Д. Важничать). 

5. поіювати, бігати, тікати ся. — Ко¬ 
рови почали полювати. — Коло Гапігп За- 
чатія вовки гїкаюгь ся. 

Ломить, ея = ламати, ся. — Ломить ці¬ 

ну = гнути ціну, загинати, правити, 
Заправляти. — Заправив, як за. батька, 
н. гір. — Гає таку ціпу, що п'і приступу. 

7 

Лом на = 1. ламання. 
2. д. Каменоломня. 

3. розгардіяш, гармйдер і д. Возшї. 
Лом ній = ламкий, ламучин; крихкий. — 
Попав сн ламкий ремінь — за тиждень чо- 
б іти хоч кинь. Кр. — Крихко залізо. 

Лом кості. = ламкість, крихкість. 

Ломлііньїй = чванливий, чванькуватий, 
пихатий. 

Ломовик* --= плуговик, робочий кінь. 
Ломовоп = ломовий (що ним ламають). — 
Ломовая лошадь = д. Ломовик*. — Ло¬ 

мовий Іізвбщвк* = підводчик, що пе¬ 
ревозить вагу в городі'. 

Ломонбеь, рос. Сіеіпаііз егесіа А11. = ло¬ 
миніс, лононіс, крівавпик, ломенедь, 
С. тіещііоііа = забнй круга, поруш- 
ла трава, стулйстник, циганка, галаїї- 
зїлля. с. Агі. 

Ломота = ломота, гризь, гостець (в кос¬ 
тях). 0. 3. — Миє, як госгець бабу. и. нр. 

Ломбть, лбмтикт., ноб. домтіпце = скиб¬ 
ка, скибочка, скиба, шматок, шмато¬ 
чок, шмат, луо.ткп, лусточка, луста (о. 
Пак.), лупйта'їс. Пан.), Лутка (Ієн.), ку¬ 
сок, кусочок, кус, кусман, байда (С. 
Ш.), б.ійдіш.я (Фр.), кавалок, кавалочок 
(Под. і Гял.), (дрізатчї з краю (про хліб) 

— край, окраєць, окрайчик, цїлушка, 
на мові старців — МИИТус (С. Л.), круг¬ 

ленький — крижівКЯ. — їа винесла риб¬ 
ну і що хліба скибку: оце тобі, моє серце, 
вечеря па швидку, н. п. —■ Одрізана скиба 
під хліба - їі не притулиш, п. пр. — Вкра¬ 
пи свекор лусту, пн илепоного лис 1-у. II. п. 
— Порізав редьку щитівками. Кр. (Д. ще 
під е.л. Кусок*). 

Лом* = 1. ЛОМ. — Поправляли труби на 
завод і г.а наробили багато лому. 

2. ЛОМ, ;; лайками -- ЛИПИ, « двома щб- 

цііміі - - Гіухвус, розплесканий на кіпці —• 
плєні п я, плетень. 
3. д. Ломота. 

Лоно = ЛОНО (С. Діел.), ІПІДро (С. 3. Пар.), 

груди, перса. - Щось до лона пригор¬ 
тав. К. III. — 3 матернього лона. К. Д. — 
Нехай Господь її прийме па своє надро! 
М. Вов. 

Лбпаиец* =: лопанець (горщик, що легко 
гріскасгь са від жару). 

Лонаніе = лопання, тріскання. 
Лбпасть = 1. стьожка в чепцю. 

2. лопать, пелюстка (Сп). — Як повер¬ 
нув весло, так воно по саму лопать і зло¬ 
милось. так я тоді давай держаком гребти. 
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Лопата = (деревинна) — лопата, (що віють Лоскутье = клапті, шмаття, 
хліб) — Віячка, (з залізним наконетни- Лоскі. - ЛИСК, ПОЛИСК (С. Л.), блЯСК (С. 

коя) — заступ, рискаль (Нод.), козирь, ПІ.), блиск; глянець. — Вь лоск* по- 

місце, до ставати догою — стунак, дер- ложйть, лежать = ПОКОТОМ. С. 3. — 

жално — заступільно. с. Аф. — Тоді не 
розлучать ні отець, ні мати; хіба нас роз¬ 
лучать заступ та лопата. її. пр. 

Лопатка = 1. лопатка, заступець (С. Аф.). 
2. (у косарів) — мантачка, лопатка 
(правити косу), КЛЄПіІЛО (С. 3.). 

3. (у мулпрів, затирати) — ШІіагЛЯ, ЛО- 

патка. 
4. ЛОПаТКа, ОКІСТ (плсчева кість). — ІИ, 

жать, дуть во всі лопатки = бігти на 
всі заставки (с. Аф.). 

Лопать = 1. лопати ся, тріскати ся (С. 

Л. Ш. , репати ся (С. 3. Л.), про квітки 
— пукати СЯ (0. 3. Л.). — Горщик по¬ 
чав тріскати ся. — Стіни тріскають ся. С. 3. 

2. лопати, тріскати, жерти, що рідке — 
лигати (С. 3.). — Наша невістка, що де 
дай, то тріска, п. ир. — Лигай, Мартине, 
мати ще підкине, п. пр. — Жери мовчки. 

Лопаться = д. Лопать 1. 
Лопнуть = лопнути, тріспути, репнути 

(С. ’з.), луснути, розлупити ся, роа- 
СЇСТИ СЯ. — Тріснув горщик від краю аж 
до дна. — Коли наївсь, проси Іі та, щоб не 
розсівсь, н. пр. 

Лопотня = тріск, луск. 
Лопуха, Уагіоіае ациеае = ГВІЗДОЧКИ, віспа 

вітряна. — А підняла ся па ноги — кір, 
гвіздочки та кашлі підкошували дитячі си¬ 
ли. Мир. 

Лосина = Лосина (лосьова вичинена шкура). 

Лосншіьій, лбсій = лосьовйи. 
Лоскутникт., ца = 1- таадйтник, ця, тан- 
дйтничка (С. ПІ.), Лохмітішк. ця, ста- 
ровещник, старожечпик, ця (Прав.). 
2. обідранець, обідранка, голодра- 
н(б)ець, обшарпанець (с. Л.), обшар¬ 
панка, обірванець (с. л.), голоколї- 
нець, шарпак, дрантогуз, дрантюга 
(Д. Години. 2). 

Лоскутньїй = клапонький (зроблений з 
клаптиків). С. 3. — Лоскутннй рядь = 
товкун, товкучка, тандйта. С. ПІ. — Ку¬ 
пив на товкунї. — Купив на тандитї. С. Ш. 
— Лоскутньїй цвГ.тт. = д. Василеві.. 

Лоскутт., лоскутокт., лоскутикт. = кла¬ 
поть, клаптик, шматок, шматина, шма¬ 
точок (тканини, паперу то-що). С. 3. Л. — 
Одідрав клапоть паперу і написав щось. — 
Пошила кондрю з клаптиків. — Торік йолу 
прирізали клапоть землі. 

Зійшло сонце — ляшки папки покотом ле¬ 
жали. К. ПІ. 

Лоснйться = лисніти, ся, лисайти ся, 
лишати, лоїцйти ся (С. Л.), блищати, 
вилискувати ся, полискувати ся. — 
Навощена долівка лищала паче скло. Кв. 
•— Лисина почала наче більш вилискувати 
са. К. Ч. Р. — От, щось лиснїегь ся, чи 
по. вода? С. 3. — Чоботи наваксовані, аж 
вилискують єн. 

Лось, Сєгуц.ч аісчв = ЛОСЬ, ЛООуіІЬ (С. Пар.), 

сохатий (Вол.). 

Лотбкь, лоточекь — 1. ночовки (0. 3.), ва¬ 
ганки (С. З.у иецьки (Йод.). 

2. рйнва^ (у водяному млині) — Лотокй. 
•— 3 дощу та під ринву, н. пр. — Як на 
потоках вода біжить, так щоб до нас хлоп¬ 
ці бігали. її. ир. 

3. ківш, ківшик, корець, коряк, кір- 
чик, корячок, с. 3. 
4. андола (0. 3.), полумисок довгастий. 

.1 оті» = 1. ночви, вагани. 0. Аф. 3. (Д. 
Лотові. І.). 
2. ЛОТ (вага = 3 золотника або ‘(„з фунта). 

3. оливнйця (С. Аф.), гйрька з вірьов¬ 
кою (міряти глибшио). 

4. д. Лсдвеиець. 

Лохаиь, лохцнка = балїя (С. ПІ.), на по¬ 

миї — іюмйГшиця. 
Лохмотннві., ца = д. Лосвутник'ь, ца 2. 

Лохмотьс = лахміття, лахмашіна (С. 3.), 

лахмани (С. Л.), хламіття, дрантя (С. 

Л.), дранка, руббя, раммя (с. Л.), ма¬ 
наття (С. 3.), рПЗЗЯ. — Роздумав ся, на¬ 
зад вернув ся, старо лахміття поскидав, в 
шкапові чоботи обув ся, сорочку білую 
узяв. Мет. — Ііачить бабу в якійсь лахма¬ 
нині. П. Пр. — Треба справить хлопцеві 
одежину, бо вже дрантям сьвітить. Коцюб. 
•— Ти у мами ходила у дрантивій дранці, 
а у пас будеш ходити в червоній китайці, 
її. п. Под. — Дасть сорочку міні, бо, бач, 
саме руббя. її. к. — Пій скинув теє раммя, 
надів сорочку. її. о. — Старець скорчив ся, 
трусить ся в дірявому риззї. Г. Бар. 

Лошаденка = конячка, конина, шкапій¬ 
ка, ми. конячки, коненята (Ос.). -- А 
ну, купуй, каже, — добрая конина. Руб. — 
З гори біжать мої коненята, аж віз то¬ 
рохтить. 

Лошадіштий = кінський, конячий, шка¬ 
повий. — ,Іошні.чнаи ножа шкапова 
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шкура, шкапина, шкаповйна. — Шка¬ 
пові чоботи набув. С. 3. 

Лошадка = коник, конячка, дїтське — 

кося. — Вь лошадкн втрать = в коней 
гратн'-ь. 

Лбшадь, Е([іпда саЬаЛив = кінь, кошїііа, 

здр. — коник, конячка, поб. — коняка, 
конячина (о. 3.), зо. — кінна, ми, ко¬ 

ні, еамйць — д. Жеребець, сампції — д. 

Кобила, на першому році — стригун, 
стригунець, і трижачка, па другому році 
— лошак, лошиця, лошачбк, лошіічка, 

на третьому — Треі'ЯК, Третя ібгГ, малий 
на зріст — К) Цан, ну ЩІК, ще до того й 
товстий — буф, поганенький — шкапа, 
шкапійка (д. Кляпа), що ходиіь під вер¬ 

хом — верховий кінь, верховик, румак. 
— Ой поїхав з України козак молоденький, 
червонеє сіделечко ще й кінь вороненький. 
и. п. — Гей у мене був коняка, був коняка 
розбишака. В. Щ. — Взяв карую лошицю, 
в. п. — Бач, скільки кінви ласеїь ся. Чайч. 
— Дали шкапі вівса, а вона й віз побила, 
її. пр. 

Лбшадь водяная = д. Гишіопотам’ь. 

Лошакбво ухо, рос. Яутріїуіит Тоигп. 5. 

оШсіпаІс Ь. = живокість, живокіст, нра- 
ВОКІСТ, КОСТОЛОМ, ВОЛОВИЙ ЯЗИК. С. Ан. 

Лошпкбвий = ослюковий. 
Лошаїеь = ОСЛЮК (від осла і кобили). — 
Як ослюк хвицкно — в полицию не йти. п. пр. 

Лошачій = д. Лошакбвмй. 

Лошая собака = овчарка (0. 3.), чабан 
ська собака. 

Лошять = заорювати, відмірювати. 
Дощнлка, лоїцйло — гладило, гладш, 

клесачка (сиравилля щоб дощити). 
Лощііна = д. Ложбйна. 

Лощить = ющйти, полірувати, клесу- 
вати, глянцюватії. 

Лубовбй, лубочний = лубьянйй. 
Лубт. = луб, Лубок, (в санках) — 1’ЛЙбцІ. 
Лубяпбй = д. Лубовбй. 

Лубяиііть = шкарубіти, шкарубитись. 
Луга = галун (котрим обливають шкуру в 

чинбарській справі). 

Луговина = Цілина, новина (поорана земля). 
Луговбй = луговий: лучний, (д. Луг-ь). 

— Луговий гомін. її. п. — Лучне еїно. Чайч. 
Луговая рута, рос. ТЬаІі.Ігит Насит Б. = 

одхаснйк, вередовець. С. Ан. 
Луговйца, луговка, пт. Тгіпега уапеїіия — 
чайкі. 

Лугь = лука, луки (С. 3. Л.), з лісом — 

Луг (С. 3. Д.), на трясовині — оболонь, 

обоЛОНЯ (С. 3. Л.), коло берега — бере¬ 
жний, понад річкою — плавні. — Лоси¬ 

ний лугт. = луки, заплава (Чайч.). — 
Вкупі з Трипольськими луками в аренду 
пущені. С. 3. — Ой у лузі та і при березі 
червона калина, п. п. -— Ой не шуми, луже, 
дібровою дуже. И. II. 

Лудильїціїк-Ь = лудйльиик, мідник. 
Лудить = лудити, 6ІЛЙТИ (С. Ш.), побі¬ 
лити. 

Лужа = калюжа, (глибока) — баюра, (що 
не висихає) — ковбаня, ковбаиюка, (від 
кплес) — КОЛОВІша, ковдобиііа, (з жа¬ 

бами) — жабарь, (де свині барложать ся) 

— барліг. С. Л. — 3 чужого воза хоч се¬ 
ред калюжі, а. пр. — Отцева і матчина мо¬ 
литва зо дна мори рятує, а промін у ка¬ 
люжі топить, н. д. — Попали в баюру, та 
ледве воли витягли. — Свині в барлозі бар- 
лоясать ся. 

Лужайка = муріг, муріжок, мурава, му- 
равиця (С. Жел.). — Ой там па муріжку 
та поставлю я хижку, н. п. 

Лужек-ь = д. Лугь (здр.ь 
Луженіе = лудїння. 
Лужний = калюжний, баюровий. — ой 

нийте Ляхи води калюжні, води болотяниї, 
гей що шшали на Україні вина та меди 
ситної. п. її. 

Лузгь = д. Глузи.. 
Лука = 1. коліно, залом (Мап.), криви¬ 

на, закрут. — Коліно річки. 

2. лука (в сідлі). — Держить в руці меч 
ясненький, а у луці спис довгенький, и. п. 

Лукавить = лукавити, лукавнувати, хи¬ 
трувати, на хитрощах ХОДИТИ — Лу¬ 
навши, моя галочко, а сама добре знаєш. 
Кот. — Лукавпуй хоч до смертп, а я зпаю, 
що ти шпаками годований. Кн. 

Лукавство = лукавство (С. Пар.), хитро¬ 
щі, облуда (С. 3.). 

Лукавствовать = д. Лукавить. 

Лукавий = 1. лукавий, хитрий, облуд¬ 
ніш. — Його облудні думки я взяв за щирі. 
Кп. — Облудна мова. С. 3. 

2. біс, чорт, диявол, нечистий. 
Лунать = кидати, швиргати, шпурляти, 
жбурляти (С. Пар.). 

Луковатнй = вплукуватий і д. Извгі- 
виетнй. 

Луковица = 1. цибуля, цибулька (д. під 
сл. Лука. 2). 

2. головка, цибулька (коріпа), па ир. го- 
ловка часнику. 

Луковичний = і. цибулевий, цибульний 
(Чайч.), цибулькошш. 2, цибулястий. 
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Л у новий = д. Луковичний 1. 

Лукожірье = морський берег внлуку- 
ватпй. 

Лукошко == КОЗуб, козубенька, (від сита) 

— ооичайка. — Козубеньки, з якими хо¬ 
дять по опеньки. Ког. 

ЛукТі = 1. лук, ЗД]Ь лучок, 11И0ДЇ теж і 

СНГаїІДаК, сандак, але власне зпачіиин сих 
слів див. під сл. Колчант,. — Як натягну 
лук, бризну тетивою, то мусить утікати 
хан кримський з ордою. К. 3. о Ю. Р. (з на¬ 
пису під мальованим запорожцем). — При¬ 
стрілив би н вас з лука, так з лука не 
палко, положив би, вічно спати, та все чо¬ 
гось жалко. Руд. — Ой скажи, царю, лучка 
дати тобі на вечерю голубочка зняти. її. н. 
—• Забірайте, діти, сагайдаки срібні, накла¬ 
дайте стрілочки мідні і пускайте в чужі 
землі, п. к. — Вооруженннй яукомт. = 

СаИДиКер. — Воєнних мушкетерів і саіі- 
дакерів. Л. В. 

‘2. рос. АПіиіп Сера Ь. = цибуля, здр. 

цибулька. — ІІваііовт, лукт., А. азсаіо- 

пісит Ь. = трибулька. — Луговбй, по- 
левой, діїкій лук'ь, А. апдщіозит 1,. = 

скорода. заячий частій. _ Камоппнй 
лукт,, А. Гнзіиіояига В. = татаїка. — 

Лукг-ворой, А. Г’оі'гит Ь. = прайс, ирас. 
— Луїгь зубчаті,їй, милкій, різанецт. — 

трнбульк і. С. Аи. — Лукт, сіянецт., оіі 
жеиеці, = сіянка, саасапка. 

Луна = місяць, лиск. — місяченько. _ 

Однііш місици: молодіш або перша ква- 
тгіря, перекрой або друга кватйря, під- 
новня або третя кватііря, нбвия, пов¬ 
ніш місяць, старіш або четверта ква¬ 
тйря, далі ик іде на уще[іб — щербатий. 
Де-що про Сн. 15. —• Ой місяцю, місячень¬ 
ку, не сьвіти нікому, тільки іиойму милень¬ 
кому, як іде до дому. н. п. — Оіі місицю 
перекрою, зайди за комору, нехай же п з 
своїм милим трошки поговорю. 11. 11. — 
А блідий місяць на ту нору з-за хмари 
де-де виглядав. 11. ПІ. — Сьвітпті. молодик 
срібпорогий. К. Д. 

Лунатнкт,, лунатичка, КоеІатІтЬ = мі- 

сяиіішк, ця (Є. ж.), сновида. 
.ііунка = ямка (в землі), дучка (для гри 

дитячої). — Хто до цурки, хто булку в дуч- 
ку заганяє, хто в хрещик грає. Боднпськнн. 
С. 3. 

Лушіий = МІСЯШННЦ: місяцевий. — Чу¬ 
дова иісяшпа ніч. — Місяцекші день. Де 
що про Св. В. 

Луночка = 1. д. Лунка. 

2. ямка в яснах і щелепах для зубів. 

Лунь, їїг. Како гиЛісоІиз (Сігсиз) = СОКІЛ 

лунь. С. Жел. — БЬ.гг, какг лунь = 
білий як молоко, сивий як голуб. 

Лупіть, рос. І.нріпиз Ііігзпіиз І,. = вернїі 
сонце, Ь. аІЬа = кохва. С. Аіі. 

Лупить = луп йти, облуплювати, здира¬ 
ти, (шкуру) — білувати, (лушпиння) — 

лущити, вилущувати, облущувати, злу¬ 
щувати. С. 3. Л. — Луплений = лупле¬ 
ний, облуїі ІЄНІ1Й, вилущений. — Голо¬ 
ви луплено. О. 3. — Беруть воші ту ло¬ 
шицю, теплу ще білують. Руд. — Я коза 
луплена, за три ноші куплена, и. к. 

Лупиться = лупити ся, облуплювати ся. 
— Лупятся цьіплята = вилуплюють ся 
курчата. 

Луска = лушпина, лушпайка, шкаралу¬ 
па, шкарлуца, шкаралуща, здр. луш- 
шінка, шкарлупка, зб. лушпиння, с. 
3. Л. — Лушпиння з оріхік. 0. 3. — Ми- 
нпха висівок заколотила, лушпайок в під¬ 
ситок. К. X. 

Лутбіпка — линина молода, що з неї 
здерто кору. 

Лучевбй = промітній, нроміньовий. 
Лучезарньїй = променистий. (С.З.Л.), нрб- 

МіиіІНН. — Ідея та промениста наскрізь 
пронизала його. Ііп. — Утікайте ночі і пе¬ 
чалі. (’іогодни нам промінні радості нозеін- 
лп, промінні радості і гарии'і сладості. ц. п. 
— ЗІЙШЛО СОНеіІЬКО 3,4 ІІІКОПЬЧІЬКО, 1111 11)10- 
МІ1ІІ1СЄ КОЛО. 11. II. 

Лучект. = д. Лукт. 2 здр. 

Лучообріізні.ій = проме(І ШІСТПН. Лев. 
Лучина, лучіїпушка = скалка, скалочка 

(С. Л.), скіпка, скіпочка (С. 3.), тріска, 
трісочка. — Стала скалка догорати, стала 
потухати, а її за ті вареники, та і шііііиок 
з хати. и. н. -- 1 скіпочку засьвітила і со¬ 
кирку взяла, тоді стала та й думати, ик би 
то рубала, п. п. І>. 

Лучйппмй = спілковий, скінковіїй. 
Лучйстьтй = д. Лучеобрйапмй. 
Лупить = Гніти рибу у воді, оеьвіщаючи 
скалкою. 

Лучной = цибулевий, цибулі,ОВІШ. 
Лучокт. = 1. д. Лукт, (здр.). 

2. брунька (У шаповалів). Мав. 

Лучшій, лучше = кращий, е (С. 3. Л.), 

ліпший, е (С. л.), луччнн, е, гарніший, 
Є, гариїщий, Є. — Сиділа б з панами, кра¬ 
щими нк з вали. її. п. — Чи є що краще, 
лучче в сьнітї, як у купі жити ? К. 111. — 
Ліпша скрипи — добра господиня. її. ир. 
— Ліпше без вечері лягати, та без довгії: 

вставати, н. ир. — Лучше веегб — пай- 



Лучь 

краще всього, найлїише, найлучче од 
усього, за все, на усе краще і т. д. — 
Какі пельзй лучше = найеамкраще, 
як найкраще і т. д. — Лучшимь ед'їі- 
лахьея = покращати, нолуччатн, по¬ 
ліпшити, иогариїш(щ)ати. — ш-іе й 
люди міні туг погарнішали. Чани. 

Лучі = ]. промінь (С. 3. Л.), зб. нро- 
МІІШЯ, парус, ми. паруси. С. Д. — Сон¬ 
це сипле гаряче промівші на високі гори. 
Фр. — У день видно, ;ік оченьки, мов про¬ 
мінням грають. О. Ііі. — ііірко вечірніш 
на своїм проміні цодап милому вісточку. 
К. К. — Кругом шіону сповиває ізвптиії 
ряд живих квіток, в горі лампадка ясно снє 
проміння сипле на вінок. Як. — Сонце па¬ 
руси напускало. С. Л. 

2. пучок скалок, сапаїешіх у ночі, як 
Сплати рибу (д. Лучйть). 

Луща, лущйна = д. Луска. 
Лущить, ся = лускати, ся (С. Л.), лущи¬ 
ти, ся (с. з.), лузати (с. л.), лузга™, 
СЯ. — Луї кати горіхи, насінин. — Пішли, 
на гіриспі посідали, та все горіхи знай лу¬ 
щать. Мет. — Спілі оріхи легко лускають ся. 

Лижа = лижва, ми. лижви. — і? лижви 
чобопі прибран та по льоду легесенько з са¬ 
ночками він погнав. Фр. — Навоетрйть, 

направить лижи = дати драла (С. З.1, 
дропака дати (с. 3.), павтїкача пусти¬ 
тись, дременути (С. Лф.), чкуриуш, ИЧ.Я- 
тами накивати. — Дременув, аж литками 
креше, п. пр. — А він побачив, що не пе¬ 
реливи, та навтікача. 

Лизнуть = утїктй (С. 3.), ВТЇКТИ. _ Со¬ 
бака від хліба не утїче. и. пр. — Вгік не 
втік, а побігти можна, и. пр. 

Лнзокі = утічка. С. 3. — Датьлнзка = 

утікти і д. під сл. Лнжа: „Навоетрйть 
лнжп“. 

.ІНКО = ЛИКО, здр. ЛИЧКО. — Краще своє 
личко, тііж чужий ремінець, н. пр. — Льгка 
не вйжетт, = пгяний як хлюща, як 
иіч, язиком не поверне, хоч викрути, 
п. пр. — ІІс всякое ЛЕГКО вт. строку — 
ие все те переймати, що іто воді пливе. 
11. пр. 

Ликовий = личаний (С. 3.). — Лнковне 
лаяти = личаки (д. під сл. Лапоть). — 
Хоч личано та пе позичено, п. пр. — По¬ 
гана пуга лич-ніа, а й без псі погано, н. пр. 

Лиеаетнй = лисий, дисіік. 
Льтсгач'ь ~ лобатии, лобань. 
Льісппа = ліісина, илїш. 
Лисуха, пт. Риііса аіга = ЛИСКа. С. Жел. 

Лгісьій = лисий, лисіїк, голомозий (С. 3.). 
— Багато, як у голомозого чуприни, я. пр. 

Льстец’ь 

Лисіть = ЛИСІТИ. —Довитий десяток тягну, 
а голова не лисіє. Кн. 

Лнчннй = д. Ликовий. 
Львепокт, = левчук, левеня, тко, левятко. 

— У клітці сиділо мало левенятко. Кп. 

Левиний = Левовий, ЛЄВІВ. — Ніііди, до¬ 
стань левового молока, н. к. — . І мін пий 
хвості., львшюхвбсті, рос. І.оопиіич Саг- 

Ліаса Б — глуха кропива, крошівпнчок, 
гіпідра. С. Ан. — Львйная лапа, рос, 

Аііііітіїїн упіраііь 1,. — ІіривороГСНЬ. — 
Львйпий зубі., рос. Тагнхасши Ііепз І.е 
опін Позі = кульбаба, бабка, баранки, 
летючки, жидівська шаню. с. Ап. 

Львйца — ЛвИІДЯ, левіїха.—Левнха сто¬ 
їть і своїх дітей язиком облизує. II. к. 

Львові = д. ЛьвйииГі. 
Льгота == вільгота, вільга. С. Л. — На¬ 

ділили їх землями, грішми і великими віль¬ 
готами від податків та отбутків. Кн. 

Льготиий = вільготний. 
Льдйна, льднпка = крижина, крижинка. 

— Ой ще по горах снїжепьки лежали, ші 
ще по долинах прпжепькп стояли, п. и. — 
Стрибайте, дядьку, на огу крижину, а то 
на цій провалитесь. Чайч. 

Льдйстий = ЛЬОДОВІІЙ. . 
Льдшіой = д. Лодяной. 
Льзя = можна. 
Льнуть = 1. ліпшутн, приставати, чіпля¬ 

ти СЯ. — Присгаи, як шевська смола до 
чобота, и. пр. 

2. линути, тулити ся, горнути ся, при¬ 
гортати ся, лащити ся, ластити ся. 
О. 3. — До щасливого всяке літе, а не¬ 
щасного і рідний брат покиде. Кн. — Се¬ 
мене, не тули ся до мене. и. пр. — Ой дів¬ 
чина горлиця до козака горногь ся. н. п. — 
Коли б літа вернули ся, то ще б хлопці 
горнули ся. її. пр. — Горпеть ся, лгпце до 
неї лметочкои. Кн. — Тіш я її не займаю, 
що сватати маю, тим до неї не горну ся, 
що слави бою ся. п. н. — Пригортайї есь 
до хорошепьких дівча г, хіба ж мало є хо¬ 
роших бровсішт? Б. Г. — А нова лащить 
ся до його. 

. ІІ.ШІІІІІІІІС = льонище. 
Льшіп на, рос. І/та гін ті^агік МІН == ДЗВО¬ 

НИКИ, зайців льон, леїіок, льонок, мо- 
ложиичок, остудник, чистець, зозулї- 
нп черевички, стоголбвник, сокирка. 
С. Ан. 

Льняной = льонищі, лянніпі. — Льотні 
сорочка. Чайч. — Надінь міні ліпшую со¬ 
рочку та поховай у вишневім садочку, п. її. 
— Льпяїніс пійло — ЛЬОШНІ ОЛІЯ. Чапч. 

Льетеці, льстііпоці, льгтйвпца = лос ГУ», 
ха гс, з,), віеснцк, ця, обдесщік, ця, 
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лестобатник, дя, похлїбець (с. 3.), ли¬ 
зун, ха, підлиза (си. р.), підлизник, під- 
лизуха, лабузник, ця, потакай_Лес¬ 
тун без сорому, то йому й добре всюди. 
Кн. — Влеснндя вона, а йому й хліба не 
давай, тільки влещуй. Ки. — А Барабаш 
похлїбець ЛЯДСЬКИЙ. С. 3. — Лизун перед 
великими, а гордий для иизших. Бар. О. — 
Потакай тим і живе, що язиком грає. ц. ир. 

Льстйвнй, во = в(у)лесливий, во (с. Л. 
ПІ.), здр. в у)лесліівенький (С. ПІ.), об¬ 
лесливий, во, облесний, но, лестивий, 
лесливий, підлесливий, во, відлйіистиГі, 
підлеішівий (Лев.), ИІДЛОННПЙ (Лев.), ла- 
кеюватиіі (К. X.). — Влесливий, наче ли¬ 
сиця. Ки. — Треба напоїть її улесливими 
речами: день у деяь говорить, що вона 
гарна. К. К. — Облесливий як собака, н. ир. 
— Де-які людці лукаві, ланиюваті. К. X. 

Льетйвоеть = в(у)лесливість (Кн.), обле¬ 
сливість, підлесливість (Лев.). 

Льетить = лестити, улещати (с. Ш.), під¬ 

лещувати ся (С. Л.), у(в)лещувати (Еп.), 
облещувати, підсипати ся (С. 3. Л.), під¬ 
стилати ся (С. 3.), хлїбйти, підхлїбу- 
вати ся, лабузити ся, язиком мастити, 
ЛЯСИ ПІДІїуСКаТИ. —• Дарами нас по можна 
підкупити, шкода її словами пишними ле¬ 
стити. К. П. — Він мене язиком мастить, 
а мене з того аж гидота бере. Еп. — Під¬ 
пускай дівчатам ляси, старим бабам балян¬ 
драси. Кн. 

Льетйтьея = ласити ся, квапити ся ; епо¬ 
дів атп СЯ. С. 3. Л. — Ласить си, як кіт 
на сало. п. ир. — Ноласив ся па чуже до¬ 
бро. С. Л. — ІІе кваплять ся на се вони. 
Кот. — Я не кваплюсь па тебе. С. 3. — 
Ні не квап си, нічим не иоживиш ся. С. Л. 
— Не еподівай ся з жука меду їсти. її. ир. 

ЛЬви.чна = лївиця, лівий бік. 
Ліво = па ліво, па ліву руку, ліворуч; 

11,обе (с. з.;. 
.Мівша = 1. ліва рука. 

2. лівіші (с. Л.), лївшуи (Лев.), іпульга 
(С. з. Л.), мапькб, манькут (С. Пар.). — 
ІЦо це пін лівою ]іукою пите? Та він же 
шульга. 

ЛІївтакт. = д. ЛЬвша 2. 

ЛЬвий — ЛІВИЙ, (про воля або коня, що за¬ 

пряжені з лівого боку) — ШДруЧНИИ. — 
Лівого рукою = ліворуч. — По лівую 
сторону = на ліво, ліворуч. 

ЛЬзть = лізти, злазити, вилазити, злі¬ 
зати, КИЛІзаТИ, (в гору, силуючись) — 

дерти ся, сиипати ся, ннути ся. _ 
,]Іїзе на хату. — Почав він лізти (або: 

злазити, злізати з горіща). — Зліз з де¬ 
рева. — Виліз на дерево. — Виліз з ями. 
— Чоботи не лізуть на ногу. — Волосся 
лізе (або: вилазить). — Порося спипаєть 
ся на тин. Чайч. — Дереть ся на дерево. 
Чайч. — Ппеть сн, як жаба на купу. и. ир. 

— ЛТ.ять на четверенькахт, = рачки 
лізти, рачкувати, с. 3. Л. — Дитина рач¬ 

кує. — Ліпіть кх кому, куда = сїкати 
ся, ейкати ся, налазити, пхати ся, ми¬ 
кати СЯ. — Чого він сїкаєть ся до мене? 
— Сичеть си в вічі, мов оса. н. пр. — Не 
пхай ся, де тебе не треба, н. пр. — Коли 
не піп, то й не микай ся в ризи. н. пр. — 

І’убаха лізеть = сорочка роздавить ся. 

Лікареві. = лікарів. 
ЛЬкарка = лікарка, (з простих бабів) — 

знахарка, шептуха, баба. — Ця лікарка 
така, що й проти поганенької баби не втпо. 
Чайч. — Сто баб — сто слабостів. п. пр, 

ЛЬкаркинт. = лїкарчин, знахарчин, ба¬ 
бин. — Лїкарчин брат приїхав. Чайч. 

лікарскій == лікарський. — У його є у- 
сяка лікарська справа, мов у справжнього 
лікаря. Чайч. 

ЛЬкарство IIIIЬГЙ = ЛІКарСТВеННИЙ. — Ви¬ 
пийте бо ще — це ж лїкарствепиа горілка. 
— Пішидло медове і коі[)ііі лїкарстнеппий. 
К. М. X. 

ЛЬкарство = ЛІК, частіше ми. ЛІКИ, лї- 

карство. — Пошле Ііог вік, то дасть і лік. 
— Як дасть Ііог па вік, то пайдеть ся й 
лік. п. пр. — Кому на вік, тому й на лік. 
н. пр. — Па що, мамо, ліки дбати, треба, 
мамо, дощок купувати, и. пр. — Подай тиї 
ліки пропали па віки. п. ир. — Сто баб — 
сто лік. п. пр. — Хто здоров, той ліків не 
потребує, п. пр. — Ой ходила дівчинонька 
по крутій горі та збірала троякого зілля 
па ліки міні. п. п. Под. — О ліки ся по- 
етараю, щоб тя рятувати, п. и. Под. — 
Треба купити лїкарстко. 

ЛЬкарство — лїкарство, лікарювання. 

лікарь, лікарвіа = лікарь,лїкаріпа,дбх- 
торь, дохторша. — Лікарень бить = 
лікарювати. —• Лікарям чи поможись, чи 
не поможись, а калитка розпились, п. пр. 
— У молодого лікаря горбастий цвинтарі,, 
н. пр. — Уже іп.ятий год цей лікарь у пас 
лікарює. Чайч. 

ЛЬіпівець, лЬшівица = 1 • ледащо, леда¬ 
щиця, лежень (с. з.), ледай (С. л.), ле- 
дарь, ледарка, лежух, лега, лодарь, 
лодарка, легеза, ледацюга, лїногу.і, 
лїїітюга, нероба (си. р.), ігеробітник, 
ця, иолежаха (Сн.\ вайло, вапбка. — 
Таке ледащо —■ нічого це хоче робиш. — 
Сказано ледай, тільки спить та лежить. С. .1. 
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— За хліб його не візьму — лїнтюга він. 
Кн. — А ігьл пиця — не робітниця. її. ц. 

2. зоол. Ві'аііурин = ЛЇНЙВвЦЬ. С. Жел. 

ЛФнйвость, лінивство = яедацство, ле¬ 
дарство. 

Лінивий, ая = ледачий, чя., лінивий, 
ва, неробітний, (трохи) - ледачень- 
КЕІІ, ка, полїнкуватий, та. — Така ле¬ 
дача. що й на сорочку собі не напряде, н. к, 
— Ледача шкапа скрізь притінки має. н. пр. 
— Ледачим не наробиш ся. и. пр. — Ску¬ 
пий двічі тратить, лінивий двічі робить, 

я. пр. — Лінйвне щи = капустняк (о- 
собливий борщ з сьвіжою капустою). 

.Іінйться = лїнуватн ся, ледащіти (С. 
Л.), ледарювати, байдикувати, байди¬ 
ки, баглаї біІТИ. — Таке стало ледаче — 
лінуеть ся і причепурити ся. Чайч. 

. ГЙность = д. Лінйвость. 
Лінтйй, ка = д. Лйшїноць. 

Лінь = лінощі (С. Л.), здр. ліньки, ле¬ 
дарство, ледацство, баглаї (С. ЦІ.). — 
Не здужав па лінощі. Кп. — Тобі вже 
ліньки й те зробити. Чайч. — Напала 
лінь = лінощі, баглаї обсіли. 

Л1шйть = ліпити, зліплювати, (книші, 
шишки, короваї) — бгати. — Ніхто не вга¬ 
дав, хто в нас шишки бгав. я. я. 

Д ілійтвся = 1. ліпити ся, зліплювати ся. 
2. тулити ся (С. НІ.), щулити СЯ. — їде 
по скелі, та так щулять ся над проваллям. Кн. 

Ліпка = ліпіяня. 
Н,ці;ІЙ = ЛИПКИЙ, беруЧКПІІ. 
Ліпшій = ЛЇііїшЙ. — ЛКшное украшеніе 

= на гінка. 
.Иіііщйкь = ліншїк, ліпарь. с. Жел. 
Лісп = 1. рештувания (О. 3. X), решту- 
нок (С. Л.), рештования. — Літа по¬ 
ставить = обрештувати, порештуватп. 
2. д. Леса. 

Ліщенка = драбинка, драбиночка, східці. 
• Ніейпа = ЦІВКИ, деревина. — Пропав мій 

дуб з тиллям і цівкою. К. X. 

ЛІСИСТИЙ = ЛІСИСТИЙ, ЛІСНИЙ. — У нас 
лісно. Чайч. 

Лісйшко = лісок, гайок. (Д. лісь). 
ЛЬеніїкь = 1. лісник, лісничий, карбів¬ 
ничий (що доглядає за лісом). — Вийшов 
з хати карбівничий. К. ЦІ. 

2. ЛІСНИК, ЛІСОВИК (що торгує лісом). — 
Він з батька з діда лісовик; аби весна, він 
плоти по Дніпру жене, з того й розжив ся. Кп. 

Ліснйчество = ЛЇСНЙЦСТВО. — Кохаєть ся 
в лісніщстві — на степу завів ліси та 
бори. Кн. 

Ліенйчій = д. .ІІ.енйкт. 1. 

Лїют. 

Лісний = лісний, лісовий, лїсковнй, га¬ 
йовий, (про бір) — боровий, (про ліс, 

що на низині) — лугОВЙИ. — Гарна, як 
квітка гайова, п. пр. — То не верби луго¬ 
вий зашуміли, п. п. — Оріх лісовий, ліско- 

вий. Кіев. Ст. — Лісная етража = кор¬ 
дон, бекет. — Лісная фпетіішка, рос. 

ВіарЬуІеа рішіяи ь. = клокйчка, кло- 
чіічка, дерево клекбчка. с. Ан. — Ліс¬ 
ная фіалка = ні і лісок. 

Лісоводетво = лїснйцство. 
Лісовщйк'ь = д. Ліснії кь 1. 

Лісовий = лісовий, гайовий. 
ЛІСОКТ. = ЛІСОК, гаЙОК, ГаИОЧОК. — Са¬ 

док, гайочок розведу. К. III. 

Лісопильня = лїсорізия, пїільпя, (НОдя- 

па) — тартак, здр. тартачок (С. Ш.). 
Ліеонрошішлеїшіікь = д. Лісшікт, 2. 

Лісоеікт. = дільниця, ділянка. — Ниру- 
бав одну ділянку, а другу вже на той рів 
лишив. 

Лісохояйиігь = властитель лісу. 
Лістнпца, ліетничка = драбина (С. Аф. 

3. Л.), здр. драбппка, поб. — драбиня¬ 
ка (С. Аф-), бокові її частини — драбн- 
НИЩЄ, штаґи, поперечні — щаблі, кож¬ 

ний нарізно — щабель, драбинка у возі 
— Полудрабок, (нерухома, що коло будо¬ 

ви або що) — СХОДИ, СХОДЦІ (С. 3.), СХІД¬ 
ЦІ, СТуїіаНКа, (теж саме і така, що при- 
ставляе-гь ся, на пр. па параходн або що), 

бокові частини в ній — ИОруЧІ. — Нема 
тії драбини, щоб до неба достала, и. нр. — 
Якась валяла ся драбина коли тину. Та 
падало господареві взяти драбину та її по¬ 
ставити до хати. Зіньк. — Поліз циган на 
горіще, а чоловік і одставив драбину. її. о. 
— Трохи я не доліз, як щабель поламав 
ся; а повне, схопившись за драбиишце і 
ледве удержав сц, поки спустив са до ниж¬ 
чого щабля. — Сходи високі, мабуть ступ¬ 
нів шістьдесят, коли не більше 

Л-І,етичний == драбйновий , драбинко- 
вий, сходовий. — .гіітпн'іііі.ія етупепп 
= щаб її. (Д. під сл. ЛІїстіїица). 

ЛЬс-ь = ліс, здр. ЛІСОК, ЛІСОЧОК, невели¬ 

кий, хоч часом і густий — Г.Ш , ГаїІОК, 
гайочок, в яру — байрак, б:,прачок, 
в долині — діброва, здр. — дібрівонь- 
Ка, молодий — МОЛОДНИК, МО.ІОДНИЧОК, 
дрібний — чагарь, чагарник, кущі, ви- 

рублепиц вируб, Зруб, вигорілий — 

ВІІГОрь , великий і густий — пуща, ці¬ 

линний — ИетрЯ, Нетрі, що під горою — 

СІЇИКа, що виткнув ся в поле вузенькою 

83 
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гліугою ііба розкинув ся смужками ііо полю 
— 1К“рЄ.11СОК, частіша лісу, що запала 
облава — ОСТуГІ, тіа низу або над річкою 
— луг, березовий — березина, берез¬ 
няк, дубовий — дубина, дубинка, дуб¬ 
няк, боровий — бір, вільховий — ОЛЬ- 

шіша, олїішша, вільшина, олїшняк, 0рі- 

ховий — ліщина, Здр. ліщинонька. — 

ЛЬет. лйітвєіііінй, черішй = ЛИОТОВ- 

иіш лїс. — Лінь красний, хвойний = 

боровші ЛІС, бір. (Пр. д. 11ІДСЛ. лйствеп- 
ПНЙ . — Теплий Апріль, мокрий Май — 
буде жито, як гай. и. нр. — Ой гаго мій, 
гаю, та густий, не прогляну, н. п. — Ой 
у темпів луз'і не сивая зозуля закувала, 
п, п. — Он не шуми луже, зелений байра¬ 
че. п. п. —• Шумить гуде дібрібонька, плаче, 
тужить дівчинонька, п. п. — ІГо пущах по 
петрих ховались, н. д. — А над берегом 
була дуже здорова пуща. її. к. — Зеленая 
ліщинонько, чом не гориш, та все куриш 
«II? II. 11. •— Пішов у бір ПО шишки. 1і‘в. 

Літній — Лїтпій. — літняя дорога, лї.т- 

пос асндье = ЛЇТііяк. С. Л. 
Літо = 1. ЛІТО, ЛЇТЄЧКО, частина ліга під 

німець, коли муха бьв худобу — дрОКО- 

НИЦЯ, кїівевь, СТІШ Н0Г0ДІІ літом — 110— 

ЛІТТЯ, 1І0Л1Т0К. —• Як діждемо літа, та 
нажнемо жита. її. п. — Се було саме в дро- 
(«1ІН1ЦЮ. — Не на всяке літо добре полїт- 
ти. н. пр. — Добре іюлїтти для жнив, для 
бджіл. — ЛІтоль = Літол, у(в)літку, 

в літі, об чітку, лїтиьої доби. — в літ¬ 
ну у мене скрізь хата. Кн. — Привітне со¬ 
нечко що сяє і ик у л'ітку гріє, а літо піке 
від пас втікає — холодний вітер віє. Як. 
— Діти — діти! добре вам в літі, а зїму- 
вати, то горювати, н. пр. — 15-ь рал гарі, 

лііта = В рОСВОВНЇ ЛЇТ-а. -— Саме в рос- 
п о в ці літа, коли жига аж нлакели та про¬ 

сились жати. Кп. —- Каждое літо = ЩО 
Літа, літо крізь Літо. С. Л. — Прово¬ 

дить лі,то, провееть літо = літувати 
(С. Л.), ІіереЛЇтуВїітВ. — Літо перелітува¬ 
ли ми на селі. Кп. — ЛІто-літепскц = 

ЦІЛО (або: усе) ЛІТО, ЛЇТЄЧКО. 

2. д. Годт,. — Вашихт. .іЬть = вашої 
ДОбіІ, у вашу ДІб. — Дна молодці — так, 
вашої доби. Чаґіч. — Нт. преклбипнх’ь 
л-Іітах-ь = у похилих літах, к. Д. 

ЛЬтовать = літувати. 

.ІЬтониейіт'ль, лИтонноеи'і. — літописець. 

.ІЬтоинсь = літопис. 

Д Ьтораель = пагін, наріст. — Яблуня на¬ 
доїш пустила. 

ДЬтосчнслепіе = лїтощбт. — у пас, літо- 

ЛюбЙМеЦ'Ь 

пі.от ведсть ся від того дня, як Христос на¬ 
родив ся. 

ЛіЬтоеь = ТОріК. — Дай Боже в Новий рік, 
щоб було краще, як торік, п. пр. 

.Пітоні пій = торішній. — Багато ще то¬ 
рішнього сіна зосталось. — В його й то- 
рішпьото снігу не випросиш, и. пр. 

Лйчебшікь = ЛЇчебпик (лікарська книжна). 

ЛЬчебпица = лікарня і д. Большіца. — 
Взяли його до лікарні, а він там і помер. Чайч. 

Діічебпьій = лікарський; лїкарственпнй. 
ДТ.ченіе = лічіння, лїкуваїшя (Ніс.), го¬ 

їння, курування, курадія (Вол.). — Яке 
вже лічіння, коли в його сухоти. 

ДТоніть, ея = 1. лічити, ся, лікувати, го¬ 
їти, СЯ, куруватн, СЯ. — Лічили, лічили, 
поки Ті безталанну в трупу положили. К. 
Ш. — Хто сн лічить, того біда дьиічить. 
я. пр. — Ой ходила дівчина но крутій горі 
та збірала троякого зілля наліпи міні. Лі¬ 
куй, лікуй, молода дівчино, ой лікуй гаразд, 
а як вийду п з сії причини, візьму ти за¬ 
раз. ц. и. Под. — Зілля гірке, чим слабість 
курують. О. Гіч. 
2. Лікарювати. — Потім їі ґі сама стала 
вчить лікарювати: які трави, що од чого 
і де їх шукати. К. Ш. 

ЛЬчуха, іюс. Месіісзбіо іаісаіа Б. = буркун, 
буруїічук, черевіішішк, М. ааііуа = бур- 
кунецг., МПШІ1І степовий. С. А11. 

. Гі.яііпі. = д. .Гопніть. 

ЛТ.шій = лісовик, лїсун, поіїсун, гано- 
ВЙК. — Він вірив, що н лісі жппуть лісо¬ 
вики чи полїсупи. Лев. 

Ліобвеобіїльїіий — любячпй. 
Любезппкь = зальотник, любас (0. Жсл.). 

Любезпичаиье = зальоти (С. 3.), жени¬ 
хання (С. 3.), залицяння, лицяння, 

.їюбези вчать = асе вихати ся (С. Аф. З.Л.), 
лнцятц ся (с. Л.}, залицягн ся (С. 3.); 
ляси, бісики пускати, відпускати. — 
Та ще казав, щоб з тобою пожепиха-ги ся. 
Кв. — Підпускай дівчатам ляси. Кв. 

Ліобезпоеть = 1. любязність. 
2. ввічливість, гречність. 

Любезньїй, по — 1. любий, бо (С. 3. Л.), 
милий, ло, коханий, но, люблязнйй 
(С. 3.), ЛЮбязіІЙЙ, НО. — Ой, дочко, дочко, 
що міні почати, де ш любязного зятя до¬ 
стати ? Кот. 

2. ввічливий, во, ґречний, 110. 
Любимець, любимиця = любчик, любка 
коханець, коханка, улюбленець, улюб 
лейка, миловапець, шповапка, у щ . 
лої родини — рідокохапець, рідокоха- 
вок. яка, про дітей — мамів, ка, ма. 
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Зуїї, мазунчик, мазуха. — Навкруги я- 
Олунї квітник — коханець сестри моєї. Кн. 
— Кому ж сьпівати сю сьпівапку, ик не тобі, 
рідокохацку? Мет. 

Любіімнй = любий, коханий, любіеііші, 
улюблений, укоханий. — Дитино моя, 
люба! — Ой, сину мій Іване, дитя моє ко¬ 
хане! її. п. —- Личко моє румяпеє, мусиш 
бути коханеє, чи попові, чи дикові, чи про¬ 
стому мужикові. II. п. Под. — Хороший —■ 
чорту на гроші, поганий — Богу коханий, 
н. пр. — Це його улюблена книжка. Чаііч. 

— Любйіиая веіць = любивша. 
Любитель, ница — любитель, ка, лю¬ 

бе ці. іС. Жел.), П[іихйлеп,і,. охочий, ча. 
— Охочий до меду, а не до полито, и. пр. 
— Охочий до чужого добра. Кн. 

Любить, ся = любити, ся, кохати, ся, 
МІІЛувати, СЯ, (останні два дієслова вжи¬ 
вають сп переважно що до відносин між 
людьми, найбільше що до любощів), про на¬ 

рубка іі дїнчину, що подали слово — же- 

ШШІл’И СЯ. — Нехай тебе Бог любить, а 
мене молодиці, п. гір. — Він любить сьпі- 
вати. — Любіте ся, брати мої, Украйну лю¬ 
біте ! К. ПІ. —■ Ой хто любить гарбуз, а п 
люблю дншо, ой хто любить господ- рп, а п 
господиню, н. п. — Нехай мене той голу¬ 
бить, а хто мене юрпо любить, п. п. 
Так люблю, ик сіль в оці. її. пр. — Чу¬ 
жий я у долї, чужий у людей, хіба ж хто 
кохає не рідних дїтей. Мет. — Кохайте ся, 
чорнобриві, та не а москалями. К. Ш. — 
З ким люблю сн — не наговорю ся, з ким 
кохаюсь — не нарозмовляюсь, п. п. — Кого 
кохає, за тим і зітхає, п. пр. — Не ве'і тиї 
сади цьвітуть, що весною розвивають сн, 
не всі тиї вінчають сн, що вірненько та 
кохають ся. її. п. — Щиро кохав сн пан у 
горілках та медах. Чаііч. — Кохаєть єн він 
у гарних копах. Чаііч. — Мав такий зви¬ 
чай, що тільки иастап ранок, зараз сїда па 
коня і їдо па полювавші, бо кохав сн у 
полюванні, н. к. — Було таке, що іі жени¬ 
халась, та розійшлн ся, не побрались. К. Ш. 

Л юбоваться = любовати, ся, милувати 
СЯ. — Любую не налюбую з сього роскіш- 
пого краєвиду. Кн. —- Багатий вийшов — 
любовна тим, що він такий багатирь, що 
йому орють і сіють, а пін тільки дивигь сн 
—- любує, н. к. — Царівна підпила стрілку, 
любує, ті. к. — Він милував сн тією моло¬ 
дою парою. Лев. 

.Іюббвникпь, ца = лю л-;6 (С. л.), здр. люб¬ 
чик, любка, коханець, коханок, кохан¬ 
ка ((!. Л.), шпун, мнлодіін (с. 3.), мп- 
лодГшка, обліоблепик, облюбленець, 

■ (іблиібипцн , облїОбеїІІШЦЯ (С. 3.), 09- 

ЛЮО.ІЯПКа, пір пеаакіншо кохають сн — 
ІІігЦобощіпщ ця (\ Д.-, б;іхур ЦІ.), 

Любозпательность 

ПІДЛОЖНИЦЯ. — А дївчина за козаком білі 
руки ломить, ломить вона з мезиного паль¬ 
ця : нема та й не буде козака коханця, а. п. 
— Та вже міпї не ходити ранком по під 
замком, та вже міні не стояти із моїм ко¬ 
ханком. н. п. — А я усе Бога прошу з пе¬ 
чера до ранку, щоб ти усе був щасливий, 
мій мил й коханку, н. п. — Івасику, коза¬ 
ченьку, к -ли любиш мене, коханочку, мій 
батеньку, піду н за тебе. и. п. — Запря¬ 
гайте ноні в санки, поїду я до коханки, 
п. п. — Стук-грнк в віконечко: вийди, сер¬ 
це коханочко, н. п. — Ой поїхав мій ми¬ 
ленький до млина, а я собі любчика приве¬ 
ла. н. п. — У чужину б полетіла її до свого 
молодана, н. п. — Держить у себе підлож¬ 
ницю. — Така роспустма жінка, псе з ба- 
хурамц волочить са. 

Любовний, по = любовний, но, укоха¬ 

нця. 110. — Бона любовно, ласкаво вчила 
дітей. Кп. — Любовний нниптоісі, = 

любощі, кохан-яі (ЛЯ. Дати любоїцін, 
іцоб ного любила. С. 3. — Дала дівчина ко¬ 
закові кохап-зїллн егшти, а щоб йому мо¬ 
лодому па сьвітї пе жити. в. п. 

Люббвь = любов, кохання, Здр. кохан¬ 
нячко, закохання, любощі, любоїці-ші- 
ЛОіЦІ. Б. 3. Л. (Окрім першого, неї останні 
прикладають ся тільки до підноснії між людь¬ 
ми, що до любощів.) — Боже, Боже! що 
та любов зможе! н. пр. — 1 от тепер та 
мучена любої) до краю мене жене в дале¬ 
кую чужину. Отар. Рада. — Любов до ді¬ 
тей. — Вірному коханню і Бог не против¬ 
ник. в. пр. — Нехай мене той займає, хто 
кохання в серці має. н. її. —. Нема мого 
ми енького, нема закохання, я. її. — Чи я 
тобі не казала, та казали н люди, що з на¬ 
шого закохання нічого не буде. н. н. — Ой 
моя могила край синього моря; полягли лю¬ 
бощі і щ ра розмова, н. п. — Бн любощі, 
вц чарощі, щож ви міні наробили? п. а. — 
Коло млива, козо броду два голуби шип 
воду, вони ішли, воркотіли, про любощі 
гов рнлп. ц. п. — Чи усім людям закохан¬ 
ий так ся діє? Нічку не сплю, день думаю, 
серце мліє. и. п. Под. — . Хто но знає за¬ 
коханий, той щастя не має. в. п. — По 
любий = но ліобовп, но любостп, до 
ЛЮООВП. — Взяв жінку до любови. — Одру¬ 
жив ся но любости. — Тільки Ж МІІІЇ до 
любови, що чорниї брови. II. п. — 11о но 
любвй = пе ДО любовн. — Та взяв 
жінку та не до любови. в. н. — ( ь любб- 

вью = залюбки. С. 3. — Чого потребує 
нужда, те залюбки доставлю. Мет. — Поети 
нам свої видумують книжки і ми читаємо 
їх залюбки. її. Д. Ж. 

Любод4й, ка, етво, вать = д. Блудиіікч. 
і т. д. 

Любояиателі.ность = цікавість. 1 яка 
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піке, цікавість, що все х четь сн самому ба¬ 
чити й знати. Чайч. 

Л юбовпательньтй = допитливий, цікавий. 
— Усе йому треба знати, про все роспнтуе 
— такий допитливий. Кн. — II го допит¬ 
ливий розум не вдовольнила наука. — Який 
цікавий був тоді, як пильно присіухав ся 
до всього, хотів усе зпати. Зїньк. — Ма¬ 
зепа, яко чоловік цікавий і довцїпний, на 
ласку у Самойдовича скоро заслужив ся. Д. В. 

Люббй, любо = любий, любо. — беть ба¬ 
гацько городянок — вибірай любую, ти пан 
Возний, тобі треба — не мене сільскую. Ког. 

Любопштний, но = Цікавий, во. с. Ж. 3. 
Л. — Цікавий, як циган до бджіл, и. пр. — 
Таке цікаве, аж бульки з носа дмуть, н. пр. 
— Цікаво порівняти дуже похожі релігійні 
Обряди нрибалтицьких Словнп з нашими. 
Бар. О. 

ДюбОПЙТСТВО = цікавість. — Мін Савка 
аж горить з нетерплячки і цїкавости. Фр. 

Дюбострастіе = похіть, похітливість. 

Любоетраетіе = похітливий, женихлйвий. 
— Чоловік я стар, а жінка людина жених- 
лива, от воно й теє. Кн. — Любостраетпая 
болізпь = правці. 

Любостяжйніе = захоц чи вість (К. Св. П.) 
і д. Корнстолйбіе. 

Любоетяжательннй = захопливий (К. Св. 
П.) і д. Користолюбйвнй. 

Лйібушка = любка, коханка, коханочки 
— Ожени ся, синку, візьми собі любку, ці¬ 
луй ТІ, МИЛ^ҐІ Ті, як голуб голубку, н. п. — 
Стук-грнк в віконечко: вийди, серце коха¬ 
ночко ! п. п. 

Люди = 1. ЛЮДИ. — У церкві було багато 
людбй. 

2. слуги, челядь (С. 3.), челядники, 
наймити і наймички. — Ой як крикне 
царь турецький та на сво'і слуги, слуги мо¬ 
лодецькі. II. п. 

Людишки = ЛЮДЦІ. С. 3. — Де-які людці 
лакеюваті. К. X. 

Людпость = людність. 
Людний, ПО = людний, но, велелюдний 
МЙрНИЙ, 110. — На роспуттях велелюдних. 
К. ЦІ. — В корчмі було мирно, як і що 
неділі. Под. Коцюбинський. — Місто людні-. 

Людоїді = людоїд, песиголовець. — 
Кати, кати, людоїди! К. III. — Піймали 
його песиголовці, годують на сало, щоб 
зьїсти. н. к. 

Людекая = людська (Лів.), пекарня (Прав), 

ЧЄЛЯДВЯ. С. Пар. (Особлива хата про слуг). 

Людекбй = ЛЮДСЬКИЙ (С. І1.), ЛЮДЯНИЙ (С. 
(3. Л.), ЧОЛОВІЧИЙ. — Вигадає півтора 
людського, в. нр. — 3 бабиного сина нічо¬ 
го людяного не буде. и. пр. — Чоловічий 
НІН. С. .І 

Ліодскоеть = людскість, звичайність. 
Люкь = 1. ЛЮК (на суднах). 

2. ЛЯДа. С. 3. — Ляда була одчинена, а я 
не бачив, та й упав у погріб. 

Люлй = ирисьпів до веселих МОСКОВСЬКИХ 
пісеиь. 

Люлька, люлечка = колиска, колисочка, 
колйсонька. С. 3. — Яке в колиску, таке 
і в могилку. її. пр. — Одно каже: каші, 
друге просить пани, трете кричить у ко¬ 
лисці, хоч тікай із хати. н. п. — У ко¬ 
лисці дитя кричить, а на пічі буркун бур¬ 
чить. н. п. 

Люлюкать = колихати, колисати, зако¬ 
лихувати (дитя в колисці), котка сьиіва- 
ти, люляти. 

Люпннь = д. Лупйнь. 

Лйстра = паникадюіо. С. 3. — Купив у 
церкву паиикадило і два отавішка. 

Лютнкь = рос. Вапнпсніив асгів Ь. — ко¬ 
зелець, дрібноцьвіт, жовтобрюншик, 
зілля од трясці, лоиатник, маслянка, 
Аоопііит Кареііиз Ь. — борець, зозулї- 
ни черевички, с. Ан. 

ЛюТОСТЬ = лютість, жорстокість. 
Лютий, то = лютий, то, жорстокий, ко. 
Лютіть = лютіти, лютішати. 
Люцерна = д. ЛЬчуха. 

Люшеиькя = д. Люлй. 

Лягавап собака = ВЙЖел (С. Л.), ірланд¬ 

ської породи — меделян. С. Л. 

Ля пі її іе = брикання, брик, хвицання, 
вихання. 

Лягать, ся, ля гнуть = брикати, ся(С.Л.), 
брикнути, хвицати, хвйцкати (С. ПІ., 

хвицнути, хвііцкнути (С. ПІ.), вихати, 
вихонути. — Тямить кінь, з якого боку 
брикаєть ся. н. пр. — Знай, кобило, 3 яко¬ 
го боку брикати, н. пр. — Як ослюк хвицкне, 
в полицию не йти. н. пр. — Кобила як ви- 
хонб задом, так я і гепнув ся. Чайч. 

Ляглйвьій = бриклйвии. С. ПІ. — Брикли¬ 
вий кіпь. 

ЛяіЧха = д. Лягушка. 
Лягушенокь = жабиня, тко. 
Лягушсчій = жабіячии. 
Лягунісчніїкь, рос. НусІгосБагіз Могвив Ва- 

пае Ь. = жабурник. С. Ан. 

Лягу'шка, Вапа = жаба, здр. жабка, ве¬ 

лика ряба — ропуха, що дуже плигає —• 

скакилюха. 
ЛягушКИНЬ = жабин, жабьячий. 
Лягушнпкь = 1. д. Лягушечникь. 

2. рів;. Иапнін піич С. Вннії. = ЖИбипеЦГ., 
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ЛЮТИЙ ЦЬВІТ, бо ІОТІїе ЗІЛЛЯ, козелець. 
С. Аіі. 

Лада = галява, згарище або пахоть в 
ліс'/, що заросіа молодником; чагар¬ 
ник, ч..гарі. 

Л/іДВОІІСЦ'Ь = д. Ледвепеці. 

.І1ІДЕСЯ = стегно, здр. стегенце. С. 3. 
Ладунка - д. Ладунка. 
.Індії — ха ієна, пригода. — Ііже як за- 

іць перебіжить дорогу, то без халсии не 
обійдеш єн. К. X. — Ну те кь .'піду! = 

геть к бісу, к нечистому! ЛІДІЇ геть! 

Ламка = .тяма, ляшша, тягло, шлея. — 
Надів шлею і тягну її, і тнгги му вже до 
віку. Кн. 

Лапать, лайнуть = ляпати, дяикатн, 

ЛЯПНуТИ. — А віл його, ті лншіс по шщі. 
— Лайнуть словечко = ЛПІНіутИ, б.їЯВК- 

пути. уіЯТІІ до глілпків. — ВІН ЩОСЬ 
і блявкнув с простиш. К. Ч. Р. —■ Ото, у- 
тпв до гапликів! Хіба ж можна так казати? 

Ліішка = от, тно, здр. стегенце. С. 3. 

м. 

Мавроть, рос. Суіізиз Ьійогиз V Нег. - зі¬ 
новать, дереза, ракйтовнй к\ щ. С. Ап. 

Магазйшилй = магазиновий, гамазейииіі. 
Магазііігь = магазин, для торговлї — крам ■ 
нпця і д. .Давка 2, громадський, де х.іиі 
зсипаюп. — гамазші, гамазея, г.імазічі 
(С. 3. Л.), ІШІГІХЛІр (Гал.), вартовий при 
гамазеї — ГЦЗШ.іОЙНИК. — Хліба в гамизеі 
зовсім по багато. — І па писаря і па га- 
мазеїїшша, иа всіх плати. — Кшіжпі.ій ма¬ 
газині = КІІІІгарНЯ. (Пр.д. під ел. ІСіиііі.- 
иьій). 

Магарь'ічті = моїрич, могорич (С. 3.), сва¬ 
там, як прийму ть хліб і иовьнжуть окаїін 
— повяззн. 

Магії кі = чарівник і д. Колхвошіте.іь. 
МЙПІЛЬ = ЛІЕІ/ОЛЬ, МаїїЛІ, (що па йому во¬ 

скові сі,кічі вироблюють). 

Малістріітті — ратуша. 
Магіічсекій = чарівний, чародійний. - 
Ис мов яка чародійна сили. 

Магія = Ь магія, чорпокшЬкство. 
2. чари і д. Нолхповііпіе. 

Маг.ігшіть — маї'ііювати (робити воскові 
сі.вічі па миїлюЧ 

Мпічіііті. =- магнат, во шьпіі п.іи. - Лк 
би росківипь ісіоршо правді, якого магнат, 
ні б псрслпкіит, спис пекло можна. її. Ш. 

Чагшїтпть -і маіниту вати (О. Жел.), на- 
шагшічувітн, ма/несу вати (О. Жел.). 

Магшїтннй = миг(і‘іійтппії, м; ґііесбвіиі 
((’. Жел.). 

Магішт-ь, Мирись -= маг(Г)ш'іт, мііі'ііео 
(О. Нін.;, морське залізо, тягупець. - 
Ції паши на голку тягупци, вона гак і стри¬ 
бонула в юру. Кп. 

Магі, = чарівник І д. Волхвователь. 
МасріііПі, рос. Оіщанши Ма,]'огапа Ь. = ма- 
нораи, майорці, розмайрап. с. Ап. 3. 

Маза.іьщнкь, ца = мазальник, мазїль- 
іііік. ця (Лів.), настільник, ця (Прав.).— 
Мазальники її мазальниці кинули роботу, 
та її собі до гурту. Кн. — Треба пашіть 
мазільпиць - хаіу обмазати, — Віддам то¬ 
бі повістку, до хати настільнії цю, у поле 
робітницю. II. II. Иод. 

Мнзаніс = м.ізаиия, мазїішя, мазїнка, 
мазня, шмаруьчіїїігя. — Ну, почала вже 
жінка мазійку — треба тікати з хати. Чайч. 
- Наче не були другого часу на оцю мазло... 
впорали б ясну годину, а то під мряку. Кп. 

Мішанка = мазанка, .чіплянка (аби яка 
хапігіа — плсіпнка, обмазана глиною). 

Мазать, ея = мазати, ся, «петити, ся 
(С. Л,), ш(с)маруватп, ся (0. 3. Л.), олією 

0.1ІЯТН, ду н;с і довго — ЯЛОЗИТИ, ду¬ 

же, мов бн квачем — КВаЦІОВатН. - Xіііі- 
лїї і її, як би медом .мастив, в. нр. — Хто 
МЯСІМІЬ, тому ВІЗ ІІ(; СКрЦНІПЬ. II. 11р. —• 
(ї вдовиці! білолиця і та знову, що ласт, ть 
ся. І’пб. — Стали вози шпарувати. Чайч. 

Площині все смальцем губи. Ког, — Ма¬ 
на шл іі = мазаний, мащений, шміїропа- 
11ПП і т. д. 1! дорозі іоппрпщ мовний 
сюпі, за иія шмаровішй. п. нр. 

II аяїілка — 1. кв іч, здр. квант, мазило, 
здр. я а зіілка, помазок. (Д. під сл. Кисть 4.) 

2. іиміровоз. С. 3. 

3. маіяр(;,бн нкіпГ, квачои-.із (Чайч), 00- 
ГОЗІЯЗ (що малює обі».тзи). 

Мазнльшіца = мазппця. — Пропив дрюки 
і важниці і з дьогіем мазниці. її. н. 

Иазйльїцпк’ь — д. Мазальщикі і Мазнлка 2. 

Сдоварь рос.-укр. 
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Мазіїца, мазйчка = д. Мазйлка 1. 

Мазка = д. Мазаній. 

Мазурнкі = д. Жуликі. 

Мазурка = мазурка, мазур (ганець поль- 
ский і музика до того танцю). 

Мазь = 1. масті. (С. Л.), мастил о (С. Пар,). 
— Дала масті від бодички, а вопо й но по¬ 
могло. Ніс. — В антенах багато усякої 
масті. К.р. 

2. шмаровидло (сало, дьоготь то що, чим 
мажуть колоса), КОЛОМазЬ. С. Л. — До пі¬ 
дошов коломазь пристала. 

Май = май, травень. (С. Л. Ш.). — Те¬ 
плий Апрідь, мокрий Май — буде жито ик 
гай. її. пр. — Почнай Маю, що тобі уха 
одшмагаю (ще буде холодно). її. пр. 

Майка = 1. ком. йоагаЬаепв гпоіоіопіііа = 

хрущ. — У кінці весни, як уже зовсім 
розіш.еть ся усяке дерево та ішьша рослина, 
хрущі починають вилазити з землі та мер¬ 
щій сідати на лист. Стен. О. — Хрущі над 
вишнями гудуть. К. Ш. 

2. майка,, шпанська мушка. — Дуже б.і- 
гато довгастих жуків, з мішками блискуче 
зеленими надкрилами — то всім відомі майки. 
Степ. О. 

Майшїкі, рос. Ма)опІЬетшп ІііГоІіит І., = 
заяча кров, заячі угака. с. Ан. 

Майопеці = драглі, холодець. — р0збі- 
рали страву: ніжка я часником, драглими, 
вцрені па славу... Макпр. 

Майскій = мансі,кип, майовйй, травне¬ 
вий. — М. жукі = д. Майка 1. 

Майсь, рос. 2еа Мауз = д. Кукуруза. 

Маіораш = д. Маерані. 

Маканіе —, мочання, вмочання. 
Макать, накивать = мочати, у(в)мочатп, 

,С. ІП. — їжте.,..мочайте, а зрештою виба¬ 
чайте. п. їір. — їжте, уиочаііте, а иа друге 
вибачайте, п. пр. — А вас, книші, пова¬ 
жаймо : як е в віщо, то вмочаймо, а, пі в ві¬ 
що — вибачаймо, п. пр. — Вмочив перо 
в каламарь. 

Маклерить = махлювати; факторувати. 
(С. III.). 

Маклерскій = махляреький ; факторський. 
(С. III.). 

Маклерство = нахлярство; факторство, 
факторування. С. ПІ. 

Маклері = махляр, махлїр; фактор (С. ПІ.). 
Маковица, наковка = маківка, здр. ма¬ 

ківочка, МаКІВОНька (головка і квітка ла¬ 
ку, верх будови, тїммя на голові.. — У ду¬ 
зі маківка весною зацьвіла. Гр. — Он за- 
цьвіла маківочка, почала бриніти, п. п. -- Усі 
дійочки, пк маківочки, заквітчані йдуть, п. н. 

Миионнчіїий = маківчаїїин. 

Маковникі = маковик (Чайч.), маківник, 
макоійіа (Под.). 

Иакуша, макушка = маківка (на голові). 

Макі, рос. Рарауег = мак. — С'лйпой макі, 

Р. огіепіаіе Ь. = сліпий мак, сліпак. 
С. Ан. — Макі самосійка, Р. Ютоеаз Ь. 
= видюк, вндюх, мачок (С. Ан.), зір¬ 
катий мак (Под.), зіркам (С. Пар.). 

Малахай = капелюх (С. 3. Л.), частіше ка¬ 

жуть: шапка з капелюхами. 
Малдавошка, Реііісиїія риЬія = ПЛОЩИЦЯ, 

нідмуденпа гшіда. 
Малсваніе, иалевка = малювання. 
Налетіть, ся = малювати, ся. 
Маленькій — маленький, манеііький, не¬ 
величкий, (душе) — малесенький, ма- 
несенький, малісінький, манісїнький, ма¬ 
люсінький, манюсінький, манюнїй, ма- 
НЮІІЬКИИ. — Я маленький хлопчик, зліз па 
стовпчик, у дудочку граю, Христа забавлию. 
У. в. — Тече річка невеличка: схочу, пе¬ 
рескочу. п. п. — Та малюсіньке соловьптко 
по деревцю лазпті,. ті. щ — МанЮня лялп 
плаче. Чайч. — Така манїсїпька дівчинка, 
як мачнпа. Чайч. 

Маленько = трошки, трішки, тро^і)шеч- 
КІІ (С. ПІ.), тріиі, трасі (Чайч.). — Візь¬ 
мемо в собою штирі дошки і землі трошки, 
її. пр. — Нехай вам Бог здоровій приба¬ 
вить в ручки, в ніжки і в животок трішки, 
в. пр. — Трішки бреше, та вже Ііог з ним. Чайч. 

Малехопекі = малесенький і т. д. д. иід 
сл. Маленькій (дуже). 

Міілеці = хлопець, ХЛОПЧИК, ХЛОІГШІ, 

маліїЙ, малюк. — Іде хлопець, іде малий, 
та в долоні плеще. п. н. — Хлопець — малюк 
ще, нехай гуляє. Кіі. 

Малевіенекі = д. Малехопекі. 
Малпзиа ~ малість, вшлйзпа. 
Маліїкь = заячий слід. 
Маліша, рос. ПиЬив Маеив Ь. = малина, 
М. камеппая, К. ва.хаїіІівЬ. = д. Камсника. 

Малінший = малиновий. 
Малішовка = 1. малинівка (наливка). 

2. пт. Моїаеіііа яаііеагіа. — ОЧереТЛІІка. 

Малиновий = кармазиновий (колір'. — 
Принц Илодислан прислав гетьману Сагай- 
дашному палатку свою кармазиновую. Л. П. 

Малить, ея = малйти, ся (с. 3.), убавля¬ 
ти, ся (С. ПІ.). 

Малка = 1. угбльник (С. III.), шмйга (у 
столярів). 

2. мезйпка, МСЗІІИОЧКа (наймолодшадочка). 

Мало =. мало, не. багіпо, оман., на «малі., 
трохи, тро(і)шки (0. Л. 3. ПІ.), здр. трі- 
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ИЇ, ТрІСЇ (Чайч.), 11в гурт. - А а так 
ірілр, не багато благав у Бога — тільки 
хату. К. Ш. — Трохи, як комарь напла¬ 
кав. в. ир. — До оро сошка, там хліба 
трошки, п. пр. — Ой у полї заревіли во¬ 
лошки, тшї я тебе полюбила, що рутяний 
трошки, п. п. — Сьвіту в Крешї па омаль, 
а дзвону сила. Кіт. — Та його вже не гурт 
зосталось. Чайч. — Мало-ио-малу — по 
трохи, по троху (С. Л.), но малу, по 
малу-малу, по малу-малу, по волі, спо¬ 
кволу (0. Л.). — По троху став розжива¬ 
тись. — По малу-малу та й окукобилаеь па 
своєму дворищі. Ки. — Як би се спокволу 
купувать, а то разом. Ніс. 

Маловаяшость = маловажиість, не ве пі¬ 
ка важність, важниця. 

Маловажний, но — маловажний, маю- 
значапй, но, иалекуватий, то. — Річ то 
маловажна. Кті. 

Маловато = трошки, трішки, омаль, бб- 
мать, за мало, на маль, на малі, омал- 
кувато. — У ворожки хлїба трошки, и. пр. 
— Одво лихо : землі в нас ііймаль. Чайч. 
— Хіба й без ваги па око не знати, що 
омалкувато? Кп. 

Маловагий = невеличкий, помалиіі, ма- 

лекуватин. — На зріст невеличкий. — Оц'і 
сьвічпн помалі. Чайч. 

Маловірі, маловірка = маловір , недо¬ 
вірок, ка. (0. 3.). 

Маловірний = легковажний. 
Малодушсство, лалодушіс = легкодуш¬ 

ність. 
Малодушествовать, лалодушничать = па¬ 

дати, занепадати духом, нидіти (С. 3.). 
Малодушний = легкодухий, легкодуш¬ 

ний, легкодух. 
МалоЗначаїцій, лалозначущій , малозіїа- 
чіітсльний = д. Маловажний. 

Малон = 1. хлопець (слуга). — Малой! 

події сіодіі! = Хлопче! .Ддй-яо сюди. 
2. парубок, ХЛОПеЦЬ. —Славний.хлопець. 

Малорзвістность — маловідбмість. 
Малонзвістннй = маловідомий. 
Малоимущій незаможній, маломоішши. 

— Господарь з ного маломошпші. не енро- 
шожеть ся на такі видатки. Кіі. 

Малонскусний = невмілий, нездатний, 

недотепний* недотепа ирм. р.), ие- 

здбіґьпиГі. 
Нплоіірбвіс -- малокроввя, олїднпця. 
Мплолісіс = малолісся, безлісся. 
.Ми.іолІтіе, ііалолітноеті., малолітство = 
таді.егио (О. 3.), дитинство, недоліт¬ 

ство. — Через недолітство дітей _ мушу 
спродавати худобу. Кп. — Сі иалолітства 
= змалку, змалечку, ізмалечку, з малг.- 
ства. — Не було змалку, не буде Ті до 
'стопку, п. п]). — 3 м лку героям твоїм 
привикав дивуватись школяр. І. Г. — Ку¬ 
ди ж дійду, що побачу, що уже покинув ? 
ЛІучче б було із малечку на віки загинув. 
II. Пр. — Терпіла з мальства всяке зло. Мет. 

Малол'Ьтні.ш, малолітоБі = малолїт, ма¬ 
лоліток, педорослий, педолїтний, не¬ 
доліток. — В мене діти —• малолітні не 
здужають в степ летіти, н. п. — І як по 
матері малолітки сумують, так сум німий 
обняв усю господу. К. М. X. — Дітки ма¬ 
лолітки. В. Д. — Дітей таких недорослих 
з опекушши їх. Ст. Л. — Вій зростом ви¬ 
сокий, а ще недоліток — па 14-му годі 
тільки. Ки. 

Малолшдіе, малолюдності = малолюд- 
ство. 

Малолюдний = малолюдний, не людніш 
(С. Л.) 

Мало-мальскн = хоч трошки, мало на 
маю. — Іішле, то й справді дешево, а що 
хоч трошки краще, то таке дороге, що пі 
приступу. — Хоч би мало н& мало вміла 
людина, то б зараз і полагодила. Ки. 

Мадолощиості = несила, недужніеть. 
Маломбщньтй = 1. недужий, малосилим, 
легкосплий, КВОЛИЙ. — Та воли ж МОЇ 
недужі, та витягніть мажу з калюжі. її. н. 
— ЛсгКОСІІЛе ХЛОІПіЯ. Кп. 
2. д. Малоимущій. 
3. малосильний, маломіцний, безсилий. 

Маломірний = маломірний, недомірок. 
Малонаселснность = д. Малолшдіе. 
Малобннтннн = невмілий. 
Малополістньїй = малоземельний, (про 

панів) -- панок, підпанок, полупанок. 
С. 3. — Пашім, підпайкам і слугам давали 
в пеклі добру хльору. Кот. 

Малорослий = ми.цій, низькорослий, 

куций. 
Малороссія = і країна, Вкраїна, Русь- 
Україна, Мала 1’усь, за часів гетьман¬ 

ських —; ГетьмаПЩИНЗ. — Зажурилась 
Україна) бо нічим- Прожити, витоптала-Орда 
кіньми маленькії діти. и. д. — Як із ДЄііь- 
годшш зчипали си великі войпи па Укра¬ 
їні. и. д. — Полики, жаліючи утрати Укра¬ 
їни, ріем сьвіта еї„}іарічаху. Л. В. — Гей 
у лузі червона калина похилила ся, чогось 
наша славна Україна засмутил і ся. Ой ми ж 
тую червону' казійг-іу та піднімемо, а ми 
свою славну Україну таї-розвеселімо. н. н. 
— У нас Україна,,— треба самому собі 
хліба украяти, и. пр. — Ой ііоїхс' в Мо- 
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сковщнну, та й там і загинув, свою рідну 
Україну на віки покинув, н. п. — Україно, 
Україно! серце мов, ненько! — Як згадаю 
тебе, краю, заплаче серденько. К. Ш. — 
Гей не дивуйте, добриї люди, що на Вкра¬ 
їні повстало. її. п. — Пап Хмельницький 
добре вчинив: Польщу засмутив, Волощину 
побідив, Гетьманщину звеселив, н. п. 

Яа.іороссЬініть, малороссь, ка = укра¬ 
їнець, українка, русин, ка (Гал.), рус- 
нак (па Буковині'. — Ніхто тоді Україн¬ 
ців не рятував, ніхто за їх молитов ие по¬ 
кладав. її. д. — Ой дівчина, моя квітка гар¬ 
на, гарна Українка, н. п. Татари везуть 
Волиночку, молоду Україночку, н. п. — У- 
пергий, як Русин, н. пр. — Біда Польку 
спокусила, пішла Полька за Русина, н. пр. 
— 1 кажу таки нашим простим руснакам. 
Федь. 

Малоросеійскій, малоруській = україн¬ 
ський, вкраїнський, українсько-русь¬ 
кий, руський (Гал. від сл. русин) мало¬ 
руський, руСНІЦЬКИЙ (Буковина). — Як 
іде український козак та корчму мішав, а 
жид вибігав та українського к- зака за чуб 
хватав, н. д. — Якої то я на Україні слави 
заживав, що мене козак український ще П 
вельможним п ном назвав, н. д. — Товари- 
ші-гаїїдамаки, чиніть мою волю, що нам 
требі відомстити вкр.їнську неволю, н. д. 
— Чого твої очі, такі ясні очі, як зірки 
вкраїнські о самій півночі? Кет. — Сідай, 
любко, коло мене па лавці близенько, сьиі- 
вай міиї українські пісеньки, серденько. 
Галуз. — Українсько-руське письменство 
і геть то розвинулось зі останні роки. Кп. 
— Визволь, Господи, ііевольника з неволі, 
иа проста? дороги, на пені зорі, на руський 
берег, на край веселий, п. д. — Пливе 
Дністер тихий, нк той руський народ. Федь. 

Малосиідущій = мало їв-.іючий, малосьві- 
домий. 

Малосііліе = ма.іосйлля, кволість. 
Малосильний = малосилий, маломіциий, 
недужий, квоти іС. X), легкоейлпй. 
— Коняка у мене малосила, стільки не по¬ 
везе. Кн. Д. ще під сл. Маломоіцций. 

Малосложний = малоскладний. 
Малость = 1. маїість, малйзна. 

2. дрібниця, дещиця, дуриііця. — Че¬ 
рез дрібницю діло розійшлось. — За дур¬ 
ницю посварились. 

Малоуміїмй = недоум (К. ПІ.), недоумок 
(С. Л.), пришелепуватий. 

Малоупотребіітсльний = ма іовживаниіі. 
Малоцінний = не дорогий, не цінний, 

не коштовний. 
Малочйсленний = не численний. 

Мал^ха = найменша дочка або сестра. 

Малий = 1. малий, не великий. — Ма¬ 
лин діти = малі, дрібні діти, дїточкй. 
— Грають сп, нк малі діти. — Он не клини 
ігьііниціо мого: всть у мене діточки дріб¬ 
ненькі, горе міні без нього, п. п. — Малі, 

мала меньше (про дїгей; = одно одного 
менше. — Безь малаго = трохи не. — 
Трохи не Г> рублів. 

2. д. Малой. 

Малини. = 1. малий, клик, маленя, тко 
(Чайч.), маля, приземок, (в жарт) — ку¬ 
ций, куцак, курдуиель (С. 3.). 
2. найменший син. 

Мальва, рос. Маіуа І. == калачики, про¬ 
скурки, зїнзїиер, дзїнзївер. с. Аи. — 

АШіаеа оГГісіпаІів — рожа. Ал. 

Мальгй = 1. маїюк (С. X), малюнок, ма¬ 
ля, Малишко іС. Xі, в жарт — пуцьві- 
ронок, зб. — малеча, дрібнота, дріб-ья- 
ЗпК. — Ой пуцьвіронку Купидоне! Кот. — 
ЦІестерко дітей та сама малеча. Кн. — А 
дітвора, все такий дрібни.зок, так і обсту¬ 
пили. О. 3. 

2. (про рибу) — мільга, мілька. 
Мальченко = хлонья, хлопча, хлопчатко. 
Мпльчиїсь = 1. хлопець, здр. хлопчик, 
хлоігья, тко, хлопча, ТКО, поб. ХЛОПЧИ¬ 

НІ, хлопчак, хлопцюга, хлопчисько 
(Под ), більшенький, що часом спраплн вже 
парубоцьку роб ту — парубійка. С. 3. Л 
— У його багато дітей та все хлопці. — 
Віддала свого хлопця у школу. — Сходити 
сн мають хлопьята до школи. С. 3. — Я 
маленький хлопчик зліз па стовпчик, у ду¬ 
дочку граю. Христа забавляю, п. в. — Бо 
долі ще змалку здаю ся не любий, я най¬ 
мит у неї, хлопцюга приблудний. Мет. 

2. хлоиець, наколок, Здр. нахоля, тко. 
С. Л. -— Наймитів не держу, а взяв хлопця 
до двору, то той міні й иомогае. 

Мальчішіка = д. Мальченко. 
Мальчуга, мальчугаїп. = д. Мальчнкт. 1. 

(поб.). 

Маліть = маліти, зменшувати. 
Малютка, малюточка — дитинка, дитин¬ 
ча, (немовляче) — ЦЄМОВЛЯТКО , див. ще 
Мальга 1. 

Малайка = д. Мальгіі 2. 

Маля рить = малярувати. 
Мама, мамка = 1. мама, мамочка, ма¬ 

тінка, матіночка, мамця, мамуня, ма¬ 
муся, маїуся, матусенька, неня, нени¬ 
ні, ненечка. — Мамо! дай папи. Не 
плач, мамо, ие жури ся. Кот. — Ой ма¬ 
мочко, ви не лайте мене: коли я вам до¬ 
кучила, то віддайте мене! н. її. — Ой ма- 
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'гінко, голубонько! рятуй мене, лебідонько! 
Стариці.кий, Чорноморці. — Уповала, мам¬ 
цю, на керсю, думала бути попадею. її. п. 
— Ой змнлуй єн, моя непе, біли мене хоч 
присядь, н. п. — Ой ненько моя, а я донь¬ 
ка твоя ! Т"ДЇ було вчити-бити, як малень¬ 
ка була. н. к. 
2. мамка. — Груди болять, гак напяла 
мамку до дитини. 

Маменька = д. Мама 1. 
Машспькиїгь, мамінгь = мамин, м.і лусни, 

матусин, неньчин. — Мймспькніп. стл- 
нокь = мамій (С. 3. Л.), манул (С. Л.), 
Мазунчик, мамейн. 

Мамкиїи. = мамчин. Д. Мама 2.). 
Манопа = багацегво, роекіш, роскоші. 
Малушка = д. Мама 2. 
Мамуіикішт, == д. Мамкиїп,. 
Мана = принада. С. 3. — Чи ти міні при¬ 

наду дала? н. п. 
Манежить = манІЖНТН, обтаздитн.—-По¬ 
чали об-ьіздити неука. 

Манежиться = ман жити СЯ і т. д. д. Жо- 
маивться. 

Мапежт, —- М і НІЖ. 
Манера = д. Манері,. 
Манернстий, манернтьсн = д. Жеманн- 

сіьій, жем а питься. 
Манер-ь = 1. маиїр, взір (С. Л.\ спосіб, 

нббнт, роб (С. Л.), кшталт, шталт, 
штаб. ШТИЛЬ (Г. 3.). На ИНЬШШІ майї]) 
повернув. — На взір того, як у Німців ро¬ 
бить си. — Узявши злодійським способом 
тое жито. К. От. — Той Ляшок збудував 
собі палац на кшталт замку. С. Л. — По¬ 
чали значні козаки жити на лядський кшталт. 
К. Ч. Р. — Всі ми на один шталт шиті. 
Н. НІ. — На панський штаб паску спекла. 
Ніс. — Яким би то ішбмтом роздобути гро¬ 

шей? С. Л. — Такїпп, паперові. — та¬ 
ким іюбитом, робом. Чайч. 

2. ЗВЙчаЙ, новеденішя. — Вже така їх 
московська новедепция. — Манера гово¬ 

рить = говірка. — Це вже у його така 
говірка. 

Манжета, частіше ми. манжети = орижжі 
(збори на рукавах або на комірі) С. НІ.; 

рукавчики, чохли. 

Манжетка = 1. д. Манжета. 
2. рос. АІгЬешіМа — приворотень. С.Ап. 

Матій, = 1, кивати, мигати (кивом або 
мигами кликати до себе). 

2. вабити, вадити. с. Л. — До обозів 
своїх вабили. С. 3. — І роекішпа природа 
Вкраїни у величній красі вабить погляди 
всі, наче личко вродливе дівчини. Сам. — 
Як не знає, то її не вабить, и. пр. — Ма¬ 

ните - кортить. — Живіт болить, ма- 
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буть на піч кортить, н. пр. — Так кортить, 
як злодія вкрасти, п. пр. —' Кортить Ма- 
рияку шкоринка, н. пр. — Не скажемо, не¬ 
хай кортить. С. 3. 

Маніє = мах, кпв, миг, морг. 

Мяпііа, Манна = 1. сік з ясеня. І'гахіпиз 
огник іоІишШ'оІіа. 
2. манна неоесна. — Не хотіла жиди 
манни їсти, нехай же чорта зьїдять. п. пр. 

Манная крупа = 1. зерна з манної трави. 
2. маїші крупи (дрібненькі крупи з пше¬ 
ниці або з гречки . 

Мяішнкі,, рос. ОІусегіа Пиіінпз = манна 
трава. 

Маповеніе = д. Маніє. 

Мантилій = маитгілька. 

Мантія — верея. С. 3. 
Манускрипті. = рукопис. 

Мануфактура = фабрика (де роблять сук¬ 
но, полотно і вовку тканину). 

Мануфактурний = фабриці,кий. — м. то¬ 
варі, = крам. — В новій чорній катанці 
з фабрнцького сукна. Лев. — всть у мене 
свита, єсть у мене дві, фабрицькії обидві, 
н. п. — Рябе і в краму дороге. її. пр. 

Маразмі, = чнвяда, виси.тліня (від ста¬ 
рости або від хвороби). 

Марапіе = каїяння; ба грания. 
Маратель = базграч, нар»ач, (про маля¬ 

рів) — квачомаз, богомаз, (про піїтів)_ 
Віршомаз. - Наш віршомаз Тюхтій ста¬ 
рих людей шанує: 1’арасько як звелить, 
так ніп і Компонує. Гул. Ар. — А я дур¬ 
ний, не бачивши тебе, цицю, й разу, та її 
повірив тупорилим твоїм віршомазам. К. III. 

Марять, сн = 1- калині, ся, мазати, єн 
(С. Лб;.удити, сл (С. Ш.', паскудити, 

СЯ. — Добра птиця свого гнізда не каляє. 
п. ир. —- Тільки честь свою каляє. — Не 
займай огиди, не калин вида. н. пр. 

2. базгр.іти, (про письмо) — дряпати, 
(про малювання) — МазИТИ, ЛЯПатіІ. 
3. вичіркуваги, поправляти. — Як по¬ 
чав виміркувати, то й половини ие зосталось. 

4. чорнити, гавити. — Служив Москві 
Іване, а вона ж його ганить, н. пр. 

Маргаріїта — перлина, перлинка. 
Маргаритка, р с. Веііів регепвЬ Ь. — сто- 
кроть, стокротки, с. Ап. 

Марена, рос. Іініла Ііпсіогит І,. = маре¬ 
на. С. Ап. 

Маринаді, = межа. 
Мариновать = маринувати, межнтц (готу¬ 

вати з оцтом, цукром або медом і корін¬ 

ням). — Марнибваїшие огурцьі = мари¬ 
новані, межені або ОЦТОВІ огіркїі. 
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(’омц. .чіпці па шарпанину, межені оснтрн 
дії хріну. Мст. 

Мирінні баїшіачбкь, рос. Сургіресішш Са!- 
ееоін.ч ь. = жовті зозульки, черевіічки, 
і’.ояулїіиі черевіічки. О. Аи. 

Марка — 1. д. Марапіс. 
2. марка (гербова, штемпльова то-що, ні¬ 
мецька монета, вага = 8 унцій). 

3. КВИТОК. — Однеси майстровії, нехай пе¬ 
реробить, та гляди візі.ми квиток. 

Жаркій = мазкий, цляніістий; грязький, 
кальшій. 

Марнотно = моторошно. С. 3. -— Жінко, 
міні чогось моторошно. Кот. (Д. ще під сл. 
Жутко). 

Мародері = здобйшнпк. 
Марю пскііі = марці. овиіІ. 
Жарті = марець (С. 3.), березіль (Ос. С. 
Л.), березень. — Прийшов Марець — за¬ 
де]) бороду старець, н. пр. — Настане Ма¬ 
рець, замерзне ще під тином старець, н. пр. 

Мартишка = 1. Сег оріїїіееш — мавпа. 
— Раз мавпа в дзеркалі зобачивши свій 
лик, тихесенько ведмідн штовх у бік. Ста- 
рпцькміі, Байки. 

2. цт. Зіегпа -— ластівка морська; над 
річками — мартин, рибалка. 

Марушиа = синяк, пляма (па тілі). 
Маршнровать = маршувати, мушірува- 
ТН СЯ. — Іди по людськії, не маршуіі, паче 
москаль на муштрі. Кп. — А москалі 
муштрують ся. К. ПІ. — Луччс б було чор¬ 
ту здать ся, пк тепера муштрувать ся. її. п. 

Маршнровка = муштра. (\ 3. 
Марші = 1. марш, хода. — Марші! = 
гайда (О. Лір. 3.). хода (Кр.), рушай! — 
Іду її тихою ходою, аж ось дивлюсь передо 
мною, неначе дива виринають. К. ПІ. — 
Була колись правда, пожила, гай гайда, н. пр. 
•— Сказав, та й хода! — А він швндче 
хода! Іїр. 

2. марш (муз. утвір'. — Пк прийдем з 
церкви, то глядіте, щоб марш уш.ять за¬ 
грали нам. Мєт. 

Маска = личина (С. 3. л.), на.тііцниа, 
машкара. (С. 3.) — Вдїваєт Ііа себе иашка- 
ру. Л. Б. 

Маскараді = машкара. — На Різдво у нас 
хлопці з машкарою ходять. 

Маскировать, ся — личкувати, ся. 

Масленая = масна, гасниця, здр. маснич¬ 
ка, масна неділя, масляна, останній 
деш. •— пущания, перший день — коло¬ 
дій. — Масниця — папрасницп. п. пр. — 
Були па маспиці вареники, та у піст па 
вербу повтікали, п. пр. ■— Оіі масничко, 
нїси ік бо ти гарна! !1к би тебе сім тижнів, 

а посту один. її. н. — Масляна-бала му тка: 
обіщала масла й сиру, та не хутко. її, дір. 
— На пукцинія— як завіязано. п. іїр. — 

Мйелеиикі = 1. маслянка (узепька ді¬ 
жечка, що в їй колотять масло). 

2. д. під сл. Грибі (В. Іиіенв і В. всаЬег). 

Маслепйетмй = маслистнй, масткий, (про 
рослпшіе масло, себ-то олію) -— 0ЛШНІИ1. 
— Насіння соняшника дуже олійне. Чаііч. 

Міісленица — 1. маслянкд. — Наклади ма¬ 
сла повну маслинку. 

2. д. Жаслспая. 

Масленки — маслинки. 
Маслений = 1. масніш, масткий, масля- 

НШ1 (С. Л.\ про росліше масло — ОЛІЙ¬ 

НИЙ. — Слова масниї, та пироги пісннї. 
и. нр. — Олійні фарби. Чайч. 

2. засмальцьонаїїнп, заяловений. ■—За¬ 
смальцьований хвартух. 

ІРаслнна, рос. Оіеа Еигораея = маслина. 
Маслина дикая, рос. Еіаеіщпім Ьоііепяія = 

цареградська лоза, олйвие дерево, 
маслина, с. Ап. 

Маслйсттлй = д. Маслсшістнй. 
Маслить = мастити. маслЬОНИПІ.—Хлопа 
масти лоєм, а він смердить гноєм, н. пр. 

Масличний = оліївшій, маслиновий. 

Масло корбвьс = масло, лаек. маслечко, 
— Масло деревііпое (з оливпого дерева) 

= ОЛІІва. С. 3. Л. — Правда, пк олива, 
лавсогда поверх вийде. її. пр. —- Масло 
нбстиос (рослнішс: з соняшника, коноплі 
то-що) •— олія, здр. оліііка, р! 3. Л. — 

Масло коионляное = СІМ'ЯНІЇ а олія. — 
Масло кунорбскос, оіеиіи уіігіоііит = 
вітроголь. — Масло черное, камеииос 
= нафта. — Масла прибавить = під¬ 
мастити. — Намазать маслолі = на¬ 
мастити, помастити. 

Маслоббй ----- олійніїк. С. 3. 

Маслоббйшлй = олійний. 

МаслоббГшя = олійня (С. Л.), олійниця 
(С. 3.). — Піду до олійниці, олію бити му. 
Кіі. — Вернулась вона з олійниці до дому, 
а він стоїть, та н питає: чи багато олії 
набила ? и. о. 

Маслоббищикі, на — ОЛІЙНИК, ця. С. 3. 

Масляїшкі, гриб "Воіеінз 'ртапіліаіиз = ма- 
сляк. 

Масляница = д. Масленая. 
Масса = маса, купа, громада, с. Л. 
МассявіШЙ = важкий, великий, (про ме¬ 

тали) — ЛІЇТИН, кутий (а не дутий)., -— 
— Неначе срібло куте, лите. К. ІН. 

Мастсрить — майстрю(у)вати,- ■— Що він 
та» майструє? С. Л. — Тепер колисочку 



Мастергіца 

дебелу маііетрюв в сінях. К. Ш. — Май¬ 
стрував ослін, а вийшла підтока, в. пр. 

Мастсріїца = майстриха (С. 3.), майстрй- 

НЯ (Фр.), тїмаха (С. ПІ). — Швейная на- 

стерйца = швачка. — Ковсрная масте- 
рііца = килимниця, коцарка. с. 3. — 
Ну!... уміли готувати і на стіл давати! 
Звать -гімахи коло печі і дочка і мати. — 
І ставать і танцювати па заказ тїмаха. 
Макар. 

Мастеровой = майстровий, рсмесшік (('. 
з. ), рукомеешж. —Ой збіраіїтссь, хлопці, 
та все народ майстровий, и. п. — В реме- 
еишга золотая рука. в. пр. 

Мастерская — майстерня, майстрівия, 
майстрова, робітня (Гал.), малпрева •- 

малярня (С. л.), рнларева — Швальнн, 
шевцева — ІИЄВНЯ, кушпїрова — КуніїІІр- 
ІІЯ, ткачова — ТКаЧПЯ, правцева — крії- 
вешня, ИІІОДЇ швальня. — Уеї майст])і 
в майстрівпї. Кп. 

Мастерскй = майстерно, влучно (С. 3. 

Л.), НО мистецькому. — Лоїкок вивлочо- 
вавих майстерної роботи 12. Ст. Он. К„ Ст. 
— Булава срібная, зїло майстерно з діле¬ 
ная. Л. Б. — Списки з тих творів майстер¬ 
них. Кп. 

Мастєрскій = майстерний, штучний, ми¬ 
стецький. 

Мастсрскбй = 1. майстровий. 
2. д. Мастєрскій, 

Мастерство = майстерство, реместно ці. 
Л.\ рукомесло (С. 1.). ремесло. — Пули 
ремесло, та хмелем заросло, н. пр. 

Мастсрт, = 1. майстер (С. 3. X), здр. май- 
СТерОК. — По роботі пізнати майстра, п. пр. 
— Майстер майстру не указник, и. пр. — 
Такий з його майстер, що й рівні йому 
нема. Кп. — Такий майстер, ліс з мене піп. 
и. пр..— Сшшй-такпй майетерок, та й на¬ 
тесав трісочок, и. пр. — Іісрсвочішії мї,- 
стер-ь = мотуварь. — Жсстяшіхт, 
мастсрт. — бляхарь. — Золоті,'тхт, діілт, 
мастерт. — золотарь. — Колокольїшіі 
іиістсрт, = ДЗВ011ІІИК (її. 3. о 10. Р.). — 
— Портннжньїй мастсрт, = кравець. 
■- Саибжньтй мастсрт, = швець. 
Швець знай епов шбвство, а в кравсцство 
но мішайсь, н. пр. —■ СЬдальпьій мастсрт, 
= сідляр. — Часовой мастерт. = го- 
диниикарь (Старицький— Ан.), дзиїар- 
шійстер. 
‘2. майстер, мастак (С. Л.), митець, 
мнетібк, тїмаха (с. ПІ.). — Майстер /ці 
чужих каїютер. и. пр. — і\!отець до .... 
китиці., п. пр. - Тії здавна був митець 

Матерйиекій 

роеказувати. В. Р. — Рибалонька, митець 
усе в воді ловити, бажаючи піймать вью- 
пів, в болото вершу засторчяв. Гр. - Про¬ 
грав „Марусеньку“ мистюк, сопілки не спу¬ 
скавши з рук. Мет. (Д. ИскУсшік-ь). — 

Мастерт. лгать = чистоореха.—На все 
мастерт. = до всього, на все здатний. 
—і На все здатний: до любощів, до пісень. 
В. Г. 

Мастика, Маяііх = 1. ЖИВИЦЯ, СМОЛа (з де¬ 
рева Різіасіа І.епілцси» Г.). 

2. кит, замазка. 
Маститий = СЬВЇЖИИ (про миро). — Ма¬ 

ститий старець — кремезний, кремяз- 
НЙІІ дід. — Хоч і більше 60-тн було, кре- 
мм.чяий ще дід був. Помне. С. 3. 

Масть = 1. масть. — Про ооліі: ласий, 
підласий, підчеревнії (темний 3 білим че¬ 

ревом', мурий (чорний з білими невелички¬ 

ми плямами), муругий (темно-рудий з чор¬ 

ними смугами), Перістий (сірий з чорними 
плямами), ПОЛОВИЙ (сірий і жовтявий), ИО- 
ІІЄ.1ЯСТШІ (сірий, мов попіл), рЯООМИЗИЙ, 
(сірий з темно-рудими або чорними плямами 
на морді). — Прокопі: білий, буланий 
(наче жовтявий), воронііи, гнідий, карий 
(темно-гнідий), дерешу ватні! (понслнсто- 

сїрпй з чорними іілнмкамщ, МШ1ШСТ1Ш щю- 

пелііето-булашій), строкатий (білий з чор¬ 
ними або темними плямами чи смугами), 

ШІіаКОВіітіІЙ (темно-сірий, неначе з сиви¬ 

ною). — Про гуси: гливі, ааглнвпсті 
гуси (жовтяво сірі). — Про кури: зозу¬ 
лясті (рябі). — Про евйпг: перісті (чор¬ 
ні -з білою смугою впоперек). С. 3. Л. — 
(Про масть шіьших -шарів теж саме часом 
прикладають сі назви). — Он вили ж мої, 
та половні! н. н. — Ой дам тобі, чесний 
отче, перісту телицю. її. п. — Лисичка по¬ 
дала у суд таку бомагу, іцо бачила вона, 
як попелястий віл... Гр. — Кіт мурий. С. 3. 
— У бурьпні лежав Бровко (собака) муру¬ 
гий. Кот. 

2. (в картах) — масть: 1. ВИНО, 2. жир 
або хрести, ?. дзвінка і і. чіірва. (Д. 
під сл. Карта). 

Міітежт. = остуди (илимп на виду у вагіт¬ 
них жінок). 

Матерйк-ь = 1. Грунт. — Па силу доко¬ 
нались до грунту. 

2. суходіл. С. Л. 

Материнка =■ д. Душнца. 

Матсринскн = матернє, як слід матері. 

Матерйиекій, натерши. = матерній, ма¬ 
терин, натчші, м.ітусни, неньчин. — 
Отцева і матчина молитва зо дна'.моря ря- 
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туй, а ироклін у калюжі топить, н. пр. — 
Ся не куля нас постріляла, се отцева і мат¬ 
чина молитва пас покарала, и. д. — Кате- 
]іииа Григоровпа й сама ще вимагала мат¬ 
чиного догляду. Кн. — Матусине благрело- 
вення. О. С. — Матерішскос наелідіе, 
іпіущесттю = материзни. — Годів 17 їй 
було, велику материзну мала, а з тим д. бра 
вона не знала, терпіла змальства всяке зло. 
Мет. 

Матеріалі = матерняя, знадібок, наді- 
бок, ми. знадоби. 

Матерія = 1. материя; реч, річ. — Це 
річ дуже морочлива. 

2. гніц; пасокз, мазка, із мертвого чо¬ 

ловіка) — ропа. С. 3. Л. — Багато з бо¬ 
лячки гною витіяло. — Ми прибігли, а у 
його вніс ропа я рота тїче. 

3. тканина, ткапка. о. НІ. — Ніхто ве 
пришиває латки з нової тканини до старої 
одежі. К. Св. ТІ. — Перебори ся з тканки 
в переперанку. в. пр. —- Продай, дївчиио, 
■гкавку шерстянку, н. п. 

Матеркьть, материнств = матюкати, по 
матері лаяти ся, м.ітюкіі загинати, но 
московському лаяти ся, наткнути, ма¬ 
тюка загнути, вилаяти ся по москов¬ 
ському. — А він як почав матюка заги¬ 
нати, аж сором слухати. — Яременка в пи¬ 
ку ТІІЧЄ, 110 МОСКОВСЬКИ лай. її.. ЦІ. 

Матершікт. = д. ТНілокоііьітпіікь. 

Матернши, матерпій = д. Матерйнскій. 

Матерію, натертімп сллпаші Гірашіть 
: Матеркать. 

Матерчатьтй = ШОВКОВНІІ. — Шовкове 
плаття. 

Матербй = І. грунтовий. — Грунтова зе¬ 
мля (це насипана). 

2. дорослий, здоровий, великий. — До¬ 
рослий хлопець. — Здорова куца. 

Матерщйі.а = лайка но матері, матюк. 
— Бряшіті» но матеріцйнї. = д. Матер¬ 
кать. 

Матері. = мати, матір, панї-матка, здр. 

мама, матінка, матуся, матусенька, ма- 
муеенька, мамуся, мамця, мамуня, ма¬ 
тіночка, Пеня, не.іька, ненечка. — За¬ 
раз знатті, в кого есті, мати, и. іі]ь — Мати 
рве пазуху, дітям абіраючи, а діти, ьід ма¬ 
тері ховаючи, я. ир. — Мати ж наша, мати! 
Де ж нам тебе взяти? — Намалюю матір, 
на божник поставлю, на божничок гляну, 
матір ісиомьяну. п. п. — Яка мама, така й 
доня. н. пр. — Доки був я в пан-отця тай 
у папі-матки, були в мене па головці ку¬ 
черики гладкі, п. п. Под. (Д. ще, пр. під сл. 
Нами). 

Матерілт. — 1. рости, підростати, ви¬ 

ростати. — Виростали мої діти, мої славні 
квіти! К. Ш. 
2. міцніти, дужчати, тверднути, твер¬ 
діти, твердішати, с. ПІ. 

Матица = 1. сволок, здр. сволочок. с. 
3. Пав. •— Стеля така важка що аж сволок 
наче угнув ся. — На сволоку було виріза¬ 
но, к ли поставлено хату. 

2. С[Іванка (в горні). Бол. Сидоренко. 

Матица білая, рос. Вгуопіа аІЬа — пе¬ 
реступень. Ан. 

Матнчньїй = сволоковии. — Матичпое 
дерево = дерево иа сволок. 

Матка = 1. д. Матерь. 
2. матка, самиця. — Оставив три матки 
на плід. — Овець у його дуже багато: са¬ 
мої магки сот сім. — В кожному рою тіль¬ 
ки одна матка, бо, справді, вона ніби та 
матір останнім бджолам. Степ. — Лишить¬ 
ся матки вматчитись. —- Коли рій 
змагчить си... Степ. 

3. маточка (у рослин). Стен. 

4. анат. Шегиз — маТКЗ, ураз. С. Л. Ш. 

5. гніздо (оцту). 

Маткииь = д. Матсрйискій. 
Матовий = матовий (без блиску, на пр. по¬ 

золота), про скло — мутний. С. Л. 
Маторіть = д. Матсріть 2, Заматоріть 

і Закотіть. 

Мяточликь = 1. клітка, маточник. — 
Трутневі яєчка покладають сн у гранчасті 
чашечки, а м .точні — у особливо ііеликі їі 
довгасті, цї чашечки взивають сн маточни¬ 
ками. Стен. 

2. маточник (у рослин). 

3. ііос. Мсіівза оііісіпаїія Ь. = маточник, 
кадило, с. Ан. 

Матраці — матрац, набитий еїном — 

і еїншік. 
Матренка, рос. ТЬаІіоІгит Паушії Б. == 0Д- 

хасинк, вередовець, травьяна грушка. 
С. Ап. 

Мат^'ха = ведмедиця (що має ведмеїкаг). 

Матушка = матінка, паніматка, мавьма- 
туся і д. Мама 1. і Матерь. — Не жа¬ 
луй, матїпкп, за мною, не беру я нічого з 
собою, п. її. Будь здорова, иаиьматусю, 
обійдуся без II іг. усі- II. п. 

Матушкипь = матусин, ианїматчци і д. 
Маменькинь і Матерішекій. — Матуш- 
кинь еннбкь = д. Міїменькинь еннбкь. 

Мать = 1. Мат (в золотарській роботі і в 
шахматах). 
2. кінець, край, каиут. — Ту і- йому п 
край. 

3, матка (пдетенка 3 соломи або що). 
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Жать = д. Матерь. — Крестпая мать = 

хрещена мати. .— Посажііпая мать = 

за матір, головата. — Вона була у мене 
на веоїллї за матір. — Сама пий, мати го¬ 
ловата, всю повну чисто до денци, та під¬ 
неси старому свату. Мет. — Пріемпая мать 
= питима мати. 

Мать и мачиха, рос. Тиззіїадо Тоїіпі. Т. 

Кагі'ага Ь. = підбіл, мачушиик, ранник 
царь-зїлля (укр.), ПІдбІЛЬ (гал.). С. Ан. 

Матюкать = д. Матеркать. 
Мауігь = д. Болдріаиі. 
Махало = д. ВІсрі. 

Махаиіс = махання. 
Махать, ся, .чахнуть, ся = махати, ся, 

хитати, ся, коливати, ся, маяти, ся, 
кивати, повівати, махнути, хитнути, ся 
і т. д., (ногами) — дриг(ґ)ати, дриго¬ 
нути. — Почав махати руками. — Тільки 
слухає та головою хитає. О. Мир. — Си¬ 
дить дід над водою, коливає бородою, (а. з. 
— очерет). — Дівки гуляють, кісками ма¬ 
ють, а мене по приймають, н. п. — Ходить 
лишок по базарю, шабелькою має, козак 
ляшка пе боїть ся, шапки не здіймає, н. п. 

— Махнуть = майнути, чкурнути, по¬ 
чухрати, дременути. — А IIк сеє дівка 
зачула, та і з улиці майнула, и. п. — Чкур¬ 
нув, аж литками креше. — Дременув, аж 
курява встала. Чаііч. — Махнуть на все 
рукою = пустити ся берега, с. Ш. 

Махлевать = махлювати, шахрувати, ду¬ 
рити. 

Маховим» = махове колесо, (у водяному 
млиіії) — гончак. 

Маховбй = маховий. — Маховая сажень 
== маховий сажень. — Маховбс колесо 
= д. Маховикі». 

Махонькій = д. Крбшечпьій і Маленькій. 

Махорка =-- мархотка. — Се не мархотка, 
а турецький тютюн. 

Махбтка = 1. д. Маліотка. 
2. горщик, горща, тко, горня, тко, гор¬ 
щечок. — Ціле горнятко каші зьів. 

Махотннй = д. Крбшсчпьій і Маленькій. 
Махупка, махупкова ягода, рос. РЬуваІіз 
Аікекепді ь == мохунка, мохурка, му- 
хурка, жидівські груші, пухлятика. С. Ан. 

Махрбинн — (про кпітки) — ЦОВНИИ. — 
Повні гвоздики, повнякй. 

Махт» = 1. мах (С. 3.), замах, кив. — 
За одним махом усіх розігнав. — За одним 
замахом приголомшу тебе. Кіі. — Махомі 
= махом, вмах, духом, миттю, вмить. 
— В мах збігав до шинку. — Дать маху 
= обмахнути ся. 
2. крило вітряка. 

Мачеха = мачуха. 

Мачихіші = мачушин. —Мачушине серце, 
як зімнєє сонце, н. пр. 

Мачта = щогла. С. Л. — Про судно, що 
має багато щогл — ЩОГЛИСТИЙ. .— Стоїть 
корабель, сам золотий, щогли срібні, а па¬ 
руси шовкові, н. к. — Вітри бурхливі щоглу 
на двоє зламали. Н'іщ. — Скриплять щогли, 
надимають вітрила. Зїньк. — Падав з щогли 
в шумне море. Макар. — .3 щоглистими ко¬ 
раблями палає Скутара. К. Ш. 

Мачтовой = ЩОГЛОВИЙ, —• Верхи щоглові 
па кропштадському рейді. Піе. 

Машина = машина. — Стінобитная ма¬ 

шина — таран. С. III. — Татари підвели 
під мури свої тарани і почали ними розби¬ 
вати мури Київа. Бар. О. 

Машшшсгь — машиийста, машинйстий, 
машинник. — Ото машини бігають, то 
ними керують ті машшшики, що па їх їз¬ 
дять. II. о. 

Машнпііьпі = машйновий. 

Маятникт» = маятник, вагадло. — і щоб 
твого (годинника) вагадла дзик не чутний 
був міні но вік. В. ТИ. 

Маяться == томити ся (С. Пі.), маяти ся, 
знемагати, нудити ся, сьвітом нудити. 
— Не питали б люди, що в мене болить, 
пе питали б за що проклинаю долю, чого 
пушу сьвітом ?... К. Ш. 

Мгла = мла, пмла (С. 3. Л.), наче з дріб¬ 

ним дощем — мряка, суха — юта. — Ой 
имла по полю лягла, п. п. — Іі ночі і оже¬ 
ледь і мряка. Е. ПІ. — ІІа дворі така юга, 
неначе димом заволокло. 

Мгліїстнй = ИМЛИСТИЙ. С. Л. 

Мгновеніе = мить, (С. Л.), мент, мах, 
хвилька, хвилішка. (С. Л.). — в одну 
мить збігав до чоловіка. С. Л. — Одним 
ментом замішу й спечу. Ки. 

Мгновепио = вмить, миттю (С. з.), вмент, 
ментом. — Ментон полум-ьп иоііяло цілу 
скирду. Ки. 

Мебель = МебеЛЬ, частіше Ми. меблї. — 
Накупив меблів. 

Мебельпмй = мебльовий. 
Меблировать = мебльовати. 
Медаль = медаля. 
Медальєрі = різбярь (що медалі робить). 

Медальбні = Дукач (С. 3. Л.), з мідяної 
бляхи — личмаи. — Намисто з дукачем. 
К. X. 

Медальїцикі = д. Медальєрі. 

Медвеїшкі, ком. ВотЬіІіив = ДЖМІЛЬ, ЧМІЛЬ. 
— Самиці джмелів прокинувшись весною, 
одшукують ямку, вироблють з воску скільки 
чашечок, наносять туди меду і кладуть по 

Цломрь рос.-укр- 
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скільки яєчок. Степ. — Джмелі збірають 
той мед і з деяких отрутних квіток. Степ. 

МсдіИ.діша = ведмедина, медвежина. с. 
Жел. — Я ніколи не ів ведмедини, а ка¬ 
жуть дуже смашна. 

Медвідища = 1. ведмедііха, ведмедиця 
(С. Аф.), медведиха, МЄДВЄДЙЦЯ. с. Жел. 

2. Большая медвЬдища = Віз. С. Аф. 3. 

— Малая медвЬдица = малий віз. —- 
Та не тільки наука, і народ означає де-які 
купи зірок різними призвіщами, на пр. ВІЗ. 
Де-що про Св. Б. 

Медвідище = ведмедяка, ведмедюка, вед¬ 
медище. С. Аф. 

Медвїідка = 1. д. МедвЬдокт.. 

2. ГембеЛЬ (великий). 

3. бендюг, бе(и)идюгй. С. Ш. 
4. ведМІДЬ (напиток з кави з ромом або 
конякоя). С. Аф. 

Медвйдок’ь = 1. ком. йгуііи.4 рхуНаШра = 

ведмедка, ведмедчук (С. Жел.), медве- 
ДИК (Под.), ВОВЧОК (С. Жел.), земляний 
рак. — Поміж комаством земляний рак мов 
той кріт між зьвірями, бо те ж риєть ся 
в землі. Стен. 

2. Мив Іаіріпив = кріт, кертЙЦЯ. (С.Жел.). 

Медвідь = 1. І'гвпв агсіов — ВвДМІДЬ (С. 

Аф. 3. X), ведмедь (С. X), медвідь (С. 
3. ), медведь, здр. — ведмедик (С. Аф.), 

ведмедедь, поб. — д. Медвідище. — Не 
то розумний, дурепі, знає, як скрізь вед¬ 
мідь той мед тягає. Б. Г. 

2. д. Медвйдка 4. 
Модвіжатина = д. Медв'Ьдвиа. 
Медв’Ьжатинк'ь = ведмедник. С. Аф. 
МєдВ’ЬжєііОК'Ь = ведмедя, ТКО (С. Аф.), 
ведмедча, ми. ведмежата. — Ведмедиха 
й каже: спасибі тобі, що ти мене пустив, 
дарую тобі ведмедчй. п. к. 

Мсдвіжина = д. Медвідина. 
Медвіавій = ведмежий, ведмедячий. 
Ведмежий суд. Гр. 

Медпїжій винограді, м. толокшїііка, м. 
ягоди, рос. АгсІовіарІїуІокоШеіпаПв Моепсії. 
11 ти. їїгяі ],. = вовчі ягідкії, мучвйця, 

розхбдник. С. Ап. 
Медвіжья лапа, рос. = а) Негасіеит вроп- 

ііуііят Б. — борнцвшІК, б) АІсЬетіІІа уиі- 
^агіз Б. — Приворотень. С. Ап. 

Медвізкье ухо, медвйжьи уший, рос. Уег- 

Ьазсит ТЬарвив Б. = ВЄДМЄЖЄ ухО, СЬВІЧІ, 

коровгяк, дрябчак, дивана. с. Ап. 

Меделяпка = медолян, брита в. (с. ПБ). 
Медикаменті = д- ЛЬкарство. 
Медики — д. .И.кнрь. 

Меднгтнй — медйстий. — Гречка медиста. 

Медлснпо = поволі (С. Л.), повагом (С. 
3. Л.), тихо, не швидко, покволом (С. 
Л.), проволоком, с протягом. — Лихо 
швидко приходить, а поволі відходить, п. пр. 
— Стали дзвонити у всі дзвони повагом та 
жалібно. К. 3. о Ю. Р. — Повагом тихо 
йде отара. Як. — Руїна йшла поволі і тим- 
то й коріння пускала вона глибше. Кн. — 
Спускав ся вій із скель покволом, нудивсь 
ходивши низькодолом. Мет. — Як кажете 
с протцгом, то й розберу. Чайч. 

Медлепность = гаяння (С. Л.), гайка (С. 

Л.;, загайна, баріння, бавіиня (С. л.) — 
Ну бо швидчеі тут саме ніколи, а він у 
гайку грав. Кн. 

Медлсшшй = повільний, нешвидкий, тй- 
хий (про ходу); забарливий, забарвив, 
гайний, загайний. — Забарная Маруеп, 
забарная, заба]іила ся па селі, а ни дру¬ 
жечки на морозі, п. н. — Забарниї дружечки 
забарили ся в хаті. н. н. — Робітник з його 
щирий та гайний: що н зроблю за день, 
па те у його двох мало. Кп. — Загайна се 
робота: ндаєть ся й робиш, а вона чапів... 
забарна. Кп. 

Мсдлйтсль, ішца = маруда, проволока 
(сц. р.). -— 11 у та її проволока з тебе І де¬ 
сять раз прихожу по сокиру, а він і досі 
не станин. Кп. 

Медлнтельность, медлйтельш.ій = д. Мед- 
ленпоеть, медлсиинй. 

Медлнть = барйтп ся, гаяти ся, бавити 
СЯ (С. Аф. 3. Л. III.), ДЛЯТВ СЯ (Лев.). — 
Коли її тобі, Ш! тепер міні, дівчині небозі, 
то ти б не баривг си в великій дорозі. її. її. 
— Ішла мила до криниці іі не довго ба¬ 
рила си, чого ж така смутна стала, чого 
зажурила сн ? н. п. — Де які, гаючись, не 
дбали, то ті в лісі загибали, н. п. — А ти, 
Іванку, не гай си, піди собі з ииьшою звін¬ 
чай сн. її. її. — Веди скоріш та не гай сн. 
Мег. — В Єгипет тікайте, часу не гайте, 
бо вже Ирод дітей убивав. Ст. в. — Ма¬ 
буть десь бавить ся, що й досі ие має. С. 
Аф. — Ой їдь, милий, та не бав сн, бо ти 
міні сподобав ся. п. п. 

Мсдовйкі = медяник, медівник, с. 3. — 
Хлопці понаносили па печерииці оріхів, ме¬ 
дяників. 

Мсдбвка = д. Маточиикі 3. 

Медовіцйкт. = МЄДОвчЙк. С. 3. — Медовчик 
їде, віз меду везе. п. я. 

Медовий = медяний (С. Л.), МЄДИЙЙ, ме- 
ДЯНЙШИИЙ. — Медина діжечка. — Медн- 
ііишііі горішки. 0. 3. — Медовий пря¬ 
ники. = д. Модовикі. 

Медоточивий = солодкомовний. — Він 
був панич високий, повний, чорнявий, крас¬ 
ний, сладкомовшін. Кот. 

Медуийца, рос. Риішопагіа оГІігіпнІіх І.. = 
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медунка, медунчики, медяник, медя¬ 
ника, медунйшник, іцемелина, воловій 
язик, брат і сестра, згар, дзвоники 
(Укр.), крокіш (Гал.'. С. Аіі. 

Медувйчннкі = д. Лабазпикі 2. 

Медунка = д. Ліічуха. 
Медуза = морське серде._ Адее. 
МІІД1 = 1. мед, здр. медок, дїт. — медя 

(Укр.), МІД (Гал. і Под.), з липового цьвіту 
— липень, кавуновий — бекмес (Хере.), 

вигімий — патока, вирізаний з улика -— 

ІІІДріК, ПІДСІК, розведений з водою — 

сита. 
2. (иапиток з моду з хмелем) —• мед, ЯЄ- 
ДОК, МІД (Гал. і ІГод.). — А від пива бо¬ 
лить спина, а від меду голова, п. її. — Ой 
чомусь м і 11 ї, миле браття, мед-виио не пьєть 
єн. її. н. — 3 чого ми будем вінки вити, за 
що ми будем мід-горівку нити. п. п. Под. 

Межа, = МСЖа, грань, поміж нивами не за¬ 

сіяна смужка — МІЖНЙК (Чайч.), обміжок, 
обніжок (но боках ниви), суголов, Су- 
Г0Л.0Н0К (в головах ниви). — ІІініов поміж 
нивами на обміжках. К. X. 

Мсжгбрпмй — межпгїршій. 
Межгбрье = межигірря. 
МеждорКічіе — межиріччя. 
Мсждоуеббица = 1. незгода (С. 3 ), не- 

лагода, незгбдіша, сварка (С.З. Л.), ко¬ 

лотнеча, колотни, гризші (0. Л.). — Ой 
ти старий, п молода — тим між нами нс- 
лагода. п. її. — Іди, синку, геть від мене, 
через тебе сварка н мене. и. п. — У їх у 
хаті така колотнеча, що крий Ііоже: то 
син з батьком заведуть сп, то невістка з 
свекрухою раз у раз гризуть ся. 
2. д. Междоусббіс. 

Междоуеббіс = усобиця (С. ПІ.), чвара, 
частіше — чвари. С. 3. — ІІе боїть сії 
козак пі тучі, ні грому, ііі хмари, пі чва¬ 
ри. п. п. — Скільки гетьманів було; про¬ 
пали через військові чвари. І. Г. — Скільки 
пройшло літ по малу, а військові чвари все 
літали по Вкраїні, мов чорниї хиари. О. ТІч. 
— Усобиця князів знівечила лад. Кн. — 
З часом усобиці втихомирили сп трохи. Кн. 

Между = між, поміж, меж, межи, про¬ 
між, СумІЖ. С. 3. Л. — Як між гадюки 
чорний вуж. Кот. — І по тон бік гора, 
і но сен бік гора, а між тими та гіронь¬ 
ками сходила зоря. п. п. — Поміж тих роз¬ 
логих дубів руїшла ся ліщина. Кн. — От 
і пінти поміж чужі люди. Федь. — Проміж 
люді.ми козак ходить, п. п. — Между себя 
аі ;і межи себе, з посеред себе. — А 
брагіи кождоіо року мають иибірати з межи 
себе старших. С. 3. — ООіраііте його :і по¬ 

серед себе отаманом. С. Л. — Между тЬигь 
= ТИМ часом ; про те_Якось справи¬ 
ли діло, а тим часом і він приїхав. — Сім 
літ гороху не родило, про те голоду не 
було. н. нр. — Ти казки слухай, а проте 
роби. С. Л. — Между прочини. = МІЖ 

ИНЬШІІМ. 
Междугбріе —д. Межгбрье. 

Междугбршлй = д. Межгбрішй. 
Мсждунарбдиьій = межииародний. — Пра¬ 
во межипародие не дав йому підбити під 
себе ту країну. Кн. 

Межеваніе — межування, розмежування. 
Межевать = межувати, розмірю(у)вати, 
ставлячи поможи стовпи — СТОВОИТИ, ви¬ 

сипаючи копцї — копцювати. 
Межіівка = д. Межеваніе. 
МеЖСВІЦИКЬ = Д. ЗсМЛСТГЬрі, ІІ0МІ1Ш1ИК 

його або робочий, що тягне ланцюг — лан- 

ЦЮЖНИК. — Пішли ланцюжпики на ме¬ 
жу. Кн. 

Межевбй ~ межовий. — Межевая яма 
(з висипаним коло неї горбом) •— копець. 
— Границю проводили, частиї конці виси- 
пуючи. Л. В. 

Межшікі = міжийк, обміжок, обніжок, 
суголов, ок. (Д. під ед. Межа). 

Межі. = д. Между. 
Мезга = 1. заболонь, біль (АІЬишит в 

дереві'. 
2. ЖМЙКИ, ЛСМИХИ (з буряків або картоплі); 

гамуз. — Жмаками добре свиней годувати. 
С. Л. — ІІе йди, бо н тобі голову на гамуз 
нобью. 11. о. 

Мездра = ніздря, міздря. Мав. 

Мездршшй клей = карюк. 
Мекать = Думати, гадати. 
Мслсвп = млйво. 
Меледйть, меледкоеть, меледиость = д. 
Медлить, медлеішость. 

Мелепка = МЛИНОК, МЛИІЮЧОК. (Д. Мель- 
ішца здр.). — Он у полі ставочок, на тім 
ставку млиночок. н. п. 

Мелені = 1. ручка (жорна). 

2. макогін. 
Мелснькій = д. Мелкій (здр.). 

Меливо = мливо. 
Мелизна = 1. дрібність. 

2. мілкість. 
Мслнлбті = д. Дбппая трава. 

Мелипа = МІЛПНа, коса (довга й вузька). 

Мелпсса — д. Маточним. 3. 

Мелйть, ся = дробити, ся, кришити, ся. 
Мелкій, ко = 1. дрібний, но, дрібен, здр. 

дрібненький, КО, дрібнюяш (Чай). — Ой 
киїхан козаченько за густиї дози, та й об- 



Мелковатнй 98 

лили дівчиноньку дрібиецькиї сльози, н. п. 
— Туман поле покриває, дрібен допі,ик на¬ 
крапай. п. п. — А н ж тобі козаченько укло¬ 
нні он, дрібними слізоньками умию ея. н. п. 
— Я хотів підійти з якоюсь дрібною мо¬ 
нетою. Кн. — Скачеш, бабо, дрібно, а се 
тобі не потрібно, н. пр. 

2. малий, невеличкий, маленький, дріб¬ 
ний, не значний. — Мелкое дворян¬ 

ство = дрібна шляхта, підпанки, по¬ 

лупанки. — Маса дрібної шляхти стає за¬ 
лежною від вельмож. Бар. О. —-В Сороко- 
панівцї то все полупанки живуть. ■— Мел- 

кій скотт> = Дробина (так саме зоветь ся 
і домашня птиця), ДрібьяВОК. —3 дробини 
дали міні тільки сім овечат та свиней троє. 
Сп. — Ще й тисячу двойняку, а дріб-ьизку, 
як піску, в. п. 

3. мілкий, здр. мілкенький, ко, не гли- 
оокии, НЄ ГЛЙбОКО, про посуду то-що — 

илескатии, ІІЛЇЇТКИЙ. — їдьте у брід, тут 
зовсім мілко. — Плеската талїрка. С. Л. 
— Плитка тарілка. Под. 

Мелковатнй, то = 1. дрібненький, ко, 
здрібненька. — Іде дощик здрібненька. и. п. 

2. мілкенький, ІГОМІЛКИЙ, КО. (Д. Мелкій). 
Мелковбдіс = мілковіддя. 
Мелковбдпмй = д. Мелкій 3. 

Мслкодбнньїй == д. Мелкій 3. 

Мелкозерпйстнй = дрібяйй, (про ХЛЇ'б) — 

заміркуватий. 
Мелколйствепньїй = дрібнолистий. 
Мелкоііомістннй = (про панів) — нанок, 

підпанок, полупанок. — Панам, підпан¬ 
кам і слугам давали в пеклі добру хльору. Еот. 

Мелкоеть = д. Мслизна. 
Мслкота = 1. д. Мелизна. 

2. малеч, малеча, дрібнота, пбдріб, 
дробина, дрібниця, дрібгязок, абищи¬ 
ця. С. Аф. 3. Л. — А дітвора — такий 
дрібьязок, так і обступили. С. 3. — І ще 
там єсть до півдесятка, но дрібьязок і годь- 
тїпй. Кот. — Про худобу — д. Мелкій 
СКОТІ. 

Мелкотравчатнй = низькотравний (про 
рослину), ДрІбнОМереЖаїІИЙ (про мережки) 
— М. поміщиць — Д. МеЛКОНОМІстНЬІЙ. 

Мелкошерстнй = короткошерстий. 
Мелодйческій = мелодійний, СЬІІІВОЧИЙ. 
Мелодія = мелодія, сьпів. 
Мелочнбй = 1. дрібний, дріб'ьявковий. 

— Дрібний крам. — Дрібний крамарь. 

2. (про чоловіка) — Дріботун. — Ат! лю¬ 
дина така з його... дріботун, до всього йому 
свого носа треба, хоч би там яка дурпицн 
була. Кн. 

Ме.іочь — д. Мелкота 2, про гроші — 

Мельни ца 

дрібняки, срібні — срібняки, срібнячки 
(Кр.), мідяні — МІДЯКІІ, МІДЯНКИ. 

Мель = МІЛНІїа, ОбмІЛЬ, довга і вузька -— 

КОСа. — На де-яких місцях виступає дно 
аж під ровень води і творить мілипи. Зсм. 

Мельканіс = мигання, мигалка, бли¬ 

мання, блйкання. 

Мелькать, мелькнуть = мигати, миготі¬ 

ти (О. Л.), мигтіти, мигнути, блйкати, 

блимати, блимнути (про сьвіт), шмигати 
(С. Л.), шмигнути, шмигонути, шаснути 
(про ходу). — Мигнула у мене надія. Кіі. 
— 1’ідпі місця, хатки, садки — все те ми¬ 
готить у очах, у голоиі думки будить. О. 
Мир. — Цілу дорогу мигтить мінї її очу, 
паче сонце. — Щось проти сьвічки миготі¬ 
ло, то певно коси полиекувались. К. X. — 
Щось шмигонуло перед очима. С. Л. 

Мелькомь = миттю, швидко; мигвом, 

мигцем, нрогульком. — Отут бачив його 
мигцем, а добре не придивив ся. Кн. 

Мельникові. = мельників, мірошників, мі¬ 
рошницький, млинарів. (Д. Мельніть). 

Мельникь = мельник, мукомел (С. Л.\ мі¬ 
рошник (С. 3. Л.), млинарь. с. 3. (Остан¬ 
нє слово тільки хазяїн млина, а перші — 
як хазяїн, так і наймит мукомел.). — Жін¬ 

ка мірошника — мельиичка, мірошничка, 
млинарка, син — мельниченко, мірош¬ 
ниченко, дочка — мельниківна, мірош¬ 
никівна, бути мірошником — мірошни¬ 
кувати. — Мельник мене, шеретує, обігр¬ 
іють ся, поцїлує. н. п. — Стояв собі мли¬ 
нок і в нім мірошник жив. Гр. — Мірош¬ 
ник мав хороший млин — в хазяйстві не 
аби що він. Б. Iі. — Край ставочка мли- 
иочок, а в млииочку мельиичка (по другій 
одміиї: млинарка), а в мельнички (млинар¬ 
ки і дві доньки. її. п. — І не мірошникував, 
а голова борошном припала, н. пр. 

Мельпица = млин, здр. млинок, млиио- 
ЧОК. — Не мели, як пустий млии. и. пр. — 
Млинок — Божий дарок. н. пр. — Куплю 
тобі хатку іще й сїноікатку, і станок, і мли- 
пок, і вишневенький садок, н. пр. — Водя¬ 

ная мельпица = млин, млинок, водя¬ 
ний МЛИН. — Млин у мірошника був во¬ 
дяний. Б. Г. — 3 наливним колесом —- 

КОрЧЙК, з підливним — ПІДС1ІІДНИК, ПІД- 

СубіИНИК, що робить тільки весною — 

ВЄШНЯК. С. Л. — ВІтрепая мельпица = 
вітряк, вітрячок (С. Аф. 3. 1.), кращої 
конструкцій — машина, нідмашйнок С. Л. 
— Торохтить, як вітрик. її. іі]і. --- ) верби, 
і тополі і вітряки па полі. її. ІП. VI» с 
.1-Ьиокова.іьііая м. = гамарня. с. Л - 
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Ббішая м. = топчак, здр. топчачок (С. 

Л. ПІ.), тупчак, стуичак. — Кофейная м. 
= МЛИНОК. — Купив млинок до кави. 
Маркович, Диевпьш записки. — Крупча- 
тая м. = питель, крупчатка (О. Л.), де 
вироблюють крупи — круподерня, драч. 
С. Л. —- Лісопильная, пильная м. = 
тартак, тертак, та(е)ртачок. с. л. ш. 
— Фабричні збудуваппя парового тартака. 

Фр. — ІІлов^чая н. = наплавний млин 
(па Дпїпрі), ллавак (па Бузі), пливак (па 
І’орипї), Гончак (на Сеймі). С. Л. — Руч¬ 

ная м. = жорно, жбрни. с. Аф. — Був 
собі дід та баба, а в іх було жорно; от 
баба молола... н. п. — Молотп у жорнах. 

С. Аф. — Сукновальная м. = валюша 
(С. Л.), фалібша. — Частини млина-. 
а) вітряка: основа — стілець, дишель — 

стріла, дишель, вброт (Лов.), ВОрОІИЛО, 

вирло (Лев.), куди зсипають зерно — Кіш, 

пристрій для очистки зерна — шеретовка, 
гпїздо длн веретена — ПОрпЛИЦЯ, (палич¬ 

ка, що трясе рукав коша — рештак, жо¬ 

лоб, кудою борошно йде — іуЧИЙК, б) во¬ 
дяного млина: дерев'ьіші коробки, кудою йде 
вода —- Л0Т0КЙ, внизу — ОІіуСТ, затички 
в лотоках — заставки, колесо з корчами 
— вовчок, ведмедик, ведмідка, покрівля 
над колесом — Ііариик, куди засинають 
зерно — КІШ, куди надає борошно — скри¬ 

ня, пристрій, щоб піднімати камінь — Пі¬ 

дойма. 

Мельнпческій, ііельпичій = Мельників, 

мірошницький, мірошників, млинар¬ 

ський. — Моє діло мірошницьке: підкру¬ 
тив та й знову! ц. яр. 

Мельпичиха = д. під сл. Мельники (жінка). 

Мельїшчпмй = млиновий, илипськйй. — 

Мельпичпнй канеш, = млиновий ка¬ 

мінь, ЖОрнО, верхній —• ВерХИЯК, спід¬ 

ній — СПІДІ1ЯК. —. Мельнпчпое колесо =- 

млинове колесо, КОЛО. — Ой зійди, зій¬ 
ди, ясен місяцю, як млиповсе коло. н. п. 
(Д. ще під сл. Колесо). 

Мельчать = дрібніти, дрібнішати, на¬ 

лити СЯ, переводити СЯ, (дуже) — НЇК- 

челіПТИ. — Дрібніють люди па землі. К. 
ПІ. — Та й ті вслитпі загинули і з того 
часу рід людський почав дрібнішати. Бар. О. 

Ипра од пори усе малять ся люди. К.. 3. 
о Ю. Г. — Перевелась худоба — зовсім 
миршава стала. 

ЛІе.іьче — 1. Дрібніше. —Пішій дрібніше, 

щоб помістило си. Чанч. 

2. М1Л1ШЄ. — То було не глибоко, а те¬ 
пер ще мілїше стало. 

Меліть = МІЛІТИ, мілішати. _ Дніпро па¬ 
че що-году ліліє. — Ставок починає міліти 

Мслгозга = мілька іС. Л.), мелька, міль- 
га, мулька (С. л.) мулявка; (про ді¬ 

тей) _ малеча, дрібнота, дрібьязок. 
(Д. під сл. Мелкота). —• Піймалось багато 
риби, та все така мілька, що хоч візьми 
та й кинь у воду. 

Мелюсь = меляс, частіше — меляса. 

Менестрель = бандуриста, кобзарь. 

Менструація = місячка, цьвіт, краска, 
жіноче, разом з Беисопіюеа = ОНЛава, 
о(у)илавн, сплавна. — у мене цьвіт був, 
нк я сюди прийшла. Ніс. 

Мсііь, мепекь, риба басіии Іоіа ~ МвПЬОК 
(С. 3.), мнюх, ментюх. (С. Пар.). 

Меньшакь = менший син або брат. 
Меньше = менше, менче, здр, мен- 
Ш,ч)еіГЬКО. Лев.. 

Меііьшипствб = меншість. 
Меньїшіца = менша дочка (мезйііка) або 
сестра. 

Меньшій = менший, менчнй; молодший. 
Мєііїіє = д. Меньше. — Мен-Ье всего ~ 

найменше, що найменше. — тішь не 
неііТ.е = однак, одначе, про те, усе 
таки. — Якийсь чудний, а про те добрий 
чоловік. — Хоч тобі й не хочеть ся, однак 
мусиш так робити. 

Мертель, Магщі = маргель, рухляк (вашій 
з глиною). С. Пар. 

Мергельний — маргельовий, рухляковий. 
Мережа = ятір. С. 3. 
Мережать — маракувати. 
Меренокь = КОНИК (д Мерннь). 

Мереть = мерти, у(в)міратн. 
Мерещнтьея = 1. мріти, мріяти, ся, ма¬ 
ячити, маиячйти, майорйти, бованїти. 
(Д. під сл. Видніться неясно). С. 3. 
2. ввпжати ся, привйджуватн ся, 
верзти СЯ, роїти СЯ у ГОЛОВІ. — І спить 
ся мііії чи м просто ввижаеть сп. О. Мор. 
— Верзеть ся щось, наче у віспі. — В.Д 
зца що тобі роїть ся у голові. С. Л. 

Мерзавсць поганець, паскуда, леда¬ 
що. С. 3. — Буває щастя скрізь погапцям, 
а добрий мусить пропадать. ІСот. — А над 
нею молодого поганець сьмієть ся. К. ПІ. — 
Може тепер згпущпєть ся який поганець 
над тобою. К. К. — Чого ти так мене, па¬ 
скудо, в боки пхаєш? Гр. — Пустив ся 
в ледащо. 

Мерзанка = поганка, паскуда, ледащй- 
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ЦЯ. — Пула в мене дївчина паскуда, вона ж 
міи'і неї кучері поскубла, н. н. 

Мерзйть = 1. брйдити (С. ПІ.), гидити. 

2. поганити, паскудити. 
Мерзкій, ко = поганий, но, паскудний, 

но, гидкий, гидко (С. Аф. Л.), гйдостний, 
но, бридкий, бридко (С. Аф. л.), мерзе- 
ИИЙ (С. 3.), мерзосьвітнпй. — Поганий 
він чоловік. — Отецько бридкий! цур тобі 
одчепи сн! Кв. — Чудище мерзене. К. М. X. 

Мерзлий = 1. мерзлий, замерзлий, одуб- 
ЛИИ. — Мерзла аемлн — не можна конати. 

2. мерзлякуватий, мерзляк (Д. Знббкій,. 
Мерзлзі кі = д. Знббкій. 

Мерзлятина = мерзля. 
Мерзнуть == мерзнути. 
Мерзостннй = д. Мерзкій. 
Мерзость = ногаиь (С. 3. Д.), паскудство, 
гидота, мерзота, бридота, огида (С. 3.), 
бгидь, плюгавство. 

Мерзіть = поганіти, паскудити ся, гид¬ 
шати, мерзенптп ся. 

Меридіані = ІІІВДЄ1ШИК. — Меридіан — це 
чужоземне слово, по нашому ноно визнана 
південпик. Дс-що про Св. П. 

Мериносі = шпанка (вінця гишнапської 
породи). — У шматку, коли знаєте, 2000 
ягниць, та не простих, мужичих, а шпанка. 
С. X. 

Морині = КІНЬ (вихолостаиий огирь). — 

Глупі, какі енний перині = дуриии, 

ЯК ВІВЦЯ. 11. пр. 

Меркнуть = мерхнути, марніти, темніти, 
ТЬМІТИ. (С. Ш.). — 1 всюди зіронька моя! 
ти не марніла, ти сіяла. К. ПІ. — Добра 
полива так і не марніє, а блищить паче 
скло. Кіі. 

Меркурій = 1. Меркурій (планета). 

2. живе срібло. 
Морлуха, частіше Мерлушка = Смух, сму¬ 
шок (я ягняти), липтварь (з вівці), мер- 
ЛЙЦЯ (С. Л.), ГОЛЙЦЯ (Сп. з дохлої вівці), 
ВІШОрТОК, ВІІИОрОТОК (з мертворождепого 
ягняти), Пере.ЛІТОК (з того, що переліту¬ 

вало), стариця (з старої вівці). 
Мсрлушсчій, лерлушій, мерлуїцатьій = 
смушковий, смушевий, линтваревий. — 
бсть у непе шапка, єсть у мене дві — сму- 
шевиї обидві. її. п. — Линтваревий кожух. 

Мертвенпоеть = 1. иомертвілість. 
2. мертвбта. — Мертвота у нас па селі, 
а колись було весело. Кп. 

Мертвенний = 1. помертвілий. 
2. смертний. 

Мертмецкій мертвецький. — Мертвецкп 

ІІЬЯНІ = ІИЯНИЙ як иіч, як земля. — 
Іде з шинку •— віяний як земля. Чайч. 

Мертвеці = мрець, 2-й відм. мерця, ми. 

мерці, мертвяк, мер.іяк (С. Л. 3.), уме- 
рець, умерлець. (С. ПІ.). — Земля ле¬ 
жить нерухома, мов мрець. Кіі. — На той 
останній страшний суд мерці за правдою 
встають. К. ПІ. 

Мертвечина = мерлятйиа, мерло, (про ху¬ 

добу, зьвіра) — наддо, стерво, с. Л. 
Мертвечйнний = мертвецький. 
Мсртвйтсльннй = смертельний. 
Мертвить == мертвити. 
Мертво = д. Мертвецкп. 

Мортворожденннй = мерчук, (про ягня) 

— вйиорток, випороток. 
Мертиость = 1. мертвість. 

2. одублість. 
Мертвий = мертвий, мерлий, умерлий. 

(С. ПІ.). — Чорному мило, умерлому кади¬ 
ло — нічого но поможе, п. пр. — Так яо- 
могає, як мертвому кадило, н. пр. — Нить 
мертвую чашу = напивати ся дуже й 
часто. 

Мерцаніе = блимання, блйклшя, мигання. 

Мерцать = блйкати (О. ш.), блимати, миг¬ 
тіти, МИГОТІТИ (С. 3.). — Зорі мигтять. 
— Каганець бликаа — от-от шігасно. 

Мсесія = Спасйтель, Спас. 
Мести, песть = мести, замітати. — Сні¬ 

гом хату замітає. В. 1Ц. 

Месть = Помста. С. 3. — Од Нога помету 
наволікає г. Л. В. 

Мсталлйческій, металлопий = металіч¬ 
ний, металевий, метальовий. — Мета- 

лйчеекая обділка — окова. 
Металоплавильний = самарський. — М. 

печь = гамария. Вол. Сидоренко. 

Металі = метал, метали. 
Метаморфоза = обертання. 
Метанів — кпдания. 
Метать, метнуть = 1. кйдати. викида¬ 
ти, кйиути. — Метать взбрі = кйда¬ 
ти, скидати ОКОМ. — Метать жребій = 
брати, кидати жереб. — м. икру = тер¬ 
ти СЯ. — Риба треть сн. С. ПІ. — М. петлн 
= овкидатп петлі, (цро зайця) — роби¬ 
ти нетлі. — м. етр-Ьли = пускати стрі¬ 
ли. — М. кроиь = пускати кров. — 
ІЦо вже йому не робили, і кров пускали — 
не помогло. 
2. ІЦЄНЙТИ (про собак), КОТЙТИ СЯ (про 
ОІІСЦЬ І 1ШЦ1.0К1. 

Метаться, метнуться — кидати ПІ, кіі- 
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нути ся, гасати, метушйти ся, шатну¬ 
ти ся, шаснути ся, (па волю) — бореа- 
ТИ СЯ, боркати СЯ, (як що вкусить) — 
Ґедзати СЯ. — Кидав ся всіма сторонами, 
иїгде й сліду нема. Кп. — Шатнули ся по 
куріпям запасу шукати, п. я. (Д. під ел. 
Брбситься). — Всїиі'і. ні. глаза мечетей 
= веїж кйдаеть ся в очі. — Мечется, 
пакт. угорілая кбшка = біга, як ошпа¬ 
рений. 

Метіілка = 1. метїлка, ВІНИЧОК. — Візьми 
віничок та почисть одежу. 

2. у рослин — КунЙЦЯ, КуНЯ (очерета), 

ВОЛОТ, ВОЛОТТЯ (проса), КЙТЯХ, КИЯХ 
(проса, кукорудзи). 

3. рос. Роа Ь. = МІТЛИЦЯ, Роа ЬиІЬона і 
Сошрекза Ь. = ТОНКОНІГ, Роа пепюгаїіз Б 
= В0Л0СІ1ЙЦЯ, ГуСЯТІІИК, Роа. ргаїепзіз Б. 

= лядська чуприна, роа ігіхіаііз Б. = 
ТОНКОНІГ. С. Ан. 

Метель = д. Ііьібга. 

Метельпнй = метелншнпй, хуртовинний, 
завірюшний. — Мстельїше напоен = 
замети. — Там такі замети понавертало, 
що іі пройти но можна. 

Метіільньїй = мітловий. 
Метелмн,ип>, ца = метїльпик, ця. — II 

до ночі кухонарочку найму, я до хати та 
метїльничку. II. 11. 

Метеиіе = метіння, замітання, підмі¬ 
тання. 

Меткій = 1. влучний, влучкгій, влучен. 
— Бог хоч не скореп, та влучен. и. ир. 

2. кидкйй, замаївшій. 
3. меткий, іинидкйй, моторний. 

Меткості, = влучність. 
Метла = 1. МІТЛИ, стара —• Дряпак, з ган¬ 

чірок, клоччя або рогожки — НОЛЄЛО. 

2. д. Комета. 

3. рос. Ацговіік І,. = мітлиця, пирій, 
ТОНКОНІГ і д. Метелка 3. 

Мстлііца, метліїка = д. Метла 3. 
Метловище — мітлище, мітловйсько, дер¬ 
жално (у мітли). 

Метнуть, ея == д. Метать, ся. 
Метода, методі. = спосіб. 
Метрдотель = дворецький. 
Метнль, ком. Еріїетега Іюгагіа = ПОДбнЬ- 

ка. С. Жел. Пар. 
Механіізмь = механйзм, справа, снасть, 
маїїшиерия. 

Мехаяякт, = механнк, машинйста, мати 
іпістіш, машйнішк. (Д. під сл. Маяш- 
піїсть). 

Мечта = 1. мара, марево, мана, манія. 
С. 3. X 

2. мрія, манево, химера (С. 3.). — Мрії 
мої, мрії золотиї, не кидайте мене, доки 
в домовину. Як. — А повітря легке і про¬ 
міння палке в серце мрії раєм підіймають. 
Сам. — Шкода! Тепер вже мрії сї у пишній 
згинули красі. О. Пч. — Було видно, що 
в казці снує перед нами свої власні мрії. 
Фр. — Де врем-ья радісне, коштовне, химер 
солодких і пісень? Колись було усім тим 
повне гаряче серце день у день. Ал. 

Мечтаніе = жаріння, мріяння. 
Мечтатсль, ница = 1. мрійник, ЦЯ, мрі- 

ЄЦГ), химерник, ЦЯ. — Би Ідеаліст, мрій¬ 
ник, казала вона. Лев. — 3 малку він звик 
мріти, так його і продражнили мрійцем. 
Він па те не вважав: „чи мрієць то й мрі- 
єць“ думав він. Кп. 

2. д. Бмсоком’їфннй. 

Мечтательность = 1. мрійність, химер¬ 
ність. 
2. д. Бьтеоко.и'Ьріе. 

Мсчтательньгй = 1. мрійний, химерний. 
2. д. БьіеокоігЬрііьііІ. 

Мечтать, ся = мріяти, ся, марити, ся, 
химерити, роїти ся (С. 3.). 

Мечі, — 1. меч, МІЧ. — Рубає мечем голо¬ 
ви з плечей, п. п. — Вихопив гострий міч, 
зиіш головку З І1ЛЇЧ. II. п. 

2. риба Хіріїіаз ріабіив = мечник. С. Пар. 
Мода = 1. д. Воздаяніе і Взятка 2. 

2. користь, зиск, прибуток. 
ІЧздоймецт., стпо = д. Вз;іточи піп., ство. 

Миганіе = мйгаїшя, мигавка, моргання, 
моргавка, мругання, кліпання, блн- 
мання, лупання. 

Мигать, мигнуть = мигати (С. Л.), ОЛЙ- 
мати (С. III.), моргати, мружити, кліпа¬ 
ти, лупати (С. 3. Л.), мигнути і т. д. — 
Піймали па крадежі, а він хоч би тобі сло¬ 
во, тільки очима блима. С. Аф. — А що то, 
мамо, па небі блима так хороше та псно ? 
То, сипу, зорі. Зїііьк. — Ой здаєгь ся, що 
по плачу, оченьками мружу, и. п. — Очима 
він на їх лупнув... сказавши се, оп-ьять 
заснув. Кот. — Кив, морг па його. Кн. 

Мнгачг, чигуїгь, мягуяья = моргун (С, 
3. ), клїпко, моргуха, с. 3. 

Мни. = МЄНТ, МаХ, МПТЬ. — Кинулись тут 
МИТЬ і догнали, п. к. — МЙГОМТ. = ЛИТТЮ 

(С. 3.), ментом, духом, махом, вмент, 
ВМИТЬ, Вмах (С. Л.). — Ментом полом'ї.г 
обхопило цілу скирду. Кн. — Як раз в той 
мент, як Тетяну мчали біля мене, я підій¬ 
шов до двору їх... Я догадав ся яке неща¬ 
стя скоїлось і миттю на коня. Ь'. К. — Ду- 
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хом догнав його. Кн. — У дух машина про¬ 
біжить! звичайне в одну мить. О. Пч. 

Мнзаіггропйчсскій = відлюдний, одлюд- 
1ШЙ (с. 3.), нелюдяний. 

М изантрбігь = відлюдник, відійди (С. 
Пар.), безлюдок. 

Мизі’йрь, наук Агапеа (агапіиіа = таран¬ 
тул, тарантух (Чайч.), волоський наук. 
(О. Пар.). 

Мизерность = мизерність, мйршавісті, 
і д. Бідноеть. 

Мизерпьгй = мизеряий, миршавий, зли¬ 
денний, _ (про зерно) — заміркуватий, 
д. ще БІдими 1. 

МііЗІІНЄЦЬ = мизйиець, МИЗІІІІОК, ми- 
вйнчик. 

МикрОСКОПТ. = микроскбп, дрібногляд. 
С. Пар. 

Микстура = мішено, мішанина (рідке лї- 
карство). 0. ІІар. 

Милашка = любий, люба, ліобчпк, люб¬ 
ка, душка. 

Мйлан = мила, люба; любка, коханка, 
МИЛОДанка. — Л я Дзюбі, моїй любі, че¬ 
ревички куплю. II. II. — Ожени ся, сипку, 
візьми собі любку, цілуй її, милуй її, як 
голуб голубку, н. п. — Раював, слухаючи 
свою любку. Ви. — Провчи, сипку, свою 
мидодагшу. її. її. 

Миленькій = миленький, любенький, ко¬ 
ханий. 

МилехопектЕ. = милесенький, любесенький. 
Милліоиерь, ша = милїоиник, милїон- 
ЩЯК, ЦЯ. — Т-ко за недовгий час милїон- 
пикои зробив ся. Ви. 

Мило = нішо, миленько, любо, любенько. 
— Любо було дивитп ся. С. Л. 

Милованіе, миловаиье = милування, го- 
лублїння. 

Милованіе = милування, помилування. 
Миловать, ся = милувати, ся. голубити, 

СЯ (С, Аф. 3.), ПЄСТРІТН. — Цілувала, ми¬ 
лувала, до серденька пригортала, п. її. 

Миловать = милувати, мйлоеть класти. 
— Це вже я милость кладу на тебе, а то 
попобити треба. Чайч. 

Миловидний, милолиций = миловидий, 
милий, любий, гарний, гарновйдий, 

перше теж -— прибмиий. — Не пристало 
стиду-бриду цілувати миловиду, и. п. 

Милосердіс = милосердя, милосердпість 
(Чайч-.), ласка. 

Милосердий = милосердний, милосердник 
(В. Б.), ласкавий. 

Мй.тостипецт., вида — ласкавець (С. 3. Л.), 

ласкавиця, мйлостиик, ця (С. 3.), до¬ 
бродій, ка. 

Милостивий = милостивий, ласкавий. — 
Ой ти, Гандзю, милостива, чим ти брови 
памастилі? н. п. — Блаженні милосгйві, бо 
такі будуть помилувані. В. Св. II. — Ми¬ 
лостивий Государь! = милостивий, ла¬ 
скавий Пане, Добродію! _ Шановний 
Добродію! _ Високоповажний До¬ 
бродію ! 

Милостиня = МИЛОСТИНЯ. 

Мйлоеть = мйлоеть, ласка, добро, до¬ 
бродійство. —■ Поїхали до столиці про¬ 
сити милості у цариці, п. п. — Коли ласка 
ваша, то позичте міні грошей. О. Л. — 

Ваша, мйлоеть — Ваша мйлоеть, ваше 
Добродійство. — Як би то ви, ваше до¬ 
бродійство, своїми руками милостиню по¬ 
дали. Б. 3. о Ю. 1’. — Дійлостн нрбсимт. 
= просимо, просимо ДО ГОСПОДИ. — 
Но мнлостн Божісй, Ббжьсю шїлостью 
= з ласки Божої. — По вашей пй- 

лоети = через нас. — Бд'їілайтс ції- 
лость = будьте ласкаві. 

Молочка, лилуша, милушка = мйла, ми¬ 
ленька, милюяя, любка, любонька, лго- 
буня. — Дівчинонько, любонько моя! Ви. 
(Д. ще під ед. Милая). 

Мил і.їй = милий, любий, коханий; люб¬ 
ко, любчик, коханок, коханець, мило- 
ДЙН. — Синоньку мій любий! — Ой лашгш 
ручки до єдиного пальця бо хоч сьвіт схо¬ 
диш, то не знайдеш над козака коханця, 
в. и. — Ой у мого милодаші біле личко, іік 
у папо. н. п. — Чумаченьку, козаченьку, де 
ти, милодане? Чом до мене твоє око кареє 
не глянс? Макар. — (Д. ще під сл. ,ІІЮ- 
ббвішкь). 

Мйлніит, = милий, любий. 
Миліть = міілїти, милішати, гарнїти, гар¬ 
нішати, кращати. . 

Мйльиьтй = мйльовий. 
Миля = МИЛЯ. — Сім миль мосту, а па 
кінці квіт -— на ввесь сьвіт ? (н. з. —- піст 
і Великдень). 

Миліїга = д. Милить. 

Мїшяка = мигн. — Разговарнвагь ми- 
шікою = говорйти на мйгах. — він за¬ 
чав уже па мйгах з нею говорити. Руд. 

Мимо = мимо, повз (С. 3. д.), поуз, біля, 
ПобІЛЯ, ПрОЗ. — їхав цовз самісіньку 
хату. С. Л. — Ой ішов же я поуз дївчп- 
нину пустку, тащ.найшов же я вишивану 
хустку, н. п. — їдь проз млин. С. Л. — 
Поуз двір. С. 3. 

Мміолетимй = короткий, скоротечний. 
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Мимоходомь = мимохідь, по дорозі’; на- Минуть = д. Миновйть. 

вертом, хватком. — Оце мимохід і до вас Мпражь = марево (С. 3. Д.), омана (С. 3.). 
зайшов. Кк. — По дорозї заїхав. — Марево не вариво — не нагодує, н. пр. 

Мішо’Ьздомь = МИМОЇЗДОМ, проїздом, ПО Весело здавалось од чарівничої омани. К.Х. 

дорозі'. Мирволить = потурати (С. 3. Л.), пога- 

Мйна = 1. мпна, (під ворожий етан або 
кріпость або для виходу) — ПІДКІП, тай- 

нйк (с. Ш.), потайник. 
2. вираз, вид, вигляд, погляд. _ з я- 
кимсь похмурим виразом подивив ея на мене. 

Мииареть = башта коло мечеті. 
Миндалевйдинй = миг(ґ)дальоватпй. 
Миидаль, рос. Аіпуцсіаіпк еотишпік Б. = 

мпг(ї)даль. с. Ан. — І хвиїи медом мов 
налиті, мигдаль, каштани смаковиті. Мет. 

Миндйльннй = миг(ґ)далевий. Кіев. Ст. 

Мииераль = минерал, копалина. С. Жел. 

Минерь = ПІДКОИНИК. с. Пар. 

Миніатіора = дрібне малювання, дріб¬ 
ний малюнок, дрібноббраз (С. Пар.). 

Мииіатіорішй = дрібний, дрібнесенький, 
дрібнюнїй (Чайч.). — М. живописець = 

дрібномаляр. с. Пар. 
Мйнішй — мйповий, підкіпяий, тайни¬ 
ковий, потайниковпй. 

Миновать, ся, минуть = минати, ся, об¬ 
минати, обіходити, оминати, минути, 
ся (С. Л.), поминути (С. Л.), обминути, 
Проминути. — Минають дні, минають ночі, 
минав літо, шелестить пожовкле листя. К. 
Ш. — Не по правді живеш, минаєш мою 
хату, до ипьшої йдеш. н. п. — Своєї долі 
не обминеш, н. пр. — Було колись, минуло 
ея, не вернеть ея знову. К. Ш. 

Минбга, риба Реігоіпігоп тагіпиз = МИНО- 

га. С. Пар. 

Мипорний = журлйвий, жалібнйй, смут¬ 
ний. 

Минувішй = МПнуЛИИ. — 3 розмови про 
мипуде перейшли на бесіду про сподіване. Нп. 

Мипута, минутка, мішуточка = минути 
(1/а0 частина градуса або години), ХВИЛЯ (С. 

ПІ.), хвилька (С. Ш.), хвплйна (С. 3. Ш.), 
хвилйнка, годйнка, хвплйнка, хвплй- 
иочка (С. Л.). — По добрій хвилі чекай 
злої. н. пр. — Мерщій, мерщій хвилина 
кожна дорогі. К. К. — На мпнуту, на 
иішутку = на хвйлю, на хвилинку, 
на часинку, на волосйнку. — Побачи¬ 
тись з нею хоч на деньок, хоч на хвилю. 
Фр. — Дай міні голки хоч на часинку. С. 
Л. — Цілу ніч не спала. Уже перед сьві- 
том на волосинку зімкнула очі. О. Мир. 

Мипутіїмй -= мипутппй, хвилевий, ХВИЛЬ¬ 

НИЙ (О. ПІЛ 

КИТИ. С. Л. — Не потурай дитині. С. 3. — 
А козак добре дбає, жінці не потурає, їй 
віри не діймає, н. д. 

Миреніе — миріння, лагожіння. 

Мирйть, ся = мирити, ся, годйти, ся, ла¬ 
годити, ладнати, ся. — Ходи ж лиш по¬ 
годи їх, чого вони сварять ся? С. Л. 

Миріадо — безліч (власне 10.000). 

Мйрно = мйрио, тихомирно (С. ПІ.), у 
ЗГОДІ, у злагоді. — Живуть у добрій 
злагоді. 

Мйрннй = мирний, тихомйршш (С. ПІ.), 

СПОКІЙНИЙ. — МЙріШЯ ОТИОЯІСІІІЯ = 

сумир, згода (С. 3.), злагода, с. Л. 

Мировая = мирова, номйрна. — Почали 
годити ся на мирову. Ен. 

Мировбй = мировйй. — М. судья = ми- 
ровбй. — м. посредникь = посередник. 

Мцролюбіівмй, во, мироліббпнй, ІІО = 
миролюбний, тихомйрний, НО (С. ПІ.). — 
Не поділили ся спадщиною миролюбно, 
пішли позивати ся. Ки. 

Мирь = 1. мир (С. Л.), згода (С. з. Л.), ла¬ 
года, лад, злагода (С. Л.). — Краща 
згода ніж сварка, н. пр. — Стала ся згода 
з Турчином на років ЗО. Л. С. — Пригоди 
учать згоди, и. пр. — Уже тої сварці годі, 
дай рученьку, жиймо в згоді, п. п. — Ху- 

дбй мирь лучше доброй ссбрн — лучча 
солбмьяна згода, як золота звада, н. пр, 

2. рос. СЬепоросІіііт Воігуз Б. = марь, 
С. Ан. 

Міїса, миска, мисочка = миска, мисочка, 

довга і не глибока — ПОЛумИСОК (С. 3.) 

глибока дуже — макітра (С. 3.), макор- 

теть, макотерть (С. 3.), — Поїв я ті ва¬ 
реники, поїв варениці, перевернув макітер¬ 
ку в сінцях на полиці, н. п. 

Мйтингь = віче, рада. — На раду прибу¬ 
ло дуже багато людей. 

Мнткаль = миткаль (Лїв.), перкаль (Прав.) 

Мншеиь = мета, ЦІЛЬ. — На меті намальо¬ 
вано чоловіка, от ти й ціль в його. Кн. 

М шнура = сухозлотиця, сухозлітка; шу- 
МЙха (С. 3.). — У нас коровай сохозлоти 
цею обліплюють. Чайч. — Короваї бгалі 
і шумиху зверху накладали. Макар. 

М іровоззрї.ше = сьвітогляд. (Д. Міроео 
зерцаніе.). 

Мірозданіе = сьвітобудбва, створенні 
10 }НЮ.-уК|>. 
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сьвіта. — Хтоб зрозумів тодї закони му- 
дриї сьвітобудови ? Зїньк. 

міровой = СЬВІтОВЙЙ. 

Мірозиждйтель = Творець. —Бачить Бог, 
бачить Творець, що мир ногибає. н. п. 

Міросозданіе = д. Міроздапіе. 

Міросозерцательпнй = сьвітоглядний. — 
Проводячи життя сьвітоглндпе, не диво 
що... Кн. 

Міросозерцаніе = СЬВІТОГИЯД. — Се вихо¬ 
дить з того поетичного настрою, пким від- 
ріжняєть ся його сьвігогляд. Бар. О. —• 
Сьвітогляд українського народу. Лев. 

міроідь = мироїд, глитай. 
Мірской = 1. сьвітовий, мирський. — 
Просьвітив їх розум всякими науками, в 
шиттї сьвітовім погребними. Л. В. —• Се ж 
сьвітова річ. и. нр. — Треба підвертати 
сп від сьвітових утіх. Бар. О. — Мірской 
человікь == миряиии. 

2. громадський (С. Аф. 3. Л.), обчеськіш 
(з рос.). — Громадська рада — Богу від¬ 
рада. н. пр. — Не то що громадського, а її 
свого діла головою не подужаю. ІС. X. — 

Мірская сходка = громада. С. 3. — Клй- 
чугь у громаду. — Що громаді, те й бабі, 
и. хір. — Мірская изГіа = зборня. — Зі¬ 
брало ся людей — повна зборня. 

Мірятись, мірника = 1. мирянин, к;і. 
2. громадянин, ка. 

Мірь = 1. сьвіт (С. Ж.), сьвіт Божий, 
здр. сьвітбчок. (Е. 3. о Ю. Р.). — Ой 
сьвіте ясний, сьвіте прекрасний, як на тобі 
тяжко жити. н. п. — Ви сьвітло сьвіту. К. 
Св. П. — Без мови не змогли б люди го¬ 
сподарювати над ипьшими тварями і ввесь 
сьвіт обертати па користь собі. Де-що про 
Св. Б. — Дозиаеть ся чоловік з книжки 
і про сьвіт Божий. Ід. 

2. Мир, ЛЮДИ. — Люди як мухи, а сьвіт 
як банька, п. пр. — Ходить по міру = 

по під віконню ходити, старцювати. 
— Пішла по під віконцю миркати. Ев. — 

Не оть міра сегб = не сьогоеьвітнїй. 
— Блукали якісь тїнї не сьогосьвітні. Лев. 

2. Громада, с. Аф. 3. — Громада — ве¬ 
ликий чоловік, н. пр. —■ Яка громада, така 
її й рада. п. пр. 

Младенець = дитйиа, дитинка що ще не 
говорить —- немовлятко, с. 3. Л. — Груд- 

иой младенець = цяцькова дитина. 

Младенческая = родимець (С. 3.), пере¬ 

хід, МИМОХЇД, чорна неміч (у дітей). 

Младеїхческій = дитйнський, дитинячий. 

Младеичество = дитинство, мальство (С. 
3. ). — Не до його кажучи, просто не діло, 
а дитинство. Кн. — Сь младенчества — 

з Міі.іку, я мальстна. (Д. (ї. малоліітства). 

Младость, младой = д. Молодость, молодой. 

Млокошітаїохцій = молокоссущий. 
Млекоссїдь, рос. Оаііііт уєгшті Б. = ЖОВ- 

та, жовтенька кашка, медяник, ледяв- 

нйк, батіжки, буркун-зілля, дрібно- 

цьвіт, сйворотень. с. Ап. 

Млечний = МОЛОШНИЙ. — Млечннй путь 
= Богів шлях, чумацька дорога. — 
По небу йде ніби широка нона смуга, то, 
кажуть люди, чумацька дорога, що, глядячи 
по ній, чумаки у Ерим ходять. Де-що про 
Св. Б. — По дорозі саме в розсохах (де 
роеходить ся) єсть КрИНИЦЯ — чотири ясні 
зірки, а від неї — дівка з відрами — 
три зірки. Май. 

Мл’Ьть = мліти (С. Л.), у(в)млївати (С. 

ПІ.), ЗОМЛЇВаТИ. — Серце МЛІЛО, ІІЄ ХОТІЛО 
сьпіпать па чужині. Е. ПІ. — Як гліше па 
мене, так аж умліває. Лев. — Коли б мати 
теє знала, вона б з жалю умлівала, п. їх. 

Мнимий = гаданий, не певний, не прав¬ 
дивий. — І и, мов шалений, тоді упина¬ 
юсь тим гаданим щастям своїм, що думкою 
бачу, а справді ніколи те щастя не буде 
моїм. Ум. 

Мшїтельїшй = помисливий (С. Пар.), ней¬ 
мовірний, непевний (в собі); підзорний 
(С. 3.), зазорливий. с. 3. 

Мініть, єн = д. Думать, ся 1. 

Міібічі = багато, багацько, велико (0С. 

Зїньк.), инодї — МНОГО, пе дуже — ЧИ 
мало, багатенько (С. ПІ.), дуже — дуже 
багато, сйла, геть чимало, страх, шмат, 
гурт, тиск, до лиха, до ката, до чор¬ 
та, до біса, до хріна, до стобіса, чор¬ 
тів тиск. — Багато, як трави, н. пр. — 
І між доброю капустою багато гнилих ка¬ 
чанів. я. пр. — Багацько, як жидів коло 
ятки. п. пр. — Геть чи мало люду полягло 
од холери. Кн. — Гей Перебийте просить 
не много: 700 козаків з собою, рубає мечем 
голови з плечей, а решту топить водою, 
п. п. — 6 їх у нас до ката. К. 3. о Ш. Г. 
— Страх як багато. С. Л. — У його шмат 
грошей. — І панства чортів тиск було. Гр. 
— Жидів на ярмарку до біса. —- Во мхіб- 

х’омт. = багато в чому. — Зпаеть міхб- 
гое = багато знає. — Многшпе. кажет- 
ся = багатьом, багато де-кому здасть 
ся. — По ях посиль нрпчйналь = з ба¬ 

гатьох причин. 

Миоговласка, рос. РоІуІгісЬшп, АкріЛііті 
Гіііх так 8хі. = папороть, жіноча па¬ 

пороть. С. Ан. 

Мііогоігїітшістьій = ГИ(І)ЛЛЯСТІІЙ. — Гял- 
ЛІІСТИІІ дуб. 
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Многоглаголаніе = велемовність, вели- 
КОМОВНІСТЬ. Чайч. 

Многоглагбливнй = великомовнии (Чайч.), 

велемовний, розмовистий, балакучий, 
балакливий, просторікуватий (Чайч.). — 
Така розмовис-га, як у неї язик руба не 
стане, все говорить, наче млип меле. Кн. 

Многогрішний = гранйстий, гранчастий, 
угластпп (0. Ш.), грянчатий (Кн.). 

Многогрішний = великогрішиий, вели- 

когріїпник, ЦЯ, многогрішний. — Вели- 
когрішіщця вона була зб молоду, а потім 
Богови преподобилась. Хар. Чайч. 

Многоженець = многожон. 
Многознаменательннй, м. значїітельннй, 
м. значаїцій = мпогозиачнии, велико- 
значний. 

Многоколіішнй, и. колінчатий = ко¬ 

лінчастий. 

Многокостнй = д. Костіістнй 1. 

Многократннй = многоразний. — Ш до 
чого мої многоразці напучувашш. Кн. 

Многокровинй = КровуватПЙ (Май.), Крі- 

вавистий. 
Многолйствсішнй = рясний (С. 3.), ряс- 
НОЛЙСТИЙ, ЛИСтаТПЙ. — Ой ти дубе куче¬ 
рявий, лист па тобі рясний. її. и. — Дуб 
ряснолистий. Чайч. — Листата лина. Кн. 

Многолітіс = многолїття, довголіття, 
Многолітній = великолітній, довголіт¬ 
ній, ДОВГОВІЧНИЙ, ЛІТНИЙ. — Дуби І ВСЯКІ 
дерева великолітні. К. ЦІ. 

МіІОГОЛЮДІІОСТЬ = велелюдність. — Веле¬ 
людність Лондона сприяє вистежити запевне 
причину... Кн. 

Многолюдпнй, но — велелюдний, вели- 
колюдиий, людийй, людяний, веле¬ 
людно, ЛЮДНО, мирно. — На роепуттях 
велелюдних. К. ПІ. — Велелюдні міста, як 
от Київ, Львів, Адес. Кіг. — Великолтодпиіі 
сьвіт багатий та хороший. Ск. — Людшїй 
базарь. С. Л. — Балдівка велике село, лю¬ 
дяне. Кн. 

Многонбгь, многонбжііца, ком. іііііін = 

стонога. С. 3. 
Многонбжка, рос. Роїуройішп Б. = папо¬ 
роть. С. Аіі. 

Многбпько = багатенько, чи мало, чи ма¬ 
ленько. — Чи маленько таки заправили ви 
за коня. Кн. 

,М ногообразішй = розмаїтий. 
Ч иогоіілбдньгґі = рОДТОЧИЙ (про землю, ро¬ 

слину), ПЛОДЮЧИЙ (про птицю, животину), 

хлїбодайний (Гал., про землю), рясний 
Ітілі.кп про оиоч). С. Л. — Родюча земля. 

— Родюча груша. С. Л. — Качки більш 
плодючі від гусей. — Рясна вишня. 

Многоразлйчішй - розмаїтий, усякий. 
МногорЬчіс = д. Многоглаголаніе. 
М ііогорТ.чїпплй = д. Мпогоглагбливий. 

Многосемеппость = СЇМЯНЙСТІСТЬ. — Кс 
ли б міні не та моя сїмнпистість. Лов. 

Многосеиейнмй = сїмянйстий (Лев.), се 
менйстий, великосемейний, кодловатий 

МНОГОСЛОВІС, ЛНОГОСЛОВІШЙ = д. Много 
глаголаніе. 

Многослбжннй = многоскладний, —Вдвс 
складних або многоскладних словах па одні 
складі е нйголое. — Гр. Ог. См. От. 

Многосольннй = сілкий. 
Многосторонній = миогобічиий, гран 
частий, ГрянчатИЙ. —. Такий грянчатиі 
що й не скажеш скільки сторін у його. Кг 

Многострунннй = струнйстий. 
Многострадалецт. = великотерпець. 
Многотрудинй = важкий, трудний (С. ЦІ. 
Многоугбльнмй = угластий (С. ПІ.), ріж 
катии (Чай.), 

Мпогоуважаемнй = високоповажниі 
вельми шаповний. 

Многоучепнй = ВЄЛИК0ВЧЄНИЙ. Лев. 

Многбхонько == багато, багацько (дуже) 

Многогрішний = КОШТОВНИЙ (С. 3.), вели 
КОКОШТОВИИЙ (КІЄВ. Ст.). 

Многоцвітний = квітйстий, квітчастиі 
Мпогочйслешшй = численний. — Граш 

ця спорудила своїм численним прихильні 
кам обід. Кн. 

Мнбжество = багато, багацько, сила, ве 
лика сила, инодї — миожество, тисі 
валява, тьма темрява. — Незчисленне 
мнбжество = безліч. — Велика сила ні 
роду полягло на войнї. Кн. — Такого в; 
лнва риби. Мап. — Тьма темрява жучі 
було. — Гей не дивуйте, добриї люди, и 
на Вкраїні повстало, гей за Дагпевим її 
Сорокою миожество Ляхів пропало, п. 
— І хлопців чортів тиск було. Кот. (Д. н 
під сл. Много). 

Множить, ся = множити, ся, помножат, 
намнОЖатИ, ся. — Люди множать ся, 
земля не росте, не більшає. Кн. 

Мир, = міні. — ЗІ н і, все равиб = д. п 
сл. Весь. — Не по мн4 = не по мйсл 
не до мислі, не ПІД МИСЛІ. —Хочвче 
воиім намисті, вона міні не по мислі, н. 
— Та взяв ікінку не під мислі — не хо1 
з нею жити. н. п. 

Мніпііе = думка, гадка, розуміння, здаї 
НЯ. — Моя гадка така, що тобі не тре' 
туди їхати. С. Л. — В мене думка не таї 
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щоб пішла я за Отецька. Кв. — По моєму 
мігішію, я того мпіиш = на мою дум¬ 
ку, моя така думка, як на мене. — 
На мою думку, зовсім не так треба зро¬ 

бити. — Мнішіем'ї. положить = ухвали¬ 
ти. (Гал.). 

Могила = 1. яма, гробовище, гріб. 2. мо¬ 
гила. — Ой робіте труну та широкую, ви¬ 
копайте яму та глибокую, висипте могилу 
та високую, н. п. — Гробовища у землю 
глибокі. К. Д. — Тоді було трохи жаль, як 
на лавці лежав, як до гробу понесли, то 
всі жалі одійшли. Я до гробу йшла — по- 
плакувала, а від гробу йшла — поскакува¬ 
ла. н. п. ІІод. — Висипали над козаком ви¬ 
соку могилу, посадили у головах червону 
калину, н. п. 

Могйльница, рос. Уіпса = барвінок. с.Ап. 
— Ой мій хрещатий барвінку не розстилай 
ся по садочку, н. п. — Зелененький барві¬ 
ночку стели ся низенько, н. п. 

Могильний = могпльвип, гробовий. 
Могіїльщикт. = гробокоп, могйльник. 
Могоричі = д. Магарьіч-ь. 
Могота, могута = МІЦЬ, сила. — Не в-ь 
моготу = не но силі, не під силу. 

Могучій, могУщественішй = міцний, силь¬ 
ний, дужий, могучий, могущпй, Й1 ож- 
ипй (С. Ж.), могутний (С. Л.), велико¬ 
можний, потужний (С. 3. л.), промож- 
НИИ. — Не поможе міцний Воже і воскова 
сьвічка. н. іір. — Не завидуй могучому, бо 
той заставляє. К. НІ. — Надія і могутного 
царя і мене пестить. Кп. — Поскидав по¬ 
тужних з престолів і підняв у гору смирс- 
них. К. Св. П. — Тут треба потужніших 
сил. С. 3. — Підхиляю ся під їх монар¬ 
шую преможную волю. К. Ст. — Премож- 
ний Монархо І Самойлович. С. 3. 

Могуїцество = сила, міць, могутність, 
можність (С. Ж.), можновладство (К.В.). 
— Він має велику силу. —■ Велику міць 
узяла жидова, що усіх панів посіла. С. Л. 

Мода = мода, новеденция, поведінка. 
—• Сидить чорт та й плаче, що моди панам 
не настаче. н. цр. — Така вже н нас по- 
веденция. 

Модель = зразок, взір, модла (Ман.). 
Зробив зразок, та по йому вже й робив.— 

Моделйровать = моделювати. Ман. 

Модистка = МОДНИЦЯ. — Заказала у мод¬ 
ниці. — Вона була в Адесу у модницях, та 
там і навчила ся шити на панів. — Сестер 
можна повіддавати в науку до модниць. Кн. 

Мбдница = модниця, модосьвітка (С. 3.). 
— Ач, яка модниця — усе їй треба, щоб 
по моді було пошито. 

Мбдничать = модничати, по моді, по 
мбдньому одягати ся, жити. 

Модний = модній, мбдешнпй. 
Мбжется, вживаеть ся тільки у виразах: а) 

„худо можется“ або „не мбжется" = 
не здужаєть ся, не добрить ся. — 
Щось міні не добрйть ся. Хар. Чайч. —■ б) 

„Каянь живется, мбжется2“ = як ся ма¬ 
єте ? Чи живі, чи здорові? 

Можжевслоинй, можжевельннй - ялов- 
цевпй. 

Можжевельникт., рос. Іипірегиз еоттипік В. 

= яловець, можевельппк. с. А. — Ку¬ 
ривсь дли духу яловець. Ког. 

Можно = можна. 
Мбзглнй = гнилий (про овочі), трухля¬ 
вий (про дерево), нрйтхлий, тухлий (про 
иньші речі), хирий, хйрлий, слабовитий 
і т. д. д. Болізненпий (про чоловіка). 

Мозглавнй = д. Волізнеиннй; миршавий, 
плюгавий. 

Мозглякг = хирляк, харлак (С. Ш.), пло- 
хута (С. 3.), миршавий (К. х.). 

Мозглятина = гнилятина, трухлятина. 
Мбзгнуть = 1. гнити, трухлявіти (про 
рослину). С. НІ. 
2. чахнути, марніти, хиріти (про чо¬ 
ловіка). 

Мозговіікь, мозговнпа, Соепигия еегеЬгяІія 
— мозговнйк, коловатка. с. Жел. 

Мозговбй = мізковйй. 
Мозгт> = І.СегеЬгит —мізок, мозок. С. Л. 

2. Мейиііа оззіит — ШНІК. — Твоя кість, 
а мій шпік. н. ир. 

Мозжечбкг, СегеЬеІІит = МІЗОК. 

Мозжііть = мізчйти (С. 3.), мотлошити. 
— Голову мозжйт’ь = голова тріщить. 

Мозблнстнй = мозольований. 
МОЗОЛИТЬ = МуЛИТИ, МОЗОЛИТИ. — І чер¬ 
воні чоботи мулять, н. пр. — Мозолять 
язикбмт. = д. під сл. Вздорх (Городить). 

Мозоль = 1. мозоля, наростень, нагнітка 
(Бар.), на тяті — гузка. — Не гарні мої 
руки, ще й з мозолями. Фр. 

2. зад, гузка (у мавп). 

Мозольний = мозолевий. —- Мозбльние 
деньгн = крівавиця. 

Мой, моя, моє = мій, моя, мой. 
Мбйка = 1. миття, (про білизну) — пран¬ 
ня, праття. 
2. МОІІКЯ (де миють вовну). — Заробила 
на мойках. — Наняла ся па мойки. 

Моклакт. = жмикрут, глитай; скнара, 
скупиндя, скупердя, га. 
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Моклий = вохкии, мокрий. Молвить = мовити, казати. — Не мов мі 
Мокнуть = МоКНУТИ. ні словечка — нехай буде гречка, н. п. 

Мокредйиа = трясовина. С. ІП. — Попа- Молебень, шолебствіе = молебень, 
дп в трясовину, та ледве вибрались відти. Молебствовать = молебень Правити. 

Мбкредь = 1. негода, сльота, дощиста, 
МОЧЛІІва ГОДНІїа. — До милої вроди немає 
негоди, н. пр. — Не впорались з возови¬ 
цею, як захопила негода. 

2. вохкість, мокрість. 
Мокренькій, ко = мокренький, ко. 
Мбкреть = д. Мбкредь. 
Мокрехонекь, ко = мокрісінький, ко. 
Мокрець = МОКреЦЬ (мокрий лишай у ко¬ 

ней). 
Мокрйца, локрична = 1. ком. Опікеиканеі- 

іиз = стонога, мокриця. 
2. рос. йіеііагіа шеіііа Зіпіііі. = мокрець, 
мокриця. С. Ан. 

Мокрйчпьій = стоиоговий, мокрицевий. 
Мокроватнй, то = мокренький, ко. 
Мокрота = вохкість, мокрість. 
Мокрота, локротина = флегма (С. Ш.), 
флягма, харкотина, харкотиння (С. ш.), 
хряка, частіше — хряки (Ніс.), харка- 
нйяа (С. III.), харковііпа, мокротиння. 
— Як виплюне мокротиннії, так воно попо¬ 
лам з крові,ю. Ки. — Обхаркав усю долів¬ 
ку харкотинним. 

Мокрбтистьій, мокроті,їй = мокротіш- 
ний, харкотинний. — Мокрбтньїй чоло¬ 
вік?, = харкатий, харкач, ка. с. НІ. 

Мокрий = мокрий. 
Мокріть = мокріти. 
Молва = помовка (О. Л.), поголос, пого¬ 
лоска (0. Л.), слава, поговір (с. 3.), по¬ 
говірка ; чутка, балачка (Зв.), говірка, 
почутка. _ Дурная молва = поговір, 
Слава, ИОМОВКа. — Про вовка помовка, а 
Москаль кобилу вкрав, н. пр. — Десь вели¬ 
кий дзвін виливають, що пустили таку по¬ 
голоску. н. пр. — І повернув ся Ісус в І’а- 
лилею і розійшов ся цоголос про його по 
всій околиці. К. Св. П. — Над моєю хати¬ 
ною темпа хмара стала, а на мене молодую 
поговір та слава, н. п. —■ Полюбила Пе¬ 
труся, поговору бою ся. н. н. — Ой не піде 
дрібен дощик без тучі без грому, ой не пі¬ 
де дівка заміж та без поговору, н. п. — Від 
людського поговору не запнеш ся пеленою, 
п. нр. — Та вже тая слава но всім сьвітї 
стала, що дівчина козаченька серденьком 
назвала, н. п. — Давно вже цро се говірка 
йде та й досі щось не має. — Була слава, 
були поговори та на тую дівчиноньку, що 
чорніїї брови, н. п. 

Молдавія = Молдавшдиа (С. Л.), Муль- 
пі піци на, Мудьтянська земля, с. 3. 

Що дня молебвї править, у ставвики сьвічі 
великі ставить. Е. Ш. 

Модельна = божниця, богомільнищ 
каплиця, (у жидів) — школа. 

Молельщикь, ца = молець і д. Богом 
ледь, лнца. — Який салдат, така і бить 
який молець, така й молитва. Ск. 

Молсніе = моління, благання. 
Молйтва = 1. д. Молепіе. 2. молитва. 
Давать молйтву = молитвуватп. — Браг 
молйтву = МОЛИТВуватИ СЯ. (Обидва щ 
породіллю). — Учйть молитві (дітей) ■ 
МОЛИТИ. — Почала молити дітей. 

Молйтвенникь = молитовник, с. Д. — І і 
брав усю громаду, з нею розпростав с 
взнв з собою молитовник, в пущу віддалі 
ся. Руд. 

Молйтвенішй = молитовний. 
Молитословь = д. Молйтвениякь. 

Молйть = молити, благати. — у гору р 
ки здіймали, Господа милосердного благая 
н. д. — А я так мало, не багато благав 
Бога — тільки хату. К. ПІ. — Та поїде 
до столиці благати царицю, а чи не дає 
тії землі, а що від границі п. п. — І р 
дий її і веселий і Бога благаю, що не прі 
спав моїх діток в далекому краю. Е. Іі 
— А її стою та аж очима благаю, щ< 
змилувались. Фр. — Одній все сонця треб 
а та дощу благає з неба. З'івьк. — Очиї 
і стріляє і бдаг.іє. н. пр. 

Молиться = МОЛИТИ СЯ. 

Мблка = П0М1Л. — Цей млин і на пом 
добрий. 

Мблкпуть = мовчати. 
Молкомь = мовчки, мовчака. — Ви тіл 
ки мовчки йдіть до дому та лигайте. С. ' 
— Ні в голос, ні мовчки, н. пр. — Ткі 
попові коповика на со духи в церкві, нехг 
лежать там мовчала в сирій землі мерті 
Гул. Ар. 

Молвія = блискавка (С. Аф. 3. Д. Ш 
блискавиця (С. Ш.), лйскзвка, лискаві 
ця, (з громом) — грімниця. — Ой з ; 
гори хмара виступає, до Чигрина громе 
вітгрімдяє, на Україну блискавпою бдиска 
п. д. -— Шваркнула блискавка — грім грю: 
нув і загув, із хмар, мов з .потоків, водо 
зашуміло. Гр. — Сказав Юпитер і шви] 
пуп на їх блискавку з неба. Дум:. — і 
блискавка все разом оеьвітила. К. К. — Блі 
скавиця так і поре чорну хмару, аж страті 
дивить ся. Галуз. — Блиснула грімниця 
чорної хмари. К. Д. 

Молодая = молода. 
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МОЛОДОЖНИКЬ = МОЛОДНИК (МОЛОДИЙ ліс). — 
Молоднику не можна рубати. 

Молодежь = МОЛОДЇЖ, МОЛОДЬ (С. 3. Л.), 
молоднеча (С. Д.), молодята (С. 3.), че¬ 
лядь (сільська. С. 3.). — Молодїж гуляв, а 
старі думно сидять. Кн. — Старі помічали: 
нехай, кажуть, люблять ся молодята. М. В. 
— Сопілонька трав, вся челядь гуляв, а ме¬ 
не мати лав — гулнть не пускав, н. п. 

Молоденькій = молоденький. 
МолодВхоиекь = молодесенький, молодї- 

сенькпй. 
Молодецкій, ко = молодецький, ко, ю- 
нацький, козацький, хватський, ко, по 
козацьки, по козацькому, по молодечп. 
— Гей, як крикнув царь турецький та па 
свої слуги молодецькі, и. п. — Та й хват- 
ська ж то була колись козацькая мати. 
(Україна). Гул. Ар. — Як все діло покін¬ 
чаєм, по козацьки погуляєм, п, я. — Та по 
молодечи, а пе по черпечи будеш Іїогови 
молитись. К. III. 

Молодець = молодець, юнак, козак, 
легінь. 

Молодечество = молодецство, юнацство 
(С. 3.). — Покиньте се дурне юнацство, ца¬ 
пове виборне боярство. Кот. 

Молодечеетвовать = молодцювати (С. Л.) 
козакувати. 

Молодявий = шум па молодому пиві. 
Молодило = рос. 8ес1ипі ТеїерЬіит Ь. — 

заяча трава, заяча капуста, росада, 
гадун (укр.), масляне зілля (гал.), 8. асге 
Ь. — бурячки, гінець, росходник, очі- 
ток, очітки, молодень, ЧЙСТПК. с. Ан. 

Молодить, СЯ = МОЛОДИТИ, ся, нідмолб- 
жувати, СЯ, відмолбжувати, СЯ. — Ста¬ 
рому не молодити ся, лисини собі не за¬ 
сієш. Кн. — „Ох!“ каже, а потім ніби зга¬ 
дала, що треба молодить ся, та: „чи пак 

■ гоц“ І Номис. 
Молодйца, молодка = молодиця, здр. мо¬ 
лодичка, ласк. — молодйченька. — Чи е 
в еьвітї молодиця, як та Гандзя білолиця? 
н. н. — Гандзя рибка, Гандзя птичка, Ган¬ 
дзя цяця молодичка, п. ц. — Молодиці, мо- 
лодичепьки, які у вас гарні чоловіченьки! н. п. 

МОЛОДИЦЬ!ІГЬ, МОЛОДКИНЬ = молодйцин. —- 
Капосні діти затягли мододицину свиту. Чайч. 

Молодоватнй = молоденький. 
Молодой = МОЛОДИЙ. — Молодого кров 

гріє. н. пр. — Молода брага хмсльна. п. нр. 

— Молодйе годи = молодощі. — Вь 
молодьіе годн = віку молодого, за мо¬ 
лодощів, За МОЛОДу. — Чиє серце стре- 
ііеішть ця од слова живого, що сьпіван я, 
иііцунав н віку молодого? К. Д. -- Моло¬ 
дий МІКЧІЦЬ — МОЛОДИК. — МОЛОДОС ІІО- 

_Молотйльщикь 

колініе = д. Молодежь. — Молодая по¬ 

росль, молодой еадь, лійсь — молод¬ 

ник. — Молодник пе можна рубати. — Мо¬ 

лодий человікь = молодик, молодан, 

Парубок. С. 3. — Турчин вибирав дань 
молодиками і дівками. Л. В, 

Молодость = МОЛОДІСТЬ. — Молодість — 
буйність, а старість — не радість, п. пр. — 
Молодосте, молодосте, єдиная сило 1 Порадь 
мене, як зрівняти нерівнеє діло. н. п. (М. В.). 

Молодуха, молодушка = д. Молодйца. 

Молодцоватий, то = молодецький, по 
молодецьки, бадьбриий, но, бадьори¬ 

стий (С. Аф. 3. Ш.), жвавий, ВО. — Бо¬ 
рода йому снігом взяла ся, а як по моло¬ 
децьки похожає. Кн. 

Молодчикь, молодчина = д. Молодець 
(здр. і дає.). 

Молодіть = МОЛОДІТИ. — Пишаеть ся ка¬ 
линонька, явор молодіє. К. ПІ. — До віку 
вічного слава Хмельницького молодітиме. С. 3. 

Молодйкь = МОЛОДНИК. — Сім сот волів 
в оборі, молоднику — без ліку. II. II. 

Моложавість = МОЛОДНЇТП. 

Молоки = МОЛОЧКО (у риб). 

Молоко — МОЛОКО, здр. МОЛОЧКО, дїт. мо- 

ня, першого здою після родів, Соїазігит 
— МОЛОЗИВО (С. 3.), С під сиру —- СИрО- 

вать (С. 3.). — Женскоо молоко == по¬ 

корм. — Кішяченое, топлепос молоко 
= пряжене МОЛОКО. — Молоко птиць, 

Сега = ВОСКОВПЦЯ. Вод. — Парное м. = 

сиродій, сьвіже МОЛОКО, с під корови. 
— А я, мамо, монї хочу! Чайч. — Густе, 
як молозиво. — Ніколи ііє пью пряженого 
молока, а тільки таке, що с під корови. 

Молокосось = блазень, блазнюк (С. Аф. 

Ш.), блазня, лайливо — шмаркач. — де 
тобі блазневи люльку курити ? С. ПІ. — Чи 
не сором такому блазневи горілку пити ? 
С. Ш. — Блазень такай, ще й цьвірінькає. 
Ніс. — Де йому косить, він ще блазень. 
С. Аф. — Ще й він, шмаркач, туди пнеть 
ця. Чайч. 

Молотбйть — МОЛОТНИК, МОЛОТЇЛЬНИК. 

Молотило = біяк, здр. біячбк, Ііоб. бія- 

чйіце, біячіісько (Под. С. ПІ.), бич, здр. 

бйчнк, поб. бичище, с. Аф. Ш. — Одір¬ 
вав ся біяк від ціпа. 

Молотйльия = 1. молотарня, тік, де мо¬ 

лотять кіньми -— гарман. Херс. 

2. молотйлка (машина). 

Молотйлмціїкь = молотник, мол ОТІ ЛІ,- 

НИК, па гармані — ГИрМЦШ'ЦЬ. Треба 
малотішкіїї манити. — Д вже. ііі нп родичі : 

дідового сусіда молотники, п. пр. 
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Молотить, ся = МОЛОТИТИ, СЯ, вдруге, від¬ 

горнувши солому — КОЛОСуваТИ(Сп.), кінь¬ 

ми) — гаржавувати, гаржанити, ся. Херс. 

Молотовище = молотовище, держално 
(молота;. 

Молотовой = молотовий, молотковий. 
Молоть, молотокт. == молот, молоток, мо¬ 

лоточок, ковальський — 6ІЯК, не дуже 
великий — однорук, па заводах — ШЛЯ- 

га, вершляг, деревьяпий — киянка, 

з довгим кінцем — носа.іь, клепати косу 
— Кіенало, КЛЄВЄЦБ (Май.), набивати 
жорна — ОСКард, ОСКарда (С. Пав.), па¬ 

лиця з молотком — КОЛОН (С. 3.). — А 
зверху майстер садить по заклїпцї вершли- 
гом і виробляє оцей капелюшок. Пісоч. — 
Кедеіюм но ребрах затинає, п. д. 

Молоть, ся = 1. МОЛОТИ, СЯ, на питлю — 

питлювати, покінчати — обмолоти ся. 
— Мельник меле, шеретує, н. п. 

2. молоти, верзти і д. Вздорі. городить. 

Молотьба — 1. молотьба. — Настає мо¬ 
лотьба, а нема кому молотити. 

2. МОДОТЇНПЯ, МОЛОЧЄНВЯ, КІНЬМИ — 

гарантування. — Окопчаиіе молотьбкі 
= обмолот. — Окончить молотьбу = об¬ 

молотити СЯ, обгарманити СЯ. — Заро¬ 
див Бог хліба — і досі люди не обгарма- 
ниля ся. Чайч. 

Молбтье = д. Мблка. 

Молочай — рос. а) СЬеМошит цициз Б. = 
глекоиар, глечкопар, гладу(й)иіник, 
ростбиаш, сіре зілля, чистотіл, старо¬ 
вина, стародуб, іірозорник, б) ЕирогЬіа 
Евиїа Е. = молочай, молочак, в) 8оп- 

с1ш8 агеепвіь- Б. — гірчак, молочак, мо¬ 

лочай, чортове зілля, осот, й. оіегасеиз 
Ь = молочак, какйш, сусал. с. Ан. 

Молочайникь, рос. Тга^оро^оп Тоигп. — 
козблець, козельці, козельки і д. Мо¬ 
лочай в. 

Молоченіе = д. Молотьба 2. 

Молочко = д. Молоко (здр.). 

Молочниць = 1. МОЛОШННК (посудина на 
молоко, ласий до молока і той, що продає 
молоко). 

2. МОЛОШНЯК, сосун, сосунець (про те¬ 
ля, лоша і т. д., що годуєть ся молоком) 

9. рос. Тгадоро^оп ргаїепяів Ь. = козе¬ 
лець, козельці, козелки. с. Аи. 

Молочпица — 1. молбшннця (жінка, що 
продає молоко). 

2. мед. ЛрЬІае — ІШЇСНЯВКа (у дітей). 

Молочні,їй і- МОЛОПШИИ. — Молопша каша 
(ііііпроїш. її молоком). — Молотів: пороші 

(що годують ся молоком). — М. лихорарда 
= МОЛОШШЩЯ /у жіпок незабаром після 
родів). — Молочнеє = МОЛОШНЄ, МОЛО- 

ЧИНЗ. — Я дуже люблю молоіппе (про стра¬ 
ву). — Дали нам молочйпн їсти. Хар. — 

Молбчиие зубн = молошні зуби. — м. 
продукти = набіл, дійво. 

Молочпн = МОЛОШНЯ (де продають молоко). 

Молошпикь і т. д. — д. Молочшікь і т. д. 
Молча, молчалйво == мовчки, мовчком, 

мовчака, мовчана_Нї в голос, пї мовчки. 
К. ПІ. — Хиріє собі мовчки, а далі взяв 
та і вмер мовчки. К. X. — Мовчком увесь 
вік ізншло. К. X. — Ткни понови коповика 
на со духи в церкві, нехай лежать там мов¬ 
чака в сирій землі мертві. Гул. Ар. — Си¬ 
дить вона мовчанй собі, паче її і в хаті 
иемає. Ки. 

Молчалйвость = мовчазливість. 
Молчалйвмй = мовчазний (С. 3. Л.), мов¬ 

чазливий (С. Л.), мовчущий (С. Пар.), 

мовча(у)н (С. Л.), нїмовагий, мамотлй- 
ВИЙ, мамот. — Вона стала мовчазна. С. 3. 
— Де далі похмуріший та мовчазливіший 
він робив ся. Чайч. — Любив сусід таких, 
як сам: веселих і еьміливмх і страх не лю¬ 
бив пічкурів і мовчунів. Лев. — Ось ну-бо 
— годі мовчаном сидіти — озвись. Ки. 

Молчильникь, ца = мовчан, мовчун, ка 
(що дали обітницю мовчати). 

Молчаиіе = мовчання, мовчанка, мовчок 
(О. 3.). — Мовчанка не пушить, головоньки 
не сушить, п. пр. — Мовчок! розбив батько 
горщок, н. цр. 

Молчаика — МОВчан (гра). — Давайте гра¬ 
тись у мовчана! 

Молчаиь = мовчав (охопшцька собака, що 
трапивши па слід, не подає голосу). 

Молчать = мовчати, німувати. (С. 3.). — 
Мовчи та диш. н. пр. — Аж подумати гір¬ 
ко, як ота людина гарна зникла німуючи 
з посеред миру Божого. К. X. — Молчй, 

то! = мовчи, мовчіть, е, цить, те, зась! 
— Мовчи, глуха — менше гріха, п. пр. — 
Цитьте, бо я й думку вашу зиаю, як ви 
змовляєтесь, п. к. — Ой цитьте та мовчіте, 
та нікому не кажіте, цитьте! н. п. — Цить¬ 
те вітри, цитьте буйні! в лузі не гудіте! 
Моє горе лягло спати, так не розбудіте! Мет. 

Молчкбиь = мовчки, нишком, тишком 
(С. Ш.), тишком-нишком, тихенько. (С. 
ПІ.). — Він нишком вийшов з хати. 

Молчунь, нья = мовча(у)н і д. Молча- 
Л1ІВНЙ. 

Моль = МОВ, МОВЛЯВ. С. 3. Л. — Скажи, 
мов, що не треба. — Нехай, мовляв, сам 
скоштує. С. Л. 

Моль, ком. Тіпеа = МІЛЬ, др. відм. — МО- 
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ЛЯ, МІЛЬГа. ■—і Кожний має свого моля, що 
його гризе. її. пр. — Міль моля гризе, коли 
нема що. н. пр. — Мільга мільгу їсть, а 
мільги й чорт не зяЛсть. н. пр. — Ж. шуб¬ 

ная, Тіпеа реіііопеїіа — вовняна міль. 
— Ця біленька або жовтенька хатня міль 
взиваєть сн вовняною, бо шкодить більше 
хутру та вовні. Степ. — М. вощинная = 

МОТИЛЙЦЯ, МЄТЄНЙЦЯ. — Метепидя — сі¬ 
ренький метелик, залітає крізь вічко у ву¬ 
лика. Степ. 

Мольба = молитва, благання. с. Л. Ш. — 
О, згдянь ся на мене, вислухай мої бла¬ 
гання. Г. Бар. 

Молюскь — їГЬЯКун. С. Жел. — Молюскь 
річной, Апабапіа і ІІпіо = СКОЙка. 
н. о. Др. 

Моменті — д. Мгновеніе, Мнгі. 
Монархі = монарха, царь, цїсарь (гал.). 

(Д. Государь). 
Монаршій = монарховий, царськйй, цї- 
саревий. 

Монастирі = манастйрь, намастйрь (С. 

3. Л.), католицький — КЛЯШТОр. С. Л. 

Монахиня = чернйця, здр. чернйчка, 
чернйченька, з рос. — манашка. — Не 
пускає мене мати та на вечерницї, вона хо¬ 
че та віддати мене у черниці, н. її. — У 
черницях усї сестри, а хліб нарізно, н. пр. 
— Були і сьвітські і черниці, були дівки 
і молодиці. Кот. — Одна пішла в осінь за¬ 
між, а друга в мьясницї, а третяя чорня¬ 
вая пішла у черниці. К. Ш. — Пішов ми¬ 
лий у Крим по сіль, а милая у_ черпичспь- 
ки. н. п. — Монахнпей сділаться = 

вчернити. тг Не поволі я вчерпила, не ду¬ 
мала постригати сн. н. п. Монахцней 
бьіть = черпйчити, у чернйцях бути. 

Монахь — чернець, 2 від. - чернця, 
ченця, міі. — ЧЄНЦЇ, здр. ЧЄНЧИК, 3 рос. 

— МанаХ. — Чорт не плаче, коли чернець 
скаче, п. пр. — По кедиї старий чернець 
ходить. К. Ш. — Чорпа душа, мов у чепця 
ряса. п. пр. — Кому що, а ченцеві мо¬ 
литва. н. пр. — Як рибі без води, так черн- 
цю без манастиря. н. пр. — Кортить ченцю 
з келії, та ігумен не спить, н. пр. — В 
ченці треба нести не рясу та клобук, а сер¬ 
це й дух. н. пр. 

Монашекі = мапашка (сьвічка кадильна). 
Монашенка = д. Монахиня. 
Монашескій = чернечий, чернецький. — 

Чернеча злоба до гроба. н. пр. - Надів на 
себе рясу чернечу. II. к. 

Монашество = чернеЦСТВО. С. 3. — За¬ 
віяла квітка, вмерла бідолашна, в чернец- 
стві сором свій дівоцький окривши. К. Б. 

Монашествовать = черпечити,ченцювати. 
Монета = монета. — Давай гроші моне¬ 

тою, а не бумашками. Ки. — Звбнкая м. 
— д- під сл. Звбнкій. — Золотая м. = 
в Росиї: нмперійлі (10 р. ЗО к.) і полу- 
нмперіалі (5 р. 15. к.) — червіпець, ду¬ 
кат (С. 3.), дукач (С. Аф.). — Червінців 
я торбиночку знайшла, та се й до тебе при¬ 
несла. Б. Г. — Мелкая м. = д. під сд. 

Мелкій. — Мідная м. = мідяк, мідякй. 
— Давши мідяка трудового. К. X. — Ста¬ 

родавні в Україні: таріль (сама дрібна), 

ШЄЛЯГ (4 гаріля, або копійка). — Тепе¬ 
рішні росийські: гроші. — д. це слово, 

копейка — д. цс слово, 2 коп. — сьо- 
мак або СЄМЙШНИК (2 к. на серебро або 
7 к. на асигнациї), пятакі = пьнтак 
(стара 11/а к. або 5 к. на асигнациї і нова 
5 к. с.), З коп. = грйвня або шостак 
(З коп. або 6 шагів). — Я два шаги, два 
шаги пропила, за копійку дудника наннла. 

п. п. — Серебреипая м. = срібна, сріб¬ 
няк, срібнякй. — В Росиї: пятачскі = 

пт.ятачок (5 к.), гривенннкі — д. це слово, 
пятиалтннний, пятнйдцатикопеечникі 
= ЗЛОТ, ЗЛОТИЙ (15 к.), двугривенннй 
= д. двадцатвконеечішкі, четвертакі 
= півкопи або четвертак (25 к.), пол- 

тнннмкь = коші (с. 3.), коповик, пів¬ 
карбованця, (50 к.), 75 к. = трьох- 
рублевий (Дів.), 1ІЯТИЗЛ0ТНИК (Прав.), 

рубль, цйлкбвьій = карбованець, с. 3. 
— За Тетяну кону дав, бо Тетяну сподо¬ 
бав, за Марусю пьятака, бо Маруся не та¬ 
ка. н. п. — Я не просю у вас ні по шагу, 
ні по ігьятаку, а давайте міні в руки по 
піятаку. І. в. Ск. — Сьвяті отці — кар¬ 
бованці. н. пр. 

Монетний — монетний. — М. дворі = 
монетарна. с. Жел. 

Монетчнкі = монетник. С. Пар. 

Моннсто = НамЙСТО (С. 3. Д.), одна зернина, 

— намистйна, здр. — намистечко, з ко¬ 

ралів — коралі, добре намисто, одні 
зернина — коралина (Д. під сл. Кораль- 

кн), з коралевих обрізків — СІЧКа, скля¬ 

не — бузкове намисто, пацьорки, з дріб¬ 

ного бісеру — СелЯНКИ (певне від слова 
селпти, вселяти = низати). — Коли б міні, 
мамо, намисто, то пішла б я, мамо, па мі¬ 
сто. К. ЦІ. — Дід її взяв і намистечко за¬ 
брав. К. 3. о Ю. Р. — Повна шия доброго 
намиста. 

Монотонний, но = одноголосний, но 
(С. Пар.), одвйм голосом, одноманітний, 
НО. — Читає все одним голосом, аж нудно. 

Монументальний = вікопомний. С. 3. 
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Монументі = монумент, памятник, пом¬ 
ни к, надгробок. (С. Пар.). 

Мопсі, МОПСИК1, Сапів Гп'саінг = МуЦИК. 
С. 3. Ж. — У неї був біленький цуцик, її 
вія завжди забавляв, не дуже простий ■—■ 
родом муцпк. Кот. — Як муцик, бублич¬ 
ком задравши хвіст, біжить та гавкає па 
мир що сили. Гр. 

Морганіе — моргання, лупання, кліпання. 
Моргать, моргнуть — моргати -нути, мру¬ 
жити, лунати -нути, кліпати, с. 3. — 
Козаченько грає, бровами моргає, н. п. •— 
Ой здаєть ся, що не плачу, оченьками мру¬ 
жу. п. п. — Не всіїієм двічі очима лупнути. С. 3. 

Моргосліннй = кислоокий (С. 3.), піделї- 
иоватий. 

Мбрготь = сморід-Такий сморід, що дух 
забиває. 

Моргуні, нья = моргун, ха. 
Морда — (про зьвірів) — морда, здр. мор- 
ДОЧКа, (про де-якпх, па пр. свиней) — ПИ¬ 

СОК, (про чоловіка) — ПЙка (С. 3. Л.). поб. 

пицюра, пдрі. пйчка, писок (С. 3.), мар¬ 
миза, мармуза, МЙДЗЯ. —Лисичка виткну¬ 
ла мордочку, и. к. — 3 свинячим писком та 
в ппіеііишнс тісто, п. пр. — Знати й по 
писку, що добрих свиней плоду, и. нр. — 
Мов та тварюка, що глянуть не може ні¬ 
коли на небо, та у багні цілий вік риєть 
ся писком своїм. Ок. Сам. — Ухватила до¬ 
бродійка копистку та вдарила добродія по 
писку, п. п. — ІІмка, як у комлика. я. нр. 
— Зсркало показує пику, нкої само не ба¬ 
чить. п. пр. — Ударив його по мармизі, аж 
юшкою вмив ся. 

Мордастнй = (про животину) — морда- 
тий, (про людей) — пикатий, пискатий. 
— Мов кабани годовані, пикаті, пузаті. К. III. 

Мордашка — 1. собака мордата. 
2. пйчка, ішцюрка. 

Мбрдишка, мордочка = д. Мордашка 2. 
Мореплаваніе — мореплавство. С. Пар. 

Моренлаватель = мореплавець. С. Пар. 
Морехбдство = д. Мореплаваніе. 
Морже вка, рос. Сиеитіз Меіо Б = зимів- 

ка, дубівка (диня). 

Моржі, зоол. ТгісЬесиз говтагиз — морж, 
морськйй кінь. 

Морить — губити, виводити, переводи¬ 
ти, морити, вигубляти. — Галуном добре 
виводити блощиці. 

Моркбпиііа, моркбвішкі = морковипня. 
Моркопитий = морквяний (С. 3.), Мордо¬ 

вія нни. — Ой був ляшок морковіяпий, а 
кінь буряковий, а шапочка з лободи, жупан 
лопуховий. II. II. 

Моркбнь, рос. Оаисим Б. = морква, О. Са- 

гоПа Б. = морква, морковннк, дика 
морква, с. Ап. 

Моркотннй, но = журний, сумвйй, нуд¬ 
ний, прикрий; млосний, моторошний, 
журно, сумно і т. д. 

Моровбй = моровий. — Моровбе новітріс, 

моровая язва — моровйия (С. 3.), мо¬ 

рове повітря, прймерки, проморок. с. 
3. — То лікарі товар курили і моровицю 
заморили. і\!ет. — Того ж року примерки 
великі були в Корсуні. Л. С. — Курсю мо¬ 
ровицю заморили. С. 3. 

Мороженеє = морожепе. 
Морозить = морозити. — Морозить = 
морозить, бере мороз, береть ця мороз. 
(Чайч.). 

Морозиться = морозити ся, мерзнути. 
Морозна — громак С. 3. (з кізяку або глини, 

обливаєть си водою, для сиускашш з гори). 
— Або громак або санчата таскаєм. Бо- 
дннеький. 

Морозний, ПО = морозяний, ЗЇМНИІЇ, но. 
— На дворі морозяно. — Ой як міні з ве- 
чера виходить, зїмпаи роса ніженьки моро¬ 
зить. п. п. 

Морозі = мороз, маленький — морозець, 
великий — морозяка, без снігу — ГОЛО- 
морозь. — У'трсниіе морози (перед 31- 
мою- — заморозки (С. 3.), приморозки. 
— Мороз, аж скалки скачуть. — Мороз та¬ 
кий, що аж шкяарчить. п. пр. — Морозяка 
здоровенний. — В осепи, в заморозки. Л. В. 

Моросить = мрячити, імжити. (С. 3.). — 
Осінній дощик мрячин, паче з сита сіяв. 
Кя. — Дощик мрячйть. Чайч. 

Морочить = морочити. — Вія тільки лю¬ 
дей морочить. 

Морошка, рос. ВиЬиз СЬаіпаетогиз Б., що 
росте в північній Росиї. 

Морскбй = морськйй, морянйй. — ж. ки¬ 
селі — д. Медуза. — М. собака = д. 
Акула. — М. сорока — д. Кривбкі. 

Морсі = сік з ягід або овощу. 
Мортира = гаківниця (С. 3.), мущйр (С. 

3. Л.), моздйр. — Як понесуть товариша 
в новую сьвітлпцю, загомонять самопали, 
гукнуть гаківниці. Е. Ш. — 3 иущира га¬ 
тили. С. 3. 

Морщнна = моршка, зморшка, моршок, 
морщка, зморіцка, брйжжа, частіше ми. 

брйжжі (С. Аф. Ш.), в одежі — зморщки, 
брИЖЖІ, збори. — Лице худе, порите 
зморшками. О. Мир. — Бач пику зморшка¬ 
ми, мов лемішем з’орало. Гул. Ар. — Ле¬ 
генький і тоненький моршок між бровами. 
Лев. — На виду у неї чимало брижжів. 

Морщинистий = зморщений, поморще- 
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пий (О. Пар.), брижжатий (С. Аф.), бриж- 
ИЙСТИИ, про овочі — МорХЛИЙ, про оде¬ 

жу — поморщений, брижжатий, 66- 

ристий. 
Морщіїнинй = моршковйй, зморшковий. 
Морщиноватнй = зморшковатий, по- 
брйжжений. 

Морщить, ся = морщити, ся, зморщува¬ 
ти, СЯ, про овочі — морхнути.—М.лобь 
= супити ся. с. Л. 

Морь мор, моровиця, поморря, по¬ 
шесть, вмерачка (Май.) і д. під сл. Мо- 
ровбй — М. повітрю. 

Мораль = моряк. 
Москотйльпнй = корінний. С. Жел. Пар. 

— М. товарь = корінний товар. 
Москоть = коріння, фарби, сїлїтра, ку- 
нервас, нафта і всякі химйчні речі, 
що вживають ся в ремествах тб-що. 

Мосоль = маслак, о. 3. — Гриземо ея за 
маслак смердячий. К. ПІ. 

Мостикь = МІСТОК, МІСТОЧОК, для переходу 
- ІІОХІДНЯ, кладка. — Там і містка не¬ 
має, а єсть тільки кладка. К.р. 

Мостйльщикь = МОСТИЙК (С. Нар.), що мос¬ 
тить каміном — брукарь. С. Жсл. 

Мостііть, ся = 1. МОСТИТИ, дошками — 
стелити, каміном — брукувати (С. л.), 
буркувати (С. Ш.), т4расом — тарасу- 
вати (С. ПІ.), греблю — гатити, рештб- 

вашш — рештувати, ся, гніздо — кубай¬ 
ти СЯ. -с- Курка кублить ся, а друга ви¬ 
топче. С. 3. 

2. МОСТИТИ СЯ, наче в гнізді — куб.іи- 
ТН СЯ, кукбблити СЯ. — Стара па возі 
кукоблить ся, неначе курка. С. 3. 

Шостий = 1. кладка, кладки (для перехо¬ 
ду через річку, рівчак або що і на річці 
длп прання білизни). — Ой у полі річка, 
через річку кладка, н. ц. — Пішла на клад¬ 
ки сорочки прати. 

2. рещ штбвання. С. 3. — Вивели стіни 
до верху, а рештованнп й обвалилось. 

Мостовая = ПОМІСТ, камьяна — брук (С. 
Л.}, бурк (С. ПІ.), брукбвка, буркбвка Кр. 

Мостовйпа = мостйна (С. 3. Л.), мосто- 
вйна, стелина. 

Мостовбе, моетовщі'ша = МОСТОВЄ. — Мо¬ 
стового по пів золотого, и. д. 

Мостовбй = мостовйй. ^ 
Мостовщйкь — мостовий. 
Мостбкь, мостбчекь = д. Мостикь. 
Мостольіга = д. Мосоль. 
Мость = МІСТ, дошка в мосту — МОСТИНИ, 

містнйця. — Каиенньїй мость = муро¬ 
ваний міст. — Нловучій м. = живий 
міст. 

Мбська = д. Монсь. 

Мбськинь = муциковий. 
Мотальиица = мотовило. С. 3. — їй б 
шила, ти б пряла любо та мило, я б мотав 
пряженьку на мотовило, п. п. — Накупив 
веретен, нема мотовила, н. п. 

Мотальщикь, ца = мотач, ка (С. Пар.), 

мотальник, ЦЯ, в жарт — ниткоилут. 
-— Ой ти ткач ниткоилут, а я бондарівна 
— я тобі не рівня, ц. п. 

Мотаніе — 1. кивання, коливання, хи¬ 
тання. 
2. мотання, сотанпя. 
2. мотання, мантачення, трйнканнн 
(С. ПІ.), гайнування і т. д. д. Мотать. 

Мотать = 1. кивати, коливати, хитати 
(С. 3.), тїлїпати (С. Ш.). — Хитає головою. 
— Сидить дід над водою, коливає бородою, 
(її. з. — очерет). — Мотающій головою = 

кйва, кивун. 
2. мотати, сотати (питки). 

3. мотати (С. л.), мантачити (С.Л.), гай¬ 
нувати (С. Л.), цйндрити (С. 3. Л.), пе¬ 
реводити (С. 3. Л.), трйнькати (С. Ш.), 
шахрувати (С. 3.), марнотравити (С. 3.). 
— Хто тобі звелів гайнувати батьківщину? 
К. Б. — Почав переводити худобу. — Пив, 
гуляв і шахрував гроші. Кот. 

Мотаться — 1. коливати ся, хитати ся, 
теліпати ся, тїлїпати ся (С. ПІ.'. — А 
китиці то сюди то туди тїлїпають ся. Кв. 

2. вештати ся, тиняти ся, блукати. 
— А так собі — тиняю ся но сьвіту. Кот. 

3. мотати ся, сотати ся. 

Мотовило = д. Мотальиица. 

Мотбвка = мотяга, мотяжка, цйндря, 

марнотравиця (С. Нар.). — Попа у мене 
бережпицп, не мотяжка. Кп. 

Мотовскбй — марнотравпий; ростратний. 
Мотовствб = тринькання (С. Ш.), гайну¬ 
вання, марнотравство. 

Мотовйзокь, мотовязь = мотузка, моту¬ 
зок (с. 3.), здр. мотузочка. — Пошукай 
мотузка — зав-ьязати. — Візьми мотузку 
та завьнжи гарненько. 

Мотодйль = д. Молодило. 

Мотель = міток, мітка (С. 3.), Ч2 — пів¬ 
міток (С. 3.), частина в три нитки — ЧЙс- 

НИЦЯ, в 10 чисниць — пасмо або по¬ 
вісмо, в 20 пасом — ПІВМІТОК (Ніс.), пря¬ 

жа знята з мотовила — талька. — Пряжа 
біла і крашена, в мітках і клубками. Микнр. 
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— Ой насуче ниток, що буде з півміток. 
Гул. Ар. — Півмітка допрядала. С. 3. — 
Я за вечер і за доеьвіюк напряду 12 та¬ 
льок. н. к. С. Ш. 

Моторя = д. Вьюшка 2. 

Мот^шка = 1. витушка, вителка. 
2. цївка (О. 3.), МІТНИЦЯ. — Купила 
мітницю ниток. 

Мотт> = 1. д. Мотокь. 
2. лот (С. 3. Л.), частіше — мотйга, мо- 
тяга (С. 3. Л.), моталйіа (Чайч.), тринь¬ 
кало (С. Ш.), марнотравець (С. 3.), ііе- 
ревоДЧПК. — Вийшов такий ігмпіидя, та¬ 
кий мотйга, що й не доведи Господи, н. о. 

Мотика = копаниця (С. 3. Л. Пав.), иподї 
— мотика, д. ще Заступі, і Кирка. — 
Заміряеть ця мотикою проти сонця, н. пр. 

Мотнлекь, мотнлйчекь = метелик , ме- 
ТЄЛИЧОК. — Жвавий, як метелик, н. пр. — 
З гусениці метелик став хороший, золотий, 
аж снв. В. В. — Всі метелики вживають 
тільки рідку їжу, найпаче — солодкий кві- 
товий сік. Степ. 

Мотиль — 1. мотиль, здр. метелик. — 
Швидкий, НІ! мотиль. 11. пр. 

2. Шатун, ВІТрянЙцЯ (в парових маши¬ 
нах). 

Мотнлькбвнй — метеликовий. 
Мбха, ком. ТЬгірв = мошка. 

Мохна = мйчка, кудла. 
Мохнатий = волохатий (С. Аф. 3. Л.), ку¬ 
длатий (С. 3. Л.), кострубатий. — Голуб 
волохатий. — Ходить туркот волохатий. 
С. Ш. 

МохиатЖть = волохатіти, кудлатїти. 
Мохноногій — д. Мохнатий. 
Моховбй = моховий. 
Мохбрь, мн. мохрй — 1. торочка (С. Пар.), 
торочки (С. III.), пацьорка, пацьорки. 
2. зубцї по краях на квіткових ли¬ 
сточках. 

Мохровнй — повний (про квітки). — Пов¬ 
ний мак. 

Похропіть = повніти, повнішати (про 
квітки). 

Мохрякь = нехлюя, нечупара, с. Л. 
Мох!., 2 відм. мха = 1. рос. Мизсиз зріїа^- 

пит — МОХ, 2 відм. МОХа. С. 3. — Ба¬ 
гато моху наросло на дереві. — Обросло 
мохом. 

2. пух, пуШОК (на тїдї). — На череві са¬ 
мий пушок. 

3. МОЧЙр, МОЧарІ. — Кругом болота та 
мочарі непрохідні. 

Мощі, Шіпа = СЄЧ (О. Жел.)г МОЧ (О. Жсл. 

Пар,), сцяка, сіціки, сцпклйиа, сішклй- 

НИ, СЙКИ, СИКЛЙНИ (С. Жел.). — Сеч у 
коїш не йде — треба до коновала. Кіі. — 
Казала не їж на ніч багато кавуна, він 
сечу жене, а тепер уся постіль в сцикли- 
нах. Кіі. — Казав лїкарь — принести до 
його сцяків роздивить ся. Кн. 

Мочай», мочажйна = мочар, мочарі, мок- 
рач (Лев.). 

Мочалвпа — ЛЙКО, ЛИЧКО. — Не зобута, 
не зодягнена, тільки личком підперезана, н. п. 

Мочалка = 1. д. Мочалина. 

2. віхоть, здр. віхтик (С. Аф. 3.), мий¬ 
ка. — Візьми теплої води та віхоть, та змий 
гарненько. 

Мочало = ЛЙКО. 

Мочальний — личании. — Хоч личане, та 
не позиване, и. пр. 

Мочевииа = 1. колюжа. 
2. мочовйна. 

Мочевой = МОЧОВИЙ, мочевий. С. Жел. — 

Мочевбй нузнрь = Міхур (С. Жел. Пар.), 

СЄЧНИК. Кн. — Отож наче видужав, а не¬ 
дуг пішов йому на сечник. Кн. — М. ка- 

мень = міхурний камінь, с. Жел. 

Мочегонное = сечегін, посцикай.ю. — 
Сказано тобі: дай корові сечегопу, хіба не 
бачиш — сеч у неї стала. Кн. 

Мочегонь, рос. МеІіШз Меііззоріїуіішп Ь. = 

пахуче кадило, гадии язик. с. Ап. 

Мочеиснускапіе = сцяния; сцйкавка. — 
Застав його саме за ецшшям — тільки що 
приладив ся сцяти, а його хап! Кіі. — На¬ 
пала б на тебе сцйкавка, щоб ти ні со¬ 
рочки, ні поетелї сухої не зазнала ! н. пр. 

Моченіік'ь = коноплі. 
Мочило = став, де мочуть коноплі. 
Мочить, ся = 1. мочити, ся; мокнути. 

— Мочити коноплі. — Дощ мочить землю. 
— Мокнути під дощем. 

2. СЦЯТИ, ейкати, (дуже) — пудити, (про 
діти) — П1СЯТИ, (у пісні) — ЛОВИТИ рії- 

бу. — Хочеть ся сцяти. — Дитина дуже 
часто пісяе. 

Мочйще — став або болото, де мочуть 
коноплі. 

Мочка = 1. МОЧІННЯ— Мочіння конопель. 

2. ГіЬга — ВОЛОКНО , здр. ВОЛОКОНЦЄ, 
поб. волокнйще. С. Аф. 

3. МОЧКИ (тоненькі ниточки від коріня), у 
дс-яких рослин, на пр. у буряків — 1ШТЄ- 

ДЙННЯ. 

4. мйчка, куделиця, с, 3. — Бідна бва 
одну з древа зірвала кисличку; збуласі 
власти, треба прясти на гребіцї мичку. Ст. в, 

5. МОЧКІ (у хамута). 

С. завертні (у санок, д. Завертка 4). 
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ЛІомпьій = д. Мощньїй. 

Мочі. — 1. д. Возиожность. 

‘2- д. Могущество. — Не кь мочь, мочи 
ц-Ьть — не сила, не спромога, не вмо- 
готу (С. Л.), не під силу. — Со псей 
МОЧИ, ЧТО ЄСТЬ МОЧИ = ЧИМ дуж, вірні¬ 

ше — чим дужч, (бігти) — на взаводи 
бігти, на всі заставки, (кричати) — иа 
пуп кричати. 

Мочь = могти, змогти (О. Аф. Л.), здолї- 
ти (С. Аф. 3. X), здужати (С. Аф. 3. X), 
иримогтщпрішіти (С. 3.), здолати, сиро- 
МОГТИ СЯ. — Сю ще деревину змогу під¬ 
няти. С. Аф. — Не змбжу викупить. С. Аф. 
— Бо я стар, болію, більше гетьманом не 
здолїю. н. д. — Ми знаєм певне: що здола 
високий людський дух придбати, того не 
сила вже віднять, не сила знищити, злама¬ 
ти. Чайч. — Примів би, в ложці води уто¬ 
пив. н. пр. — Не здужаю встати. 

Мошсішикь, ца — мошеник, ця, шахрай, 
ка, ниця (С. 3.), махляр, ка, шалапут, 
шалаган, ка, дурйсьвіт, ка (С. 3.), ши- 
лйхвіст, ка, ошуканець (С. 3.), ошу- 
кач, шальвіра (сп. р.) і д. ЖУликь. — 
Коли на торг ідуть дурні і діти, почина¬ 
ють шахраі багатіти, и. пр. — Коли луч- 
чую честь у вас іміють похлїбцї і шальві- 
ри, нежели ми. Сагаіідашний. С. 3. 

Мошсііпичать = шахрувати (С. Л.), шах¬ 
раювати, шатйрити, дурйти, обдурю- 
вати; видурювати, ошукувати. 

Мошенничсскій = шахрайський. 
Мошенничество = шахрайство (найбільше 

про жидів), МОІПеНСТВО (найбільше про мо¬ 

скалів), ИіалапутпЯВа (найбільше про ци¬ 

ганів), омана, ошуканство, с. Л. — Він 
сидів в острозі за шахрайство. Кн. 

Мошка — д. Моха. 

Мошна, мошонка = 1. д. Кошелекь 1. 

2. (у самців, мішечок з яйцями) — КЯЛЙТ- 

ка, шиндокора (С. Жол.), з рос. — мо- 
Шінка. — Сеча як стала, так мошіика й 
роспухла. Кн. 

Моїценіе = МОСТІННЯ, (каміном) — бурко- 

вання. 
Мбіцн, 2 відм. Мощей — МОЩІ, 2 від. мощів. 
Мощньїй, НО = МІЦНІШ, НО (С. 3.), дужий 

(С. Аф. 3.), могучия, можний, но, по¬ 
тужний. (С. 3.). — Не поможе міцний Бо¬ 
же і воскова сьвічка. н. пр. — Не завидуй 
могучому, бо той заставляє. К. НІ. — Тут 
треба пайпотужнїйших сил. Самойлович. С. 3. 

Мощь = д. Мочь 2. 

Мракь = морок, мряка (С. Л.), темрява 

(С.З.Л.Ш.), темнота (С. л.), тума. — 
Ой німують по Вкраїні високі палати, гу¬ 
стий морок окриває пахарськиї хати. К. Д. 
— Неначе зірка у темряві сяє. С. 3. — Ото 
зажурилась, та така ходить, як тума. Лев. 

Мраморний = мармуровий, марморяний. 
(С. X). 

Мраморь = марму(о)р. — Вони тесали з 
мармору. К. Б. — А стіни коли не з дзер¬ 
кала, то з дорогого мармору. Федь. 

Мрачить, ся = хмарити, ся (С. 3.), тем¬ 
ніти. С. Ш. — Ой хмарить си — дощ бу¬ 
де. н. п. 

Мрачпьій, но = 1. темний, тьмяний, но 
(С. Ш.), ТМЯНИЙ, НО. — Чужа голова — 
темний ліс. н. пр. 

2. хмурий, ро (С. л.), хмурний, но, по¬ 
хмурий, ро, хмарний, но, понурий, ро 
(С. 3. Л.), сумнйй, НО. — Сей ліс був тем¬ 
ний не сказанім і сумно все в йому було. 
Кот. — Хмарно і тмішо минав мій вік ди¬ 
тинний. Кн. — У Москві, кажуть, і сонце 
холодне і небо понуре. Мор. — Мрачпмй 

■ чоловії кь = супій, понура (С. 3.), вов¬ 
куватий, дундук (С. 3.), ПОХНЮІ1ИЙ (С. 

3. ), темрюк. 
МрачнЬть = темніти, темнішати (С. 3.), 
хмурніти. 

Мститель, ивца = мсстник, ця (С. Л.), 
пбметник, ця, номстйтель, ка (С. ж.). 
— Як той мсстник, часу дожидає. К. НІ. — 
Гнів Божий обертаеть ся яа гордих 1 Рука 
Господня номстіШків карає. І. Г. 

Мстительность = мстйвісь (С. Пар.), иом- 
стйвість. 

Мстйтсльннй = мстивий, во, местнйй (С. 
Л.). —-їв того Кості і в його папа вдача 
мстива. Кн. 

Мстить, ся, отомстйть = мстити ся, пом¬ 
стити СЯ. — Сьвнтші огонь мстить ся, як 
його ііс шанують, н. пр. — Невістка мстить 
ця над нею. Лев. 

Метіться, пометіться = здаватися, верз- 
тй ся, ириверзій ся. — Зто ему пом¬ 
сти лось = се йому приверзлось. 

Мудрсно = 1. хйтро, мудро, штучно. — 
Хитро, мудро і не дорогим коштом. Кот. — 
Дуже штучно зроблено. 

2. ТрудНО, ТЯЖКО. — Трудно всім дого¬ 
дити. н. пр. — Трудно вийти з біди, як ка- 
міню з води. її. пр. — Через вороги тяжко 
до пекла дістати ся. н. пр. — Не пудрено, 
ЧТО... = не диво, не дивно, що... 

Мудрепоеть = мудрация. 

Мудріший = 1. Хіїтриіі, мудрий, мудря- 
чий, штучний. 



Мудреці, 

2. трудний, тяжкий, — Мудреннй че- 

ловікт, = дивний, чудний; чудернаць¬ 
кий чоловік. 

Мудрець = мудрець, мудрий, розумний, 
розумаха, іронічно — мудрій, мудрак, 
мудрагель. 

Мудрйть = мудровати, мудрячити, химе¬ 

рити, — Як ве мудруй, а вмерти треба. 
Гул. Ар. — Химерять, химерять, та й зро¬ 
блять з лсміша швайку. Е. Ш. 

Мудрованіе, мудрствованіе — мудрован- 

ня, мудрация, мудрощі. 
Мудровать, мудрствовать — д. Мудрйть. 

Мудрость — мудрість. — Як би ви вчи¬ 
лись так як треба, то й мудрість би була 
своя. Е. Ш. — Народпя мудрість в при¬ 
казках. Ен. — Мудрості. лькарская, рос. 

ВізутЬгіит ЗорЬіа Б. = ВІНИКИ, ВІНИЧ¬ 

КИ, віниччя, рогачка, польова горчн- 
ЦЯ. С. Ан. 

мудрий = мудрий, розумний, мудрячпй. 
(С. 3. . — Недоумки все регочуть та гука¬ 
ють проти чоловіка мудрячого." Е. X. 

Мужать = до зросту доходити, мужні¬ 
ти. — Діти починають до зросту доходити. 

Мужаться — відважувати ся, неиосту- 
пати ся. 

Мужеложство = мужоложство. 

Муженекь — чоловіченько, мужичок, ста¬ 
ренький. — Молодиці, молодичепьки! які 
у вас добрі чоловіченьки! її. п. — Хоч у 
мене мужичок з кулачок, а и таки мужико¬ 
ва жінка, я за його прихилюсь, та й ні¬ 
кого не боюсь, н. п. 

Мужескій = мужеський, чоловічий. 
мужественннй, но — мужний, по (С. 3.), 

відважний, НО, СЬМІЛИВИЙ, ВО. — Чиги- 
ринцї противно Гетьмана І >рух овець кого 
мужнє стояли і кілька неділь боронили ся. 
Л. С. 

Мужество = мужність (Б. н.), відвага, хо¬ 
робрість. 

Мужиковатнй — мугирякуватпй, геваль- 
ний (С. 3.), незвичайний. 

Мужйкь — селянин, селюк (С. 3.), му¬ 
жик, ХЛОП (Прав, і Гал.); грубий — му- 
гйрь, гевал (С. Аф. 3.), мугиряка.—Па¬ 
пи б-ьють ця, а в мужиків чуби тріщать, 
н. пр. — Смаруй хлопа лоєм, а він смер¬ 
дить гноєм, в. пр. — Мужпкомь бить = 

мужикуВіітИ. — Бачить, що нічого вже не 
зостало ся, тоді годі панувати, давай знову 
мужикувата. Чайч. 

Мужйцкій — селянський, мужицький, му¬ 
жичий, ХЛОПСЬКИЙ. — Мужича правда ко¬ 
люча, а панська на всі боки гнуча, н. нр. 

___Музшантскій 

— На панську мудрість мужицька хитрість, 
н. пр. 

Мужиченко = мужичйсько, хлопйсько. 

Мужйчество = мужйцство, хлопство. — 
В мужицстві добре було по простому жити, 
а як поліз у пани, так і звів ся ні па що. 

Мужичйна — ЗіуЖИЧЙще. — Дурний мужи¬ 
чище взяв ся за бочища. п. п. 

Мужичйшко — д. Мужиченко. 

Мужичій = д. Мужйцкій. 

Мужичонокь = мужичиня , ИН. мужичи- 
НЯТа, Мужичата. — Міні не боронили гра¬ 
ти ся з мужичинятами. Ен. 

Мужичка — селянка, селючка (с. 3.), му- 

жйчка. 

Мужичье = мужва, ХЛОПСТВО. — Піди, 
каже, спитай: хто там ? — Лакей пішов, 
подивив ся, — якась, каже, мужва і бідра- 
на. н. к. — Не нам, шляхто моя вірна, від 
хлопства втікати. Е. Д. 

Муж лань = мугйрь, мугиряка, гевал, с.З. 

Мужнинь, мужній = мужній , мужиків, 
ЧОЛОВІКІВ. — Хоч у мене мужичок з кула¬ 
чок, а я таку мужикова жінка, н. н. — Сво¬ 
го пояса не знайшла так чоловіковим під¬ 
перезала ся. Чайч. 

Мужской — мужеський, чоловічий. 
Мужчина = чоловік, муж, мужик. 

Мужчиискій — д. Мужской. 

Мужь — 1. д. Мужчина. — Мужь, Мужй 
совіта = думця, мужі громадські. — 
З добрим думцею князь великого столу до- 
думаєгь ся, а з лихим думцею і малого сто¬ 
лу збудеть ся. н. пр. — Тільки Бог сьвя- 
тий знає, що Хмельницький думає-гадає. 
— Тоді ж то не могли знати пі сотники, 
нї полковники, ні джури козацькиї, ні мужі 
громадеькиї. н. д. 

2. муж, мужик, чоловік, ласк. чолові¬ 
ченько, старий (хоч би й молодий чоло¬ 

вік був), ласк. старенький, дружина, по¬ 
дружжя. — Вірно кохаєть сн з муясом сво¬ 
їм, діти малиї пестує із ним. І. І'. — Без 
мужа напала нужа. н. пр. — Добра жінка 
чоловіка на ноги поставить, а злая то ще 
й звалить, п. пр. — Чоловік та жінка, то 
найкраща спілка, н. пр. — Вона пиць упа¬ 
ла, за мужика і за дітей молити ся стала. 
Мет. — Як люба дружина, то любо й в ряд¬ 
нині. н. пр. — Як не хочеш, мій милень¬ 
кий, дружииою бути, то дай міні таке зіл¬ 
ля, щоб тебе забути. її. п. 

Музика — Музика. — Огні горять, музика 
грає. Е. ІП. 

Музикальльтй = музичний. О. Л. — Народ 
багатий своєю поезиєю і оригинальними 
музичними глибокими мелодіями. Лев. 

Музикантскій = музйцький. 
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Музиканті., ша = музика (С. 3.), музи¬ 
кант, ка, грач, на бандурі, кобзї — бан¬ 
дуриста, кобзарь, на лїрі — лїрник, лї- 
рач (Кр.), па сопілці — дударь, дуд¬ 
ник, па скрипці — Скрипник, па баеї — 

басйстии , па цимбалах — цимбалйста, 
абп який — музйчка, поганий —. ігартач, 
брйнькач, цигйкало. — Музика — що за- 
■гирлиїав, то й пролиїав. н. пр. — Коли б 
пе скрипка та не бас, то б муайка свині 
пас. пр. — Був у нас добрий грач, та за¬ 
гнали дівки в срач. и. пр. — Музики гра¬ 
ють — було щось аж шість скрипників і 
два цимбалисти. Федь. — Басистий — ис 
має де сісти, н. пр. — На могилі кобзарь 
сидить та на кобзі грає. Е. НІ. — Д. ще 
під сл. Игрбкь. 

Мука = борошно, Здр. борошенце (С. Аф. 
3. Л. НІ.), мука (С. Л.), що зостае-гь ся при 
крупах — підкрупиця, зметена з каміїш 
— ООМЄТИЦЯ (Сп.), що зостала сн на ситі 
— межйсїтка. — Крушічатая мука = 
питльбвана, питлівка. — Де борошно, там 
і порошно, п. пр. — Боропшо продає, а хліб 
купує. її. пр. — Де вже їм до ншенишпої 
муки, коли й обметицї нема. Ки. —• Ухопив, 
як собака обметицї. п. пр. 

Мукоибль = 1. мельник, мірошник. (Д. 
Мельникь). 
2. МЛЙВО, мелево. (С. Пар.). 

Мукомбльня = д. Мельпица. 
МукосЬй — мукосїй. 
Мулові., муль -•= д. Ишакбвий, Ишакь. 
Мундйрь = мундйр, муадур (Гал.). 
Мундштукь = байрак, здр. байрачок. С. 
Аф. НІ. Ев. Сідло турецьке з пітником, 
уздечка новісінька з байраком, н. п. 

Мурава = М0(у)ріг, Мо(у)рІЖОК, па лу¬ 

ках — гусятниця, рос. Ро1уа;опиш атіси- 

Іаге Б. = МОрІГ, с(ш)ДОрЙШ. — Зелений, 
як муріг. н. пр. — Зійдіть на гору по мо¬ 
ріжку кодо дороги — там сухо. и. к. — 
Ой там па моріжку та поставлю я хижку, 
н. п. —- Косіть братці споришу, та й на¬ 
варим пулїшу. п. п. 

Мурава = полива (С. Л.), покіст (д. Гла- 
зура). 

Муравей, ком. Гогтіса — мурашка, ко¬ 
машка (С. Л.), зб. комашня. — Мурашки, 
мурашки, ховайте подушки, н. пр. — На 
той бенкет комарп з мурашкою вбили, н. п. 
— Мурашки, як і ииьші прозорчастокрилі 
комахи, на тверду їжу мають кліщі, а на 
рідку сосальце. Степ. — Дітвора на ковзаль- 
цї, як комашня ворушить ся. С. 3. 

Муравейішкь = 1. комашня (С. 3. Л.), ко- 
машнйця, комашнйще, муравнйк, му-1 
раинйця, мурашник, мурагаішник. — І 

Коли розгромадити того мурашинпика, то 
можна бачити, що там скрізь пророблені 
канавки, по яким, ніби по вуличкам, скрізь 
лазять мурашки. Степ. 

2. мурашкоїд (ведмідь, що ласує мураш¬ 
ками). 

Муравейннй = мурашковий, мурашйний. 
— На кінчику тіла мурашки виступає осо¬ 
бливий кислий сік, взиваємий мурашиною 
кислотою. Степ. 

Муравить = д. Глазурнть. 

Муравленица, муравленка = поливмна 
посуда. 

Муравленннй — д. Глазуреніїнй. 

Муравчатнй — крапчатий, крапчастий. 
(С. 3.). 

Муравь'Ьдь, зоол. МугтесорЬа£а = д. Му- 
равейннкь 2. 

Муравьйний = д. Муравейннй. — Мура- 

вьйння Яйца = подушки, подушечки. 
— Комашки, комашки! ховайте подушки! 
п. пр. 

Мурашь = д. Муравей. 

Мурйнекая трава, рос. ЙаИіа Аеііорія Ь. = 

ведмеже ухо, дйвина, бабки, с. Ап. 

Мурликанье, мурннкаиьс — муркотання, 
мурування, воркотання, воркота(С.Аф.), 
воркіт. — А на кота воркота, на дитину 
дрімота, н. п. 

Мурльікать, мурнмкать = 1. муркотати, 
муркотіти (С. Л.), воркотати (С. Аф.), 

Мрукати (С. 3.). — А кіт буде воркотать, 
дитинонька буде спать, п. и. — Муку сію, 
крупу точу; люблю Гриця, аік муркочу. її. н. 

2. мугикати (С. 3.), кургйкати (с. 3.). 
курнйкати. — Мугиче собі якусь пісень¬ 
ку під ніс. — Та сидячи люльок курили і 
кургикали пісеньок. Кот. — Під лавою кон¬ 
федерат пьяний нездуїка встать, а курника, 
п-ьяпий і веселий. К. НІ. 

Муровнй — д. Зелсноватнй 1. 

Мурчать = гарчати (С. 3.), гаркати. — 
Собака гарчить. — Чиє б гарчало, а твоє 
мовчало, и. пр. 

Мурі. = д. Мурава. 

Мурья = д. Лачуга. 

Мускатний — мушкатний, мушкатовий 
(Кіев. Ст.). — М. оріхь = мушкатний 
оріх, м. гадка. 

Му екать = му ш кат. 
Мускулистий = жйлавии (С. Аф.), жилнйй. 
Мускуль, Мизсиїиз = мч.ясень, мйшиця. 

(С. Жел.). 

Мускусовий = пижмовйй. 
Мускусь, Мовсїшн — ПИЖМО (С. Жел. Пар.), 

мйшка. 
Муслить, муелякать, ся = слйиити, ся, 
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МурЗаТН, СЯ, ЯЛОЗИТИ, СЯ (слиною). — д. 
Замус.імвать. 

Мусліни. = замазура (С. Аф.), мурза і д. 
Мокрякі.. 

Мусолить = д. Муслить. 
Мусоль = д. Мосбль. 
Мусорт. = груз, грузь (С. Жел.), валява 

(С. X), валява (С. Жел.). _ Набрав дні 
тачки грузу, та й засипав калюжу. Кн. 

Мутять, ся = 1. каламутити, ся (С. X), 

колотити, ся (С. 3.), баламутити (С. X 
НІ.), мутити, СЯ. — Д. Замутить. — На 
що сс ти, собачий сину, тут каламутиш бе¬ 
рег мій та квапиш ніс поганий свій у чи¬ 
стую оцюю воду? Б. Г. — 11с втямки — 
який куций воду каламутить, ц. пр. — Во¬ 
ни ходили по рипну і баламутили людей. 
Кн. — Ой ви хлопці баламути всього сі,ві¬ 
та баламутять мої літа. я. и. — Так коло¬ 
тить всіма, як вир водою, и. пр. — Му- 
тйть, нк у селі москаль, н. пр. 

2. нудити, каиудити. _ Почало його ву¬ 
дити. — Наїла си опеньків, та так наву¬ 
дить. Чайч. Харьк. 

Мутпйкі, = д. Болиголові.. 
Мутний, по = каламутний, но, мутний. 

(С. X). — Чого вода каламутна,' чи не хви¬ 
ля збила? п. н. — Каламутна річка проті¬ 
кала поміж глинистими берегами. Чайч. 

Мутніть — каламутитись; темніти, тем¬ 
нішати. 

Му топка = 1. видочка, випічок (паличка 
а ріжками на кінці}, КОЛОТІВКа. (О. Жел.). 

2. д. Болтуиья. 
Муть = мут; гуща, фуз, фуе, частіше 
ми. Фуси. 0. НІ. 

Муха, ким. Мшзса = муха, здр. мушка, 
дїт. — муСЯ, зб. Мушва. — Як би вен 
та сила мушви, що напложуеть ся, так і 
зоставалась, тоді було б справжнє лихо. Степ. 

Муха шпанская, ком. Меіое їезісаіогіиз, 

Ьуііа уезісаіогіа = майка, порошок з неї 
— шпанська мушка. — Дуже багато дов¬ 
гастих жуків, з липкими блискуче зелени¬ 
ми „надкрилами, —- то всім відомі майки. 
— їх сушать, розтирають в порох і ро¬ 
блять з їх місиво, котре звичайно взиваєть 
ся шпанською мушкою. Степ. 

Мухшгь = мушин, мушиний. 
Мухоловка = 1. пт. Миясісара аігісаріїїа = 

мухоловка. 
2. СЇТКа (для лову крилатих комах). 

3. рос. Сатеїіпа заігга Сгапіг. — рИЖШ. 
С. Ан. 

Мухоморі. = гриб А^агісиз тинсагіив — 

мухомор, моремух (С. Ан.), мушірка, му- 

шарка. 

Мухбртикь = миршавий (про чоловіка). 

Мухбртпьтй = (про коней) — ГШДПП і ра¬ 
зом біломйзий. 

Мученвігь, на = мученик, дя. 
Мученіе = мука, катування, мордування, 
кара, карання. — Б муці, в каторзі не 
плачуть, не стогнуть. Е. НІ. — Віддали 
його на муки. 

Мучитель, шща = мучитель, ка, кат (С. 
Ж. 3.), душман (к. Б.). 

Мучйтельишй, по — болісний, НО, ЛЮТИЙ, 
ТО, ТЯЖКИЙ, ко. 

Мучнтельскій — катівський. — Скільки на¬ 
ших — вже не наші, од віри одпалм, пе 
вияесли мук катівських, католики стали. 
Галуз. 

Мучительетво — д. Мученіе. 

мучить = мучити, катувати, мордувати, 
ШПІруватП. С. 3. — Будуть бити, катува¬ 
ти, нікому ся жалувати, н. її. — І за що 
Його Сьвятого мордували, во узи кували ? 
К. III. — Се за горами сьвнтий город, де 
Яриста колись мордували. Мор. 

мучиться = мучити ся. мордувати ся, 
карати ся; морочити ся, нудити ся. 
— Довго він мучив сн, поки... — Я кара¬ 
лась ввесь вік в чужій хаті. К. III, 

Мучйца, пучка = борошенце. С. Аф. — 
Піди у хижку, поиаамітай у засіці боро¬ 
шенця. II. к. 

Мучникь = мучпЙК (що продає борошно). 

Мучпой = борошенний (С. Аф. III.). бо¬ 
рошняний, мучний (С. X). 

Мушиний, иушій — д. Мухшгь. 

Мушка = 1. д. Муха (здр.). 

2. шпанська мушка (д. Муха шпйиская). 
3. крапка с. 3. 

Муштрованіе, пуштрбвка = муштруван¬ 
ня, муштра. 

Муштровать = муштрувати. 
Муштукь = д. Мупдштукь. 

Мушчатий = крапчастий. С. 3. — Крап¬ 
частий ситець. 

Мхбвина = мочар, мочарі. 
Мхбвнй = моховий. 
Мчать, ся = мчати, ся, перти, бігти, 

їхати або нести що дуже швидко. 
Мшанка, рос. 8а§іпа ргоситЬепз Б. = мо¬ 
крець. С. Ан. 

Мшарнть, ся = шаршавити, ся, шарша- 
віти, волохатити, волохатіти, куд іати, 
СЯ, КОШЛаТИТИ, КОШЛаТЇТИ_Щось сук¬ 
но кошлатїє. 

Мшарь = мочар, омшарь, омшарина. с. Л. 



Мшйть і 18 МНтье 

Миніть = 1. шпаклювати, конопатити 
(мохом). 

2. д. Мшарить. 
М іце її і е = д. Месть. 
Мн = ми, нас і т. д. — За нами = по 
Нас, За Нами. -— Сідлай коня вороного, 
ой брате козяче, по нас в сьвітї широкому 
ніхто не заплаче. В. Щ, 

Мйза = д. Дача 3. 
Мйзгать = 1. шваидяти, шмигляти, сно¬ 
вигати. — Із льоху та в хату знай шмиг¬ 
ляє, наливає. Е. Ш. 

2. шарпати, драти (одежу). 

Мйзиикь, ца = хуторянин, ка. 
Мьізнмй = хуторнйй. 
Мйкалка, мйканцца = Щітка, гребінка 

(що нею льон чешуть), Дергачка (С.Пар.). 

Микать = чесати (льон, кононлю). — Мй- 
кать горе — бідувати. 

Микаться = 1. шмигляти, гасати, сно¬ 
вигати, шастати ся. — Не шастай ся, 
як миша в пастці, п. пр. 

2. бідувати, ТИНЯТИ СЯ. — Тишш ся по 
сьвіту. Кот. 

Мйленіе = милїпня, намйлювання. 
Милить, ся = милйти, СЯ. 
Мило — мйло, (маленький шматочок після 
милїння) —- 00МЙЛ0К, ОМЙЛОК, (на конях) 

— піна. 
Мйло татарское = д. Барская спесь. 
Миловаренннй заводь = миловарня. — 
На миловарні у нас скупенько — на цілу 
губернію три. Ен. 

Мйльникь, рос. йаропагіа оЙіеіпаїіз і.. = 

собаче мйло, натйг, натягач, стягач, 
чистуха (укр.), ЗВОЗДИК (гал.). С. Ан. 

Мйльница = мйльниця. 
Мильний = мильний. — Мйльная вода 

= мйлини, змйлини. — М. трава, м. кб- 
рень, цвіть — д. Мйльникь. — М. пу- 
зйрь == банька. — Пускать мйльнне 
пузнрй = баньки дути. с. Ш. 

Мильнянка = д. Мйльникь. 
мйсленннй, но — мислевий, думний, но; 
гаданий, но, в мислях, в думці, на 
ДуМЦІ, В ГаДЦЇ. — Мислений погляд. — 
І я, мов шалений, -годі упиваюсь тим га¬ 
даним щастям своїм, що думкою бачу, а 
справді ніколи те щастя не буде моїм. Уиа- 
нець. — Цур йому] — Еаже собі на дум¬ 
ці. Ев. 

Мислитель — мислитель (С. Жел. Пар.), 

МЙСЛЄННИК (Ен.), думак (С. Пар.). — Ми- 
сленпика не задовольниш фактами — йому 
треба знати й причини. Ен. 

Мислить = 1. мислити, думати, гадати, 

міркувати, розважати, в мислях, на 
думці мати. 

2. д. Замйслить. 

3. дбати, клопотати ся. (Д. під сл. Ду¬ 
мать, Заббтнться. 

Мйслиться = думати ся, гадати ся, зда¬ 

вати ся, роїти ся. 

Мисль = мисль, здр. мислонька, дума, 
частіше здр. думка, гадка. — в червонім 
намістї вона міні не до мислі, н. п. — Ви¬ 
орала дівчинонька мислоньками поле. н. п. 
— Ой річенька бистренькая, на неї дивлю 
ся; такі мене думки беруть — піду утоплю 
ся. н. п. — Голодній курці просо на думці, 
н. пр. — У байковій юпці вона міні все на 
думці, н. п. — Узяли мене думки та гадки. 
М. В. — Що хатка, то иньша гадка, н. пр. 
— Дума думу пошивае. в. пр. — За дум¬ 
ками, за гадками аж голова туманіє. Чайч. 

— Прійтй на мисль = на думку спасти. 
— Тобі щось на думку спало. С. 3. — Ц 
вь мйсляхь не било = і на думці не 
було, ні думки, ні гадки не було. Но- 
МИС. — МЙСЛИ ТОЛІІЯТСЯ вь голові = 
д^мка думку пошивае, поганяє, за дум¬ 

кою Думка. — За думою дума роєм вилі¬ 
тає. Е. III. — Випьєш першу — стрепе¬ 
неш ся, випьєш другу — схамснеш сн, вм- 
пьєш третю — серце грає, думка думку по¬ 
ганяє. К. НІ. 

Мнсь, здр. МЙССЦЬ, МЙСИКЬ, МНСОКЬ = 

1. ріг, здр. ріжок, між двома річками, де 
вони зливають ся — ВИЛка. — Кінчик пів¬ 
острова або який иньший високий виступ 
суші на морс зветь ся ріг. Зем. — Північ¬ 
ний ріг від півострова Скандинавського на 
північ. Зем. 

2. виріжок (в одежі). 
Мнтарнть = д. Мошенннчать і Мотать 3. 

Мнтарка = д. Мошенница і Мотбвка. 

Митарство — 1. митниця (де збіраготь ми¬ 
то). О. Жел. 
2. шахрайство і д. Мошенничество. 

2. митарства (церк.). — Пройти сквозь 
всі митарства = бути в бувальцях. 
— Був у бувальцях -— знає що кий, що 
палиця, н. пр. 

Мйтарь = 1. МИТНИК (що збірає мито). 
С. Жел. 

2. шахрай і д. Мошенннкь. 

Мнтнться = бігати (С. НІ.), мати бігун¬ 

ку, срачку. 

Мйтница, мьїтня = д. Митарство 1. 

Мить = бігунка (С. НІ.), срачка. — На те¬ 
лят бігунка напала. 

Мить = ЛИНьба (птиць). 

Митні — миття (про білизну) — прання, 



праття. — Міні стільки праття, що ніколи 
і в гору глянути. Чаїп. 

Мить, ся = шити, ся, білизну — прати, 

СЯ, теплою водою — оапити, СЯ, окропом 
— Парити, що деревдяне, витираючи піском, 

золою, віхтем або-що — шарувати. С. X 
— Посилає невістку па річку прати, н. к. 
— На бережку у ставка, на дощечці у млин¬ 
ка хвартух прала дівчина, п. н. — Ми ро¬ 
дичі : ваші мами па одній воді хустки пра¬ 
ли. п. чр. — Сорочка брудна, немов кілька 
місяців не прана. Фр, — Що па вогні пе- 
реть ся, а па воді сушить ся ? н. з. — Тре¬ 
ба тарілки бавити. 

Мичаніс = мукання, сильно —- ревіння, 

рик. 
Мьічать = мукати, сильно — ренти, глу¬ 

хо й товсто — буТЇТИ. — Корова мукає. 
— Хиба ревуть воли, як ясла повні? п. пр. 
— Пугай бутить. Мап. 

Мишоловка --= пастка. — Не шастай ся, як 
миша н пастці, и. пр. 

Мншепокь = МИШЄНЯ, ТКО. 
Мншеядииа = мишоїд, недоїдки мишачі. 
Мишій = мишачий. — м. іорохт, = д. Во- 
робьйнмй горохт>. 

Мишка = 1. д. Мтлінь (здр.). 

2. д. Мускулі.. 
3. паха, пахва (під плечем). — Пиха рое- 
пухла. Кп. — Поніс щось під пахвою. — 
Знайшовши півня під рукою, несе жидівка 
під пахою. І). Ця. 

Мншлепіе = мйелїніїя, думання, гадан¬ 
ня. — Метода душніш у їх ипьча. Кой. 

Мйшца = д. Мускулі.. 

Мьішь, Мив = миша, здр. мйшка, мале — 

мишеня, тко, зб. мишва, с. Л. — Та й 
мишви росплодило ся. 

Мьішь летучая, УеврегіЛіо пгатіпиз = ка¬ 
жан (С. 3.), КОЖЙН (С. Жел.), гал. — ЛИ- 

ЛИК. (С. Жел.). — Людей не чуть; через 
базарь кажан костокрилий перелетить; на 
вигоні сова завиває. К. НІ. 

Мишье ухо, ушкб, рос. Муовоіів раїизігіз 
\УіПі. = павіїні вічки. с. Ан. 

Мншьн глазки, рос. ОурзорЬіІа інша]із І. 

лисиця, лищйця, ІІТЙЧЄ ЗІЛЛЯ. С. Ан. 
Мііішьи ушкії, рос. Ніегасішп РіІояеІЬі І,. 

— иечуй-вітер. 
Мишьяковий = мишаковий. 
Мишьнкь, Агкопіспт = мишак (0. 3. Л.), 

іірШЙННИК. (О. III.). — Вихопив з пазухи 
аішіиннику о гру пг, випив та й нропав на 
місті, п. к. —- Він готов аршипішку дати 
чоловікові. С. НІ. 

Мишьячньїй - д. Мншьякбвий. 

Мнщелка, мнщелбкь = кісточка (на но¬ 

зі), ЩИКОЛОТКа (па руцї). — Тут не тлі 
боно — хиба по кісточки буде. 

М'їідйть = лідити. 
мідпнкь = мідник, котляр (С. 3.). 
мідппца = мідниця, с. л. 
Мідиическій = котлярськпй. 
МІдничество = котлярство. — Запимат 
ся нідпнчсствомч. = котлярувати. 

МЬдношіавйльний заводь — котлярка. 
Мідний = мідний, мідяний. _ мі.дні. 
деньги = мідяні гроші, мідяки. — в 
мідяні гроші слави добувати, н. пр, — Го] 
щок мідяний з уінком. Ст. Он. Еіев. Ст. - 
Мідная монета == д. під сл. Монета. - 
М. лобь = безсоромний, безлйчний (І 
НІ.); дурень. — м. куиорбеь = д. під с 
Купорось. 

Мі.ді, = 1. мідь. — Жблтая мідь = 
жовта мідь, мосяж. — Красная мід 
= червона мідь. 
2. мідні, мідяні гроші, МІДЯКЙ. — 3; 
платив счиими мідяками. — Д. ще під с 
Монета і Міді плі. 
3. мідяне начиння, на пр. мідний кс 
тель = мідепь (С. 3.), мідний тазь = 
мідниця (С. Л.). 

МЇдяница = 1. д. МІдница. 
2. змія Ап§иіз Ггйіцііз = мідянка, мі 
дянйця, падалиця, веретїдка. 

Мідянка = 1. Аето^о сирті = їршшіаі 
мідянка. 
2. ком. Виргезііз = бздюха (С. НІ.), емер 
дюха, вонючка (з породи хрущів). 

М Тупіть, ся = білЙТИ, ПОбІЛЯТИ, мазаті 
натирати крейдою. 

Міловбй = КреЙДЯШІЙ. С. 3. І. — А ва 
сонечко лнгло спочинути за гори крейді 
пні. Мет. 

Мілбкь = крейдочка. — Забирать н 
мТьібкь = брати, купувати на бір, в 
віру. — Игрйть на мілбкь = грати б< 
грошей, на дурничку. 

Міль, Сгеїа = крейда рс. 3. X), здр. крех 
ДОЧКа. — А сам білий, білий, як крейд 
Мир. — Красний міль = любрика. С.! 

Міна = міна (С. Л.), міньба (С. 3. Л.), пр< 
міна, обміна, заміна (С. л.і, вимін, оС 
МІН (С. Л.), МІНЬКа. — Міньба одному пі 
нує. н. пр. — Проміпа одному служить, ті. п 
— Міною = Ліньки. —Міпькидосталос 

Міповбй, мЬноввбй = МІНОВИЙ, обмії 
шш, замінний. — м. зацись = замії 
ний лист. 

н 



М'Ьновщик'ь 120 М/їістность 

Міновщик-ь = міняльник, міняйло (С. 3.). 
— І столи міняльників і ослони продаючих 
поперевертав. К. Св. П. 

Міновщина — міняиня і д. міна. 

Міняло = міняйло (С. 3.), столечник(що 
міняє гроші). — До не ВЗЯЛИСЬ МІіШНДИ й 
шинкарі і підняли між себе галас. Гр. — 
Піди до столечника, розміняй гроші. 

МІНЯЛЬНИЙ = міняльний. 
МІНЯЛЬІЦИК'Ь = Д. МІИОВЩЙК'Ь. 

Міняніе = МІНЯНИЯ і д. міна. 

Мінять, ся = міняти, ся, вимінювати, 
обмінювати, промінювати, міньжувати. 
— А ну, свату! міняй стару на носату! н. 
пр. —■ Хто міняє, той не має. п. пр. — Мі¬ 
няли тихо, та виміняли лихо. п. пр. — Як 
циган, міняєть ся. н. пр. — Міиьжуе, як ци¬ 
ган кіньми, н. пр. — Давай піняться = 

давай мінька. К. Ч. Р. — Мінять ухо 
на ухо = міняти так на так. — Дода¬ 
чі не дам — хочеш так на так зміняємо. 

— Міняться вь лиці = мінити ся, змі¬ 
няти ся на виду. 

Міра = ї. міра. — Міра довжини. — Віра 
— божа міра. н. пр. •— Без міри нема ц.іри. 
н. пр. — Держи віру, держи й міру. н. пр. 

— В'Ь міру, по мірі = до міри, по мі¬ 
рі, помірно. — Все добре по мірі. 11. пр. 
— Помірно з тим, як вій більше робити 
ме, то й плата буде більша. — 11е вь мі¬ 

ру = не ДО міри. — По мірі СВЛ'Ь, воз- 

мбжностя = ПО ЗМОЗІ. — Цїсарь обіцяв 
по змозі сповнити бажання народу. Бар. О. 
— По крайней мірі — д. під сл. Край¬ 
ній. — Сиерхь міри, чрезь міру — 

над міру, через лад, надто. — Через 
лад багато набрав — от і не піднесе. Чайч. 

— Що надто — то погано, п. пр. — Міра 
довжини: МИЛЯ (казенна 7 верст, народ¬ 

на 10 верст), верства (5000 сажнів), Са- 

ЖІНЬ (3 аршини або 7 хутів), аршИІІ (16 

вершків), ЛІКОТЬ (кодо 13 вершків), КОрХ 
(С. 3.), кирх (коло 1 ‘/ї вершка), Хут (12 

цадїв), даль (10 линїй). — Міра землі: 
ГОНИ, 2. відм. гоней І ГІН (найбільше 120 
сажнів в довжяну. — Прогнали до обозу 
на півтори гони. Л. В. — Тут не далеко, 
гоней двоє буде. С. Аф. — Мого віку й па. 
гони вже не стане, п. пр. — Гін за 5 одій- 

щов, та й заблудивсь, н. к.), шнур (в дов¬ 
жину 75 локтів або 63 аршини, а в де-яких 
місцях коло 10 сажнів. С. З.1, унруг (ма¬ 

ло не У4 десятині), КОСара (коло ‘/2 деся¬ 
тині, на день роботи для одного косаря), 

морг (С. 3.), мурга (найбільше лічить ся 
1317 кв. саж.), десятина (2400 кв. саж.), 

клітка ((і моргів поля, а н де-яких місцях 

10 десятин), риза (2 десятцпї), чвертка 
(від 8 — 10 десятин), уволбка(с.З. ПІ.), во¬ 
лока, ВОЛОК (коло 4 чверток або ЗО мор¬ 
гів чи 19 десятин 2010 кв. сажнів). 

2. (на сипке або рідке) — міра, Мірка, 

здр. мірочка. — Пмдавать мірою = 

видавцем давати. —- Міра на сипке: 
четверь (8 мірок), корець 4 мірки), мір¬ 

ка (8 гарців). — Міра на рідке: відро 
(10 кварт), ОКО (3 кварти), чвертка (1 , ч. 
кварти), восьмушка (1/к ч. кварти), крю¬ 

чок (у2 восьмушки). — Міра ниток — 
д. під сл. Мотоеь. 

3. (у віршах) —- Міра. — У його віршах 
ці рифну, ці міри не має. 

4. спосіб, заходи. — його цедагогичні 
заходи ні до чого доброго не привели. Кн. 

— Нршіять міфи = добрати способу. 
— 'Греба кращого способу добрати, щоб 
спинити. 

Мірило = МЇреВО. С. Л. 

МІритоль — міряльник і д. мірхцик'ь. 
Мірять, ся = міряти, ся, виміряти. 
Мірка = мірка, здр. мірочка. 
Мірний = міриий, виміряний. — Коли 

будеш мірним, то будеш і вірним. 11. нр. 

Міроиріятіс = д. Міра 4. 

Мірщикь, мірялміикь = мірник, міряль¬ 
ник, мірчий. 

мірять, ся — міряти, ся, виміряти. — 
Мірять сили = пробувати силу. 

Місиво = місиво, замішка. — Треба кач¬ 
кам замішку зробити. 

Місилка = мішалка, копистка (С. Л.). 

Місильний = мішальний. 
Місйльїцикь, ца = міеїльник, ця. 

Місить, ся = міоіші, ся , вимінювати, 
замішувати (С. Аф.). — Місити тісто, гли¬ 
ну. — Заміси тісто. 

Міска = місїяия. 
Містечко = 1. містечко, містина, містй- 
НОЧКа (Чайч.), місцина. — Знайшли таку 
місцину, що можна перейти яр. Чайч. 

2. Містечко. — Переїхав з села в містечко. 

Містить, СЯ — МІСТИТИ, СЯ. 

містішчество — стародавній російський 
звичай займйти місце або службу від¬ 
повідно не особистим заслугам, а ро¬ 
дові, що його скасував царь Федір 
Олексїевнч. 

містпоеть = місце, МІСЦЬО ВІСТЬ. — Ча¬ 
рівна краса тії иісцьовостї набила його до 
себе. Кн. — М. хо.ипістая = горби, ку- 

чу ту ріг. — Хутір розітнув єн саме на ку- 
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чугурах. — М. обйльная источникамн = 
криничовпна. 

містяий = місцевий, краевйй, країииий. 
— Постановлено на соборі краіншм. 1і. II. 

— містншй образь = нажістний образ. 
— МЬстіїьш свІчм = стави якії. — Го¬ 
рить етавпик, курить кадило. Макар. — Три 
хунти носку на сташшк. Кот. 

Місто = 1. місто, місце, міст(ц)йна. — 

Бь одно місто = До Гурту, до міста, 

У МІСТО, ДО КуїШ. — Клади усе до купи, 
у місто. С. Л. — Бь другомь місті), нь 
другбс місто = де-йіще, в ішьшолу 
МІСТІ. — Шукай, І’ипде, де-ипде. п. мр. — 
Пошукай до-ияде, бо тут нема. С. Л. — Матку 
стареньку з двора вигонили: іди ти, маги, 
де-инде пробувати, н. д. — Бо всіхь мі.е- 

тахь = скрізь, по всіх усгодах. — До 
з’того міста = ДО СЮДИ (С. Л.), ПОТИ, 

ДО СЬОГО МІСЦЯ. — От поти твій город, 
а далі вже мій. Чайч. — Заіцященіїос 
місто = захист (С. Л.), захисток, за¬ 

куток, ОД вітру — затишок. — Ходім ку¬ 
рить у затишок, а то тут вітер. Чайч. — 

Кь місту = ДО речі (про розмову), ДО 
міста, К строіцї. — Сказав до речі. — 
Постав цього чавуна к строцї, а то стир¬ 

чить да дорозі. Чайч. — М Кістами = ДЄ- 

де, де-не-де, місцями, містенькою. — 
І блідий місяць ші ту нору з-за хмари до- 
де виглядав. К. Ш. — Місцями й гарна 
трава, а но сугробках погана. Чайч. — Міста 
ие давать = ие давати спокою. — а ті 
непі, очі не дають спокою ані в день, ні в 
ночі. п. а. — Місто битви = боїще (О. 

Л.), бойовище. — місто проізда = 

проїзд, переїзд, прогон. — Місто ВЬ 
гЬнй = затінок. ХОЛОДОК. — Баба у 
затінку стане за дівку, и. пр. — Ходім у хо¬ 
лодок, а то сонце дуже ноче. — Місто для 
поселеній = селище, еельбище, посел- 

ля. — На місті) происшсствія, нристуїі- 

леиія = на гарячому вчинку. — Хто 
би на гарячому вчинку іюіімап. Ст. Л. — 

Не уміста = не до речі, не до ладу, 

ПЄ ГОЖе. — Сказав зовсім не до речі. — 

Ни сь міста! = аиї руш! С. Л. — Но- 

возаселеиное місто = новоселиця. — 

Открьітое місто (коло села) = белебень, 

ГпДотеча. — Хата стоїть на белебнї. С. Аф. 
Хата стоїть на самій гологечі без за- 

\псту. Фр. — Отхбжсс місто = паскуд¬ 

ну к, срач (С. 3.). — Но міістіімь ! = 

Ції місто! — 1ІОЧСТИОС місто (в хаті) = 

покуті., для молодих — 1ШСНД. — Поса¬ 

дили на покуті. — Ой загули голубоньки 
па водах, час тобі, Марійко, на посад, н. п. 
— А всі дружечки за столом сіли, молода 
на посаді, ц. п. — Укріітое місто = 

закуток, схованка, криївка. — Сяду десь 
такім закутку, щоб мене піхто не бачив. 

Хр. —■ У такій то схованці вигребла собі 
качечка кубельце. Ап. Стар. — А міні з 
моєї криївки усе видно, як на долоні. Фр. 

— Усадсбпое місто = грунт, ґрунт, 
в Слобідській Україні — ИЛеЦЬ. С. Л. — 
Чий грунт, того і будування. Ст. Л. — 

Орашпое місто = страховище. Си. — 

Д<- що пули: буда — будище, город — 

городйщо (С.Л.), гута — Гутище, двір — 

Дворище (С. Л. Обгорілі дворища чорні¬ 

ють. ц, Д.), замок — замчище, замковй- 
ЩЄ (С. Л.), ліс зрубаний — зруб, накор¬ 

чований — теребІВЛЯ, випалений — ЛЇСО- 
вниня, мак — маковйще, маковець, 
міст — юстйще, озеро — озерявина, 
кладовище або погріб — ИОГребЙЩе, сад 
— садовйіце, село — селище (С. Л.), 
еельбище, став — ставище, ставйдло, 
сгавйсько, стоги — стожище, стожар- 
НЯ (Сп.1, СТОЖИСЬКО. — РІЗНІ МІСЦЯ: 
но воШ або коло води — затон, зато¬ 
ка (що заливаєть ся водою. С. Л.), ОДїІІТЬ 
(тихе, між скелями па порогах. Ев.), бцарь 
(на болоті, що не заростає і не замерзає), 

ИЛЄСО, ЧИСТОВа (чисте, це заросле на воді 
місце. — Па силу вибрались з латаття, і ви¬ 

їхали на числову), прало, пратва, клад¬ 
ки (над водмо, де миють білизну), про- 
гиои (між річками, де Запорожці перетя¬ 

гали човни. Ев.), СІДЛО (де рибалки Сіда¬ 

ють ловити рибу), СТЄЛИЩЄ, СТЛЙще (над 
водою, де білять полотно або льон), терло, 
терловище (де риба треть ся. С. ПІ.). — 

В дворі: підстбжжя, стожар, стожар- 
ІІЯ, СТОЖИЩе, СТЙртИЩе (де ставлпть сто¬ 

ги а стирти), Перелаз (де перелазять через 
тин. — За поповим перелазом там стояли 
троє разом, н. п.), садовище (місце на сад), 

СВИНорЙЯ (порите Свинями), СЇДаЛО (де Сі¬ 

дають кури на піч , СЬМІТИИК (де викида¬ 

ють Сьміття), ЯОПЇЛЬИЇЇК, поиелйще (де 
зсипають попіл), д. ще під сл. Дворь: Зад¬ 

ній, Скотний дворь. — В лїсг: май¬ 
дан (де гонять смолу), гущавина, гущи - 
На (густо заросле , Галява (мало заросле), 

ЧИСТЙна (чисте). Д. ще під сл. ЛЬсь. - 

Ід ПОЛІ: верещак (що поросло вереском). 

ГЛЙНПІЦе (де копають глину), ГреЧКІИКіІ 
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(де росте гречка. Сп.), ГрИЩе (де одбува¬ 

ють ся грища), НШТНШЦе (де росте жито), 

КаїїуСТНИК (де росте капуста), КОНОИ.ІП- 
ЩЄ, ПІДМет (де ростуть коноплі), ОМШарЬ, 
омшарина (що поросло мохом. С. X), роз¬ 
вилина, розвилка, розвйлля (де росхо- 

дять ся шляхи), реВИЩв (залите кровію, 

що худоба реве на такому місті), СТИНО- 
ВЙЩЄ, таборище (де стан, табір), Ті'ірЛО 
(де спочиває худоба кодо водопою), ХМІЛЬ 
ник где росте-хміль). — 1і хаті: від- 
НЙК Іде діжка з водою), ВИПІЧОК (за піч¬ 

кою), ОПІЧОК (коло печі), ПрИСЛОН (для 
покійника), д. ще під ел. Изба: частііни 
хіти і під сл. Місто: Ночетное м. 

2. МІСТО, Посада (Гад.). — Кандидат па 
учительску посаду. Бар. 

3. пакунок, иака, пачка. 
4. д. Блона 2. 

М-Ьстоименіе = замісцмення (Ос.), заімен- 
НИК (Гр. Ог. і См. Ст.). 

М*стожйтельетио — житло, жйтлище. (Д. 
під сл. Жилшще). 

М*стоположеніе = д. МІстность. 

МГ,«топребнваніе = містопроживання і д. 
Жилйще. 

М-Ьеторождеше = 1. роїйиа. С. 3. — Луч¬ 
не на родині кістьми полягти, а ніж на чу¬ 
жині слави поняти. н. пр. 

2. М. глйньї = глинище, м. ьзвести = 
вапнярка, м. цілу = крейдянка, м. 
соли = СОЛОНЙЦЯ, солоийще. — Пішла 
баба глину копати, а глинище як завали¬ 
лось, так її й засипало. Чайч. 

Місятка = д. Місиво. 

Місяць = 1. д. Лупа. — Молодої! місяць 
= молодик. _ М. на ущерб* = щер¬ 
батий М. — Сьвітиш, місяцю, та не грі¬ 
єш, даремне в Бога хліб їси. її. пр. —- Сьві- 
тить молодик ерібіюрогий. Ос. 

2. (календарний) — МІСЯЦЬ. — Місяць Лю¬ 
тий питає, чи обутий. н. пр. 

Місячина = місячне, пайок, пайове (що 
видаєть ся поміеяшно). 

МІсячникь = 1. місяшне (теля, лоша, по¬ 
рося). 

2. д. Лунати кь. 

3. рос. МепуапШез Ігіїоііаіа Ь = бобов- 
нйк, трифолін, зубовник. С. Ан. 

МІсячное = (у жінок) — місячна, силав- 
нй і д. Менструація. 

Місячний, по = 1. місяішшй, но. - Мі- 
сншна піч. — На дворі яісишно — хоч 
голки збірай. 

2. МІСЯЧНИЙ, ПО. 

М*та = 1. мета, ціль. с. Л. — Як би 
знаття, що все дарма, що в русі вічному 
створіння мети ніякої нема. Сам. 
2. замір. 

мітить, ся = 1. мітити, ся, значити, ся, 
ЛИЧКуватИ, (карбами) — карбувати, (ви¬ 

палюванням) —■ таврувати, (штсмпом) — 

ШтемПОВаТИ, СЯ. — Кажуть, що жиди свої 
гроші мітять. Кр. —- Назначив кавуни, які 
кращі. Ер. — Онде злодій штемповапий 
кайдани волочить. К. НІ. 
2. лучпти, цілити, наділяти ся, у(в)лу- 
чати (С. Ш.) — Лучив ворону, а влучив 
корову, п. пр. — Як пьа, то не проливає, 
як бье, то добре влучає, н. пр. 

3. важити (С. Аф.); натякати. — Він ва¬ 
жить бути головою. 0. Аф. — Ой важу я, 
важу на ту дівчину вражу, н. н. — Яз го¬ 
бою вечір стою, па иньиюго важу. н. пр. 

міта, мітка = мітка, зазначка, вйзиач- 
Ка, ІІОЗНака, (нарізана) — Карб, (випале¬ 

на) — тавро, (у лимарів) — цурка. — 
ІІа вашій хустці по було мітки. Кп. — По¬ 
клав зйзпачку па кавунові. Кр. — Мій віл 
пе крадений — па йому тавро є. Кн. 

МІткая трава, рос. Меіатрутигп пеіпого- 

8шп б. = брат і сестра, братки, бра¬ 

тики. С. Ан. 

МІТКІЙ, ко = влучний, но, у (в) л у лей 
(С. ш.), вміт.іивий, во, влучак, цілкий, 
меткий. — Бог не цїльшій, а влучшій. 
п. пр. — Бог хоч не «жорен, та улучен. н. пр. 

міткость = влучливість. 
Міховщйкь, ца — кожуха рь, ка(С. Пар.), 
кушнір (0. 3.), ф(х)утряр (С. Ш.). 

М’Ьхокщїічій = кушнірський. — К ушнїр- 
ський цех. С. 3. 

М-Ьховбй — 1. хутряний, смушевий, ЛИН- 
тваревий і т. д. д. М*хь 1. 
2. міховйй, бурдюгбвин (д. М*хь2 і 3. 

МЬхонбша = міхоноша. 
М'Ьхь = 1. хутро (С. 3. Л.), футро (С. 

ЦІ.), вовчий — ВОВКИ, куничий КуНИ- 
ЦЇ, кошечий — КОТИ, КОТИКИ, овбчий — 

линтварь, лингварі (С. 3.), ягнячий — 
слух, смушок, смушки. С. 3. Л. — Кун¬ 
туш зелений на сірім футру. Ст. Оіі. К. Ст. 
— Піймавши барана, спокійно вівчарі лии- 
тварь злупивши, потрошили. Б. Б. — Шап¬ 
ка з гарного сивого смушка. — Ііодбивать, 

подбйть міхомь = ф(х)утрувати (С. Ш.), 

вйхутрувати. 
2. МІХ, МІШОК, шкуратяний, що в йому 
перевозять ншю — бурДЮГ, оурДЮК. 
Кури кран, та н міх клан. п. пр. І ніхто 
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не палива ігового вшіа в старі бурдюки. 
К. Св. II. 

3. МІХ (ковальський). — Сопе, як міх ко¬ 
вальський. н. др. 

Мічеяіе = нічінпя, значіння, тавру¬ 
вання. 

міченні! = мічений, позначений, тавро¬ 
ваний. (Д. Мітить 1). —- Наша вівця 
таврована. Чайч. 

Мішалка = копистка; вилочка, віничок. 
(Д. Веселка і Мутбвка 1 . 

Мішапйпа — иішашіна. 
Мішать, ся == 1. мішати, змішувати, ся. 

—- Мішати пісок з гліпюго. 

2. тасувати, ся (карт). С. ш. 
3. перебивати, шкодити, перешкожати 
(С. 3. л.), на перешкоді, у перешкоді 
ставати (0. Л.), боронити, перечіплю¬ 
вати (С. 3.), перебаранчати. _ Служби 
божої слухати з набоїкепством, не розмовля¬ 
ючи, другим не нерешкожаючи. В. Н. — 
Коли б ви так сиділи пшиком, та не пере- 
барацчали. Лев. 

Мішаться = 1.мішатися,плутатися, зби¬ 
вати СЯ. — Новобранці на муштрі усе плу¬ 
тались. — Говорив багато, та все якось 
збивав св. 
2. втручати ся, встрявати, вплутува¬ 
ти СЯ, МІШаТИ СЯ, С^ИуТИ НОСИ. — Ні¬ 
хто між пас по втручай ся. К. Ч. Р. — 
Вуло по втручати ся по в своє діло. Кн. — 
Не супі, носа до чужого проса, п. ир. (Д. 
ще під сл. Шіїпшваться). 

3. мішати ся, божеволіти, я глузду 
збивати ся. 

Мішень = переорювання. 
Нішетчатьш = МІшечковиЙ. 
Мішечекь = д. Мішбкь (здр.). 

Мішечний = мішковий, лантуховий, тор- 
бинковий (0. НІ.). 

Мішканіе = гаяння, баріння, бавлення, 
мішкать = гаяти ся, барити ся, заба¬ 
ряти СЯ. — Іди та не гай ся, швиденько 
вертай до господи. Кн. (Д. ще під сл. 
Медлить). 

Мішковатнй = 1. лавтуховатий, бахма¬ 
тий (С. НІ. про одежу). 

2. (про чоловіка) — міхуватий, вашпа¬ 
куватий, вайло, лаитуховатий, лантух. 

Мішкопбеець = міхоноша. 
Чішкота, мішкотньш і т. Д. = д. Мсд- 
ленность, ледлительньїй І Т. д. 

Мішбкь, здр. мішечекь = 1. МІХ, МІШОК, 

здр. мішечок, великий — лантух (С. 3.), 

здр. — даті ШОК, пів мішка — КЛуИОК, 
КЛУНОЧОК (Чайч.), малий — Торба, ТОр- 

бйиа, торбешка, торбинка (С. НІ.), по¬ 

дорожній, подвійний — сакви (с. 3.), са- 
ківкгі, бесагрі, з вірьовок — киса, теж, 

на сіно — ІІПХТір, з міховини або рядни¬ 

ни, що в йому дають овес коням — реіГ- 
тух, торба, що з вівсом вішають коням на 
морду — шанька, тороа, зшита з різних 
клаптиків — писана торба, маленька на 
сир, пшоно то-що — ВОрОК, ВОрОЧОК, 
край у мішка — Гузирь, — Кури крав, 
та в міх клав, кури сокочуть та в міх не 
хочуть, н. пр. — Налякав міх, то й торби 
страшно, н. пр. — Наговорив три мішки 
гречаної вовни, п. яр. — Де можна торбу, 
там лантуха не треба, н. пр. — 3 чужої 
торби хліба це жалують, н. пр. — Як іду 
в гостину, то беру хліб в торбину, н. пр. 
— Носить ся, як. циган з писаною торбою, 
п. пр. — Узяв саківки в дорогу. Ос. 

2. д. Міхь 2. 

3. (про чоловіка) — вайло (С. Аф.), лан- 
тух і д. Мішковатнй 2. 

Мііцапішь, міщанка = міщанин, міщан¬ 
ка, міщаночка. — Ой ти знав, на що брав 
міщаночку з міста — я не їла й не їсти му 
гречаного тїста. н. п. 

Міщаийіпка (зневажливо) = міщанчук. С.З. 
Міщаискій = міщанський. 
Міщанство = міщанство. 

Міігкій, ко = 1. мягкйй, мякиіІ (с. 3.), 
МІЛКІШ, МНЯКІІІІ, ко (С. Л.), про землю — 

пухкйй. 
2. (про чоловіка) — мягкйй, лагідний, 
делікатний, но. 

Мягковатмй = мягкенький, мнякенький. 

МягКОСТЬ = ШІЯХКІСТЬ (Чайч.), мягкота, 

МЧ.ЯКОта. С. Жел. Л. — Як постелю еїна, 
то така мягкота спати. Кп. 

Мягкотїдь, МоІІиясц.ч = МіЯКуН. С. Жел. 
Мягкотільїй = мягкйй, лнякйй. 
Мнгчайїній = наймнякіший. 
Мягче = ігнякше. 
Мягчйть, СЯ = мягчйти, мнякшйти, ся. 
Мягчіть = мьякшати, мнякшати. 

Мязга = д. Мезга. 
Мяядра — д. Мездра. 

Мякіїиа = Полова. С. 3. Л. —- Старого го¬ 
робця на полові не обдуриш, н. пр. — Сло¬ 
во — не полова, н. пр. 

Мякшпшкь, ца — половник (де складають 
полову). 

Мякйнней - ПОЛОВ'ЬЯНИЙ. 

Мякишь = 1. мякушка, мгякушка (С. Л.), 

мнякушка, (з глевкого хліба) — глевтяк, 



Мякпуть 

ГЛСВЧаК. — Він любить шкоринку, а я мий¬ 
ку піку. 

2. И'ЬЯКуШ, частіше МгЯКуіИІ (мішка ча¬ 
стина тіла). 

Мзівнуть — мгякнути, мнякнути, мняк- 
шати. 

Мякоть = мякйш, мякушка (д. теж Мез¬ 

га), гарбуза, дині — жабуриння. Маїї. —- 
Округ кістки усю мякушку обрізав. Кн. 

Макішка = гнилиця, гниличка (про груш¬ 
ки то що). 

Мялпца, милка, мяло = терлиця, терни¬ 
ця (С. Ш.), що нею починають розбивати 
коноплі — біІтеЛЬНЯ, бПГеЛЬНИЦЯ. — Па 
городі терлиця сала тре. її. и. — Вона та¬ 
ка, що постав сім терниць, то перебье. Лен. 

Мямлить — !• хамедйти. — Як я моло¬ 
дою бувала, по 40 вареників їдала, а тепер 
хамелю, хамелю, на силу 50 умелю, н. пр. 

2. мимрити (С. 3.), напляти, хамарка¬ 
ти, харамаркати, с. 3. ІІІ. — Щось собі 
мимрить під ніс. — Та но молодечі, а не 
по чернечі харамаркать. К. III. 

Мзїмля = копотун, мамот, макуха, ле¬ 
мішка, мамалига (про чоловіка). 

Мясйстмй = М'ьясйстин ; гладкий, тов¬ 
стий. 

Мяспйкь = різник (С. 3. Л.), жінка його 
— різнйчка (С. 3.), дочка — різників- 
на, син — різничеико. — Мясникоігь 
бнть — різникувати. Чайч. — Теля ще 
десь, а різник вже з ножем забігає. її. пр. 

Мяснйческій, МЯСНЙЧІЙ — рІЗІІНЦИКИЙ. — 
— Різницький цех. С. 3. 

Мясшічиха = різнйчка. С. 3. 
Мясное = М'ЬЯСЙВО (С. Л.), МІІЯСЙВО. — 
Воно було б зовсім не ДИВО, КОЛИ б ПІІІ їв 
М'ьясиво. Г]>. — На столі саме мьясшіо і ва¬ 
рене і смажене. Кн. 

Мяенбй = мгяспйй. — м. лавка = різ- 
нйця (С. 3.), мгяснйця, ятка. — Три- 
маеть ся, як собака коло ятки. п. пр. — 

М. радь, рьїнокь = рІЗНЙЦЇ (С. 3.), 

М'ЬЯСШІЦ]. — Піди у різшщї та купи мьяса. 

Масо = мгясо, МПЯСО (С. Л.), здр. — 

мгясце, мнясце. — Мясо барапье — 
баранина, махан (Ев.). — м. варііпое 
= варене мгясо. — м. Говнжье = д. 
Говядина. — М. Гуснное == гусятина. 
— Дйкое масо = ДЙке мгясо. —М.жа- 
реное = печене, печеня, с. 3. — Ж. 
кбзье = козлйна, козлятина. — м. ко- 
шачье = КОШатина. С. 3. — Німецька 
ковбаса, що свининою, кошатиною і коня¬ 
тиною начинена. Кв. — М. куріпки: = 

_Мять 

курятина. — м. лина = линина, с.З,— 
М. лошадйнос = конина, конятина, ко¬ 
бил йиа, кобилятина. — ж. евннбе = 
евипйііа, сьвіжина, (солоне) — бужени¬ 
на. С. Л. — Не мав мьяса над свинину, не 
має риби над линину, н. пр. — Ж. собачье 
= псина. С. Л. — Ж. сома = сомина. 
— Ж. судака = судачина. — Ж. утй- 
ное = утятииа, утятинка. с. III. — (Мл,я- 
со між ребрами) — поребрина (С. Л.), ре¬ 
бра, (з грудей) — грудина, грудйнка, 
(з задка) — задок, ОГуЗОК, (з черева) — 

почеревина, (поміж салом) — проріст. 
Мясоиустіс, мяеоиустт. = нуща(е ння (С. 

3.), загоніни. — 11а пущашш, як завья- 
зано. п. нр. 

Мясонустіїьій = пущальпии, пускальниіі. 
— Жясопустная іісдІіля = нуіцальна не¬ 
діля. О. 3. 

Мясойд'г. = маснйцї, м’ьяснйцї. С. 3. Л. 
— У мі.исшіцї буде наше весілля, н. к. — 

Рождсствсгіен.ій мнеоі.дь = 31МН1 яя- 
СПЙІІЇ. 

Яясцо = д- Мясо (здр.). 
Мята, рос. МепіЬа Ь. — мгята, мнята. — 
Ж. душйстая, М ациаііса Ь. — ВОДЯїіа, 
київська мгята, полій. — Ж. дикая, 
половая, глухая, коленая, М. агуепзік — 
драголюб, кіиьська, польова, плавне¬ 
ва М'ьята. — Ж. кудрйвая, иіімсцкая, 
М. сгікра Уаісгіі Оопіі і Ь. = кучерява 
мгята. — Лпглійская, порочная лііта, 
м. рірегіїа Зсіїш. =. холодна мгята. с. 
Літ. — Ж. коліачья, Персія ціесіюша = 
росходник. Ал. 

Мятозкникт., ца = буитовийк, ця (С. Ж. 
3.), бунтарі., к;і, повстанець, колотник, 
ЦЯ. (С. 3.). — Пі>. д. під сл. Вуптовщйкі. 
і Крамольніші.. 

Мятежішчеспій, мятожиичій = буитовнн- 
чий, бунтарський. (Д. Вуїітовіцііческій). 

Мятбжннй = буптлйвий (С. Л.), буитов- 
лйвий. 

Жятожь = бунт, повстання, розрух, ко- 
дот, колотнеча, ворохобня (Гал.). — 11р. 
д. під сл. Возмущеніе, Возстаніе і Вол- 
нбніс В. 

Мятелистьій = д. Вьібжвстьій. 
Житель = д. Вьюга. 
Жятлйка, рос. Роа - д. Метолка 3. 
Жятііьій = мгятпий. 
Мять, ся = Ь мняти, ся (С. 3. Л.), игй- 
ТИ, СЯ, МНЯИІКурІІТИ. — ІІе торшп, не 
маявши, не їсти калача, а. пр. -- І труп. 
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мене і мнуть мене; ще діждуть ся в Бота 
ласки, що нароблять з мене иаски (ніби 
картопля таї: каже), н. гір. 

2. (льон коноплі) — терти, тіпати (С. ПІ.), 
(солому) — мервНТИ. — На городі терли¬ 
ця сама тре. н. н. — Почала тіпати коноплі. 
3. шаги ся, монятн ся, вагати ся. 

Мяуканье = нявкайня; нявчання. 
Мпукать, ми учить, мяукпуть = нявкати, 

нявчати (С. 3.), нявкнути. — То собака 
инде гавкне, то закрьокає свиня, то шкод¬ 
лива кішка нявкне. Сніп. — Копіеня десь 
нявчить, С. 3. 

Мяхунка = д. Мах у п ка. 
Мячь, мячикт. = дняч (С. Л.), онука (с. 

3. Л.). — В онуки грати. С. 3. — То 
дучку булку заганяли, другі в опуки тс 
що грали. Гр. 

Мг'риьій — мировий. 
Мг'ро = миро. 
Муровапіе = мирування. 
Міровать = мирувати. 
Мл’рономаваніе = 1. маслосьвятіє, собо 
роваиня маСЛОМ. — І масдосьвятіе елу 
жили. К. ПІ. 
2. миропомазання (царів). 

Мл-рономазнвать = соборовати маслом 
мирувати. 

М грохран йтельннца = мирниця. 

н. 
На = 1. (па питання: куди, на кого або на 
що, коли, на скільки, як, де па кому, коли?) 

— на. — Оіі не ходи, Грицю, та на ве- 
чершщї. її. н. Не тратьте, куме, сили, 
спускайтесь па дно. н. ир. Вийду я на гі¬ 
роньку та білими ніженьками. її. п. — Кив, 
морг на його! Кв. Що на ноги дибки, па 
руки дибицї. п. н. Ванти па поруки. — А 
блідий місяць на ту нору з-за хмари де-де 
виглядав. В'. III. ІІа щастя, на здоровії, на 
повий рік! п. її]). — Круг містечка Бере¬ 
стечка, па чотири милі мене славні Запо¬ 
рожці своїм трупом вкрили. К. III. Купив 
па копійку насінин. Нанявеь на місяць. — 
Казати па ііам ьпть. Як па лихо, ще й жінка 
занедужала. — На горбдї коло броду бар¬ 
вінок по сходить. К. НІ. - На віку, як па 
довгій ниві —• усього буває, п. нр. ІІа Ве¬ 
ликдень на соломі... діти грались собі кра¬ 
шанками. І{. НІ. 11а злодію шапка горить, 
ц. нр. — На тім тижні. На Миколи, та й 
ніколи, п. пр. — 11а всі', ріки = ДО ВСЬО¬ 

ГО, на все здатний. — ІІа все здатний 
—- до любощів, до пісень. Б. Г. — На ви¬ 
ду = па видподї, па 6цї, на очах. — 
Поклади батіг па видпоцї. — Жениться 
на вдові = взяти удову, женити ся 
з удовою, взяти шлюб з удовою. —- 
Похбжь па отца = в батька вдав ся, 
схожий на батька. — Стоять на мо¬ 

литві; = молити ся. 

2. про, на, для, за-для. — На влучай 
= про случай. — На ііраздцик'ь, на 
смерть готовить = про вразник, про 
смерть. — ПІие сорочку про празпик. — 

•Зібрав грошенят про чорний день, — На 
всіх не настачиш, 

3. на! — На, їжі — Воть тобі на! = 
от тобі й на! от тобі й маєш, от< 
маєш! 

Нааукаться = нагукати ся, нагоговкаті 
СЯ. — ІІагоговкались в лісі, поки зустрі 
ли ся. 

Напхаться — набхати ся, набхкати ся 
Набавить, набавлять, ся = набавити, при¬ 

бавити, накинути, прикинути, додати 
набавляти, ся і т. д., понабавляти, сі 
і т. д. — І ще накинули податі на душ; 
по кчрбованцю. 

Набавка — набавляння, накидання, на¬ 
бавка, додаток, накидка, прішгдка. 

Набавочний = набавочний, добавочний 
додатковий. 

Набанлушничать — пробайдикувати, на- 
байдикувати СЯ. — Ще хіба не набайди 
кував ся за цілий місяць без роботи? 

ІІаба.іагурнть, ся = 1. набалакати, на¬ 
базікати, СЯ. 

2. нашуткувати, папустувати, ся. 
Набаламутить — набаламутити, наколо¬ 
тити ; набрехати. 

Набалдашника = головка (С. Пар.), галка 
(С. 3.). — Патериця з срібного головкою. 

Набаловать, ся = напустувати, нажар- 
тувати, нажирувати, ся; доиустуваті 
ся, дожартувати ся, дожирувати ся 
— Чи ти ще не пожартував ся ? — Допу 
етував ся, поки й носа собі розбив. 

ІІабіілтьівать, наболтать = 1. набовту¬ 
вати, намішувати, набовтати, наміша¬ 
ти, наколотити. — Даколотй корові пійла 
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2. иабазїкувати, набазікати, наверзти, 
ІіаХЛЯВКати. — Нахлявкали чорт зна що! 
Хар. Чайч. 

3. набріхувати, оббріхувати, обносити, 
набрехати, оббрехати, обнести, нона- 
оріхувати і т. д. — Так тебе оббреше, 
обнесе. Б. Г. — На всіх понабріхує та по¬ 
вигадує те, чого й не було. Чайч. 

Набальзамировать = набальзамувати, на¬ 
мастити. 

ІІабаласничать = набазікати, наверзти, 
поиоточйти баляси. 

Іїабарабапить = набарабанити, нато¬ 
рохтіти. 

Набарахтаться = навовтузити ся, на- 
борсатп ся, втоміітн ся, тріпаючись, 
борсаючись. 

Набарьішиичать = набарншуватп. 

ІІабйтить — розголошувати, роздзвоню¬ 
вати. — Не вснів росказпти йому, а він 
зараз по всьому селу роздзвонив. 

Набат-ь = ґвалт, гвалт (С. 3.), сполох. 
— Бить, ударить вь набать = на гвалт, 
на СПОЛОХ ДЗВОЦИТН, бити. с. 3. — Уда¬ 
рили на сполох — збігло ся все село. — 
В дзвони ударили на гвалт. Кн. 

Набахвалиться = нахвастати ся. 

Набаять, ся = наказати, наговорити, 
СЯ, набалакати, СЯ. — Багато вже нака¬ 
зали про сі плуги, а вони зовсім не такі 
гарні. — Набееїдувала, наговорила, взяла 
мазницю, по мед пішла, п. пр. — Набала¬ 
кались ми з кумом. 

ІІабедерпцкь — чапрак, с. Пар. 
Набедрешіикть = набедреник. 
Набездільпичать = пашкбдити, накоїти, 
наброїти. 

Набережная = набережжя, побережжя, 
прибережжя, на(ио, ири)бережна (ву¬ 
лиця або дорога понад берегом). — Повеш¬ 
тавшись по набережная Неви, вернули ся 
до господи. Кн. 

Набережний = на по, при)бережнин. 

Набееідоваться = наговорити ся, пиба- 
лакати ся, нарозмовляги ся. 

Набивальїцикь = вибійчйк, вибойщик. 

Набивать, набить, ся = 1. набивати, на¬ 
бити, понабивати, (гвіздки) — цьвяхува- 
ти (С. 3.), пацьвяху(шку)вати. С. л., 
(клинці) — клинцювати, наклішщоватн. 
0. Л. — Набив багато дичини. С. Л. 

2. набивати, натоптувати, напихати, 
напаковувати, набити, натоптати, на¬ 
пхати, напакувати (с. Л.), ся, понаби¬ 

вати, понапихати і т. д. — Напхав у 
пихтір сіна. — Лисичка виїла з пирога ма¬ 
чок, а туди напхала еьміттячка. п. п. 

3. набивати, набити, понабивати, ся. 
— Треба набити обручі на діжку, а то 
зовсім розсохдась. — Чи ти вже понаби¬ 
вав міні діжки, чи ні? Чайч. 

4. вибивати, вибити, повибивати, — 
Прийшов вибійник вибивати пістрю. — 

Набить вь уши = натуркати (С. 3.), на¬ 
мовити, набрехати, понатуркувати і т. д. 
— Я піке знаю — це вона йому нагурка¬ 
ла. — ІІопатуркають дурним в уха, а вони 
й вірють. Чайч. — Набить оскбмину = 

пооскблити ся, оскому набити. 

Набиваться = 1. набивати ся, напроху¬ 
вати СЯ. — Я ного ие кликав — віп сам 
геабив ся в гості до мене. 

2. Паїбіратя ся, набірати СЯ. — Ба¬ 
гацько назбірало са людей. 

3. д. Набивать, ся. 

Набивка = І., пабивйішя, яапихания, 
вибивання і т. д. д. Набивать. 

2. ВіІбІЙка (на тканині). 

Набивний = 1- набивний, набивальний. 
2. (про тканину) — вибійчаний, иа- 
крапний. — Вибійчані штани. — Спідниця 
з гарного ситцю накраяного. Кн. 

Набйлкк = ляда (у ткацькій верстаті). 

Набирать, набрать, ся = набірати, збі- 
рати, підбірати, набрати, зібрати, пі¬ 
дібрати, ся, понабіратн, ся і т. д. — 
ІІ.чбірали пекрутиків в неділеньку крапці, 
п. п. — Набрав мішок проса. —■ Зібрали 
ся всі бурлаки до рідної хати. и. п. — 
Набрав ся хлопець розуму. ■— Набрав ся, 
ні: май груш. и. пр. — Бона цадбірав квіт¬ 
ки. — Нопабірали люди з гамазеї жита. 
Чайч. —- Грошей повні кишені нопабірали. 
К. 3. о 10. Р. — Набирать вт. дб.ігт. = 

брати набір. — Набирать па столі. = 
лаштувати стіл (па обід або па вечерю). 

— Набраться бЬдьї = зазнати лиха. — 
Бжеж і зазнав я лиха з тим нОзвом. Кп. 

Набмрка = 1. набіранпя. 
2. кошик, козубенька (що з нею ходять 
по ягоди, по гриби то-що) д. під сл. Кор¬ 
зина. 

Набитий = набитий, патбнтаний, на¬ 
пханий і т. д. д. Набивать. — Н. брать 
= рівня достатком. — н. дуракь = 
великий дурень, дурний, як пень, як 
колода. 

Набить, ся = Набивать, ся. 

Набиться = памордувати ся. — її,зморду¬ 
вав ся чимало, поки сяк так укоськав його. 
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Иабдевать, наблевнвать - наблювати, 
наригати, вибльовувати, понабльбву- 
Вати. — Поііабльовував скрізь. 

Набдеять, ся = на мекати, набекати, ся. 
Наблошішть = наблошіїтп, напустити 

бліх. 

Наблошшітьея = насобачнти ся. 
Наблудйть = наколобродити, нашало- 
бродити. 

Наблгодатсль, ница = 1. паглядник, ця, 
наглядач, ка. С. <Кел. Пар. 

2. догляднйк, ця, доглядач, ка, до¬ 
зорця (С. 3.\ ДОЗОрНШІ. — Ти догляднйк 
за лісом, ти Гі станеш в одвітї. Кн. — Бач, 
чортова доглядачка таки вздріла. Кп. 

Наблодатсльность = дог.іядність, сно- 
стереження. — Усе своє спостереження 
ВІІГ ВЛОЯІИВ в отсс діло. Кн. 

Иаблюдательний = наглядний, догляд- 
НИИ; д. Ишшательпьій. 

ІІаблюдать = 1. наглядати, роздивляти 
ся, стежити, примічати, сностерегатн. 
— Астроном, що спостерогае зорі... Кв. 

2. доглядати, назирати, пильнувати. 
С. Л. — Доглядати за дітьми. — Треба 
добре пильнувати лїса, щоб не крали. — 
Пильнуй свого носа, а не мого проса, и. нр. 

3. береті, хорошіти, заховувати. 

Набліодепіе = наглядайия, нагляд, спо¬ 
стереження, доглядання, догляд, до¬ 
зір. — Автор додав і власні спостережен¬ 
ня коло фонетики поліщуків. Кн. 

Набліодшнсі, = покришка (па блюдо). 
Наблюстй = доглянути, допильнувати. 
Набогатііть, пабогаїцать, ся — збагати¬ 

ти, збагащатп, ся. 
Набожпичать = бути богобоязливим, по¬ 

божним, (іронічно) — живіш до Бога 
лізти. 

Набожность = набоженство, побожність 
(С. Л.). —- Служби божої треба слухати 
з великим набожепством. Б. Н. 

Иабожпьій, по = побожний, но (с. Л.), 
богобоязливий, во, богомільний, сьвя- 
ТОООЖНИИ, НО. — Такий побожний зро¬ 
бив ся: ні празника, пі неділі не проиу- 
етить. н. к. — Народ побожно хрестив ся. 
Кн. - Побожний, як жид подорожній, н. пр. 
— А той тихий та тверезий, богобоязли¬ 
вий. К. ПІ.— Сьвятобощна жінка. Хар. Чайч. 

Набійка = 1. вибійка (Кн.), вибиванка, 
особлива ШСТрЯ (тканина'. 
2. КЛЮЧ (до гайки). 

3. наонвач, Іізбйяч (у бондарів). 

Наббйникь = 1. ШОМПОЛ. — Почав наби¬ 
вати рушницю, а шомпол й зламав ся. 

2. товкач. 
Набойчатнй = вибійчаний, вибиваний. 

— Мої мішки прикметні — з вибиваної 
десятки. Кн. 

Наббйщнк’ь, ца = вибійник, впбой- 
щик, ця. 

ІГаббкій = кривий, кривобокий. — Кри¬ 
вобока хата. 

ІІаболтііть = д. ІІабйлтивать. 

Паболтаться = набалакати ся, понаба- 
лакувати ся, набазікати ся, попабац- 
кувати СЯ. — Набалакались ми з кумом. 
— Оце подруги: як зійдуть ся, так і не 
розлучать сн, — чи ви вже попабалакували 
ся ? Чайч. 

Иаболі.нііґі — старший в еїмьї. 
НаболЬлмй — ваболїлий. патруженпіі. - 
Натружепові рукою не напишеш рівно. 

Наболіть = наболіти, рочболїти ся. 
Наббрнстьій = збористий, рясний. — 
Збористі рукава. — Рясна свита. 

Наббрка = набіраиия. 
Ііабормотать = пабурмотати,намур.їотати. 

Наборний — 1. набірний. 
2. збірний, штукований. — Наборная 
збруя = цьвяхбвзна збруя. 

Набороздйть = наборозшіти, наскороди- 
ти, надряпати, начеркати. (Д. Бороз- 
ДІЇТЬ). 

Набороіійть, пабороповать = наборони- 
ти, наволочити, наскородитії. (Д. Бо¬ 
ронить 2). 

Наббрщикч. - 1. наборщик, складач (в 
друкарні). С. Жел. 

2. верОІВППК (що вербує людей до вій¬ 
ська). — Як колись були вербікіщки та 
вербували до війська, п. о. 

Наборг, = 1. набіраиия, набір, бранка 
(С. ПІ. Фр.). — Бути ж міні у неволі, у 
некрутському наборі, н. п. — Стережіть ся 
парубочий, либонь бранка буде. н. п. 

2. набір, складання (друкарське). 

3. наборі, орудій, инструиептовь = 

справа, сцравйлля, начиння, припас. 
— Прийшов швець зо всім своїм спра- 
вилллм. 

Набраживать, пабресть = 1. пабродпти, 
натрапляти, над(г)пбувати, набрести, 
натрапити, иад(г іібати. — ідучи в ліс, 
надибав зайця, ц. к. 

2. зіходити, збір а ти ся, згромажува- 

тн ся, скупчувати ся, зійти ся, зі¬ 

брати СЯ І т. д., ПОСХОДИТИ ся, позі- 
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ходити ся, позбірати ся і т. д — Зі¬ 
брали сл всі бурлаки до рідної хати. н. п. 

Набраживать, пабродить =. наловлювати, 
наловити риби волоком. 

Иабраживаться, набродиться = находи¬ 

ти ся, набродііти ся, наволочгіти ся, 
натинати ся. 

Набражпнчаться = напйти ся, налига¬ 
ти ся, натюжити ся, насмоктати ся, 

НаХЛЮІЦИТИ СЯ, — Налигав ся так, що 
ледве поти волочить. 

Набраийть, ся =' налаяти, ся. — Не тіль¬ 
ки не бив, а її не налаяв ніколи. Ск. — Я 
ще не налаялась, а він міні перебив. К. К. 

Набрасьівать, набросать, набрбспть = 

1. накидати, накидати, наскидати, по¬ 
накидати, нашпурляти. — А лисичка... 
все кнда по рибці на дорогу, псе кида... 
От, як накйдала вже багато, тоді нишком 
і сама злізла, н. к. — ІІонакидбли скрізь. 
— Наскидали самих депежок стільки. ІС. 
3. о Ю. 1\ 

2. робити, зробити нарис. — Тільки 
зробив нарис — багато ще роботи. 

3. накидати, накинути. — Накинув сви¬ 
ту па опашку, та й вобіг. 

Набрасьіваться, иабрбситься = накида¬ 
ти СЯ (па кого або на що), ІШСКІПЇЇТИ СЯ 
(на кого), допадати ся, доривати ся 
(до чого), накинути ся, наскїпати ся, 
допасти СЯ (С. Л.), дорвати СЯ. — Со¬ 
баки накинулись па його. — Такий заде¬ 
рикуватий — як пасігіпап ся на мене, так 
і лізе до бійки. Чаґіч. — Допав єн, як кіт 
до сала. п. ар. — Вже допав ся до варе¬ 
ників. О. Л. — Пабрасьтвается тЬнь = 
надав тїпь. 

Набрать - д. Набирать. 

ІІабредить = наверзти, ваилестй. — Ма¬ 
ло чого слабші не наверзе, коли йому щось 
марить ся. 

Набресть, пабродить, ся = д. Иабражи- 
вать, ся. 

Набрбдпнй = приблудний, пригульний. 
Приблудний собака. — Від приблудного пся¬ 
ки не діждеш ся дяки. н. пр. — Цригульна 
кобила. 

Набрбдь = наволоч. С. Л. 
Набронзировать = набронзувати. 
Набросать, ваброспть = д. Набрасьівать. 

Набрьїзгать, набршзгпвать, ся == набриз¬ 
кати, наприскати, набризкувати, ся, 
понабрйзькувати і т. д. д. Брьізгать. — 
Ач, понабризькував скрізь. — Набризкав 
чорнилом. 

Набрюзжать, ся = набурмотати, ся, на- 

бурчати, нажурмотати, натурчати, ся 
(Д. Брюзжать). 

Набрякать = наверзти, наторочити, на¬ 
плести (язиком . 

Иабряичать, ся = набрязчати, набрязко- 
тїти, ся. (Д. Брезжать). 

Набуравить = насвердлити , навертіти, 
понасвердлюватп, понавірчувати, рй 
Попасвердлював дірок. 

Набухать = набухати, накидати (багато). 

Набухлий = (на)розбухлин, набряклий, 
набубнявілий. 

Набухнуть = (па)розбухпути, набрякну¬ 
ти. пабучавітн, набубнявіти. — Дошка 
наОухла. — Обручі ]іозбухли н копанці. — 
Мокрі сорочки п.чбрякли. Лев. — Ноги па- 
брякли. Лев. — Горох набубнявів. 

Набачить = назолиш, налужити. — Со¬ 
рочки вже назолили. 

Набушсвать, ся = набуту вати, пабуяти, 
ся, (про воду) — набурхати, нахвимо- 
вати, ся (тільки н])о бурю), навйхори- 
ти, ся. 

Набуяшігь = набуту вати, набуяти, на- 
ґвалтувати. 

НабЬгать, набЬжать = 1. наздоганяти, 
доганяти, наганяти, настигати, на¬ 
здогнати і т. д. д. Догнать. 
2. набігати, насновувати, набігти, на¬ 
скочити. — Ненароком набіг конем на 
його і збив з ніг. — Човен наскочив на 
корчі і трохи не перекинув єн. 

3. збігати ся, набігати, иазбігати ся, 
збігти ся, набігти, позбігати ся, по¬ 
набігати. — Набігло багато людей. — На 
Гвалт збігли ся люди. — Мірку проса ви¬ 
сипав, — пазбігло ся такого до біса ку¬ 
рей. н. к. 

Набігать, ся = добігати ся, набігати, 
СЯ. — Добігав ся, поки поги намулив. — 
Діти набігали ся, та зараз спати. 

ІІабї.п, : напад, наскок. — Татарські 
напади довго руйнували Вкраїну. — ДЬ- 

лать набіги = набігати, нападати. — 
— Кримські Татари почали набігати на. У- 
країпу і дуже грабувати її. Др. — Набі¬ 
гом» = наскоком, нагле; несподіва¬ 
но ( уривками. — Він тільки уривками 
бував дома, а то все коло пана. 

НабЬдокурить = нашкодити, наброїти. 
Набідетвоваться = набідувати ся, на¬ 
дихувати ся, зазнати біди, лиха, горя. 
— Зазнав я там чимало лиха. 

Набіжать = д. Наб'Ьгать. 
НабЬливать, набЬдйть, ся = білити, на- 
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бїяювати, побілювати, натирати, ся 
(крейдою, блейвасом то-що), ПОбІДИТИ, НЯ- 

6ІЛЙТИ, натерти, СЯ. _ Требі побілити 
стіни. — Справ красило і білило, щоб я 
личко набілила, н. п. 

Набіло = начисто. — Перепиши начисто. 

НабЬсйться = наказйти ся. 
Набісноваться = натютовати ся, пака- 

зйти ся. 
Навага, риба бабив соїіагіав = навага, 
дорш (С. Пар.). 

Наважпвать, навозііть, навезти, єн = 
навозити, навезти, ся, понавозити. —. 
Навезли гною па поле. — Раніш було ба¬ 
гато навозили тютюну па ярмарок. — По¬ 
навожено їй усяких подарунків. Чайч. 

Навакснть, ся = наваксувати, СЯ. — На¬ 
ваксував москаль вуси, як чоботи. 

ІІавалмвать, навалить, ся = 1. наверта¬ 
ти, нагнітати, навалювати, ся, навер¬ 
нути, нагнітити, навалити, ся. — На¬ 
вернули колоду па... — Прийшов, а® там 
змій каменем навернений, п. к. — Треба 
нагнітити сир. 

2. накладати, накидати, навантажува¬ 
ти, накласти, ся і т. д.. понакладати 
і т. д. — Наклали повну повозку. — Хоч 
як було навантажиш віз снопами. К. X. 

3. нахиляти, нахилити, ся, понахиля¬ 
ти, СЯ. — Нахиляй на бік. — Стіна нахи¬ 
лила ся. 

4. наносити, нанести, ся, понаносити. 
— Це аж з Буковини нанесло (водою) стіль¬ 
ки корчів. 

5. збірати ся, зібрати ся, насунути. 
— Зібрало ся па ярмарок чи мало люду. — 
Насунуло людей до пшику. 

(і. навалювати, навачйти (в картах, п 
грі у поза). — Пий і навалюй. 

7. навалювати ся, навалити ея, по¬ 
напалювати СЯ. — Напалило ся багато 
землі у криницю. — Не навалюй сц на мене. 

8. д. Пабраеьтпатьея. 

Наввлка = І. навалювання, накидання 
і т. д. (д. Иаваливать). 
2. ВІЗ (гра в карти). — Давайте грати 
у воза. 

Навалі», навальщина — кучугура, (хво¬ 

росту. лому) — ваЛЯВа. — Отаку кучу¬ 
гуру накидали. 

Навалять, ся = 1. наваляти, вафалю- 
ватії. •— Багато сукна наваляли. 

2. Накидати. — Як вдарили з семи гар¬ 
на г у Середу вранці, вакйдали у годину 
жидів повні шанці, в. п. 

3. наваляти ся, ноиовалятп ся, — Ко¬ 

ли ти встанеш з ліжка? Чи ще не наї 
лав ся? 
4. наляпати, набав грати (С. Л.), надр 
пати, скомпонувати, написати на шви 
ку руку, аби-як. 

ІІавара = 1. навар; шум, шумовйі 
шумовиння, скалки, піна (у страві). 
Від ситого мьяса більше навару. — Зіі: 
шумовиння з борщу. 

2. ПІЙЛО (варене собакам). 

Наварипать, наварить, ся = наварю і 
тн, наварити, ся, понаварювати; її] 
царювати, приварити, (сталі) — нас 
ЛИТИ. —- Наварила й напекла, пе для 
то, для Петра, в. н. — Понаварювано 
гато, а їсти нікому. Чайч. — Треба по 
сти в кузню наварити леміш. — Наста, 
сокиру. 

ІГашіріса = 1. наварювання, привад 
ваігня. 
2. наварна, приварна. — від лем 
приварки відпала. 

ІІаварпбй = 1. СЙТИЙ.— Ситий борщ. 

2. наварнйй, приварений. — Наве 
долото. 

Наварі» == д. Навара 1 і ІІаварка 2. 
Навастрнвать, навострііть, ся = наг 
трювати, наточувати, ся, нагострі 
ся, понагострювати, ся. — Треба 
гострити сокиру. — Понагострюй ш 
Чайч. — Навострііть льізкн — уті) 
накивати святами, дати тягу, др; 
дмухача. — А він хап скриньку, тая 
драла. — Навострііть уши = насте 
жити, насторбщити, нашорошити ; 
С. 3. -— Енеіі наш пастороїцив уха. 
— То він одно ухо нашорошить. К. X 

Навострііть руку, навострйться = 
бйтн, наламати руку, пасобачитп 
— Пій в сьому ділі набив руку. 

Навахлять = зляпати, набазгратн, : 
біті аби-як. 

Наващивать, павощііть, ся — ВОЩИТИ, 

щити, навощити, налощйти, ся. — 
вощила нитки. — Поміст лощили йом; 
лий ранок, — налощили, аж сяє, а . 
не подякував. Кц. 

Наведенії' = навід. С. Жел. 
ІІавсзтіі, яавезть — д. Нанїіжнвать. 

Навергать, наверпіуть — накйдаті 
Накїідали цілу кучугуру. 

Навертаться, иавергнуться = паки, 
ся, накинути ся, кинути ся. — ц 
ка кинула ся на курчат. 

Навернуть, навііртнвать, ся = 1. 

вертіти, накрутйти, намотати, наї 
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ся, навірчувати, накручувати, намо¬ 
тувати, навивгіти, ся, понавірчувати, 
понакручувати, СЯ і Т. д. — Навертіти 
навіємо конопель. — Вірьовка накручують 
ся па вал. — Намотала нитки. 

2. прикрутити, прикручувати, ся, (про 
ївинт) — еашрубувати, зашрубовувати, 
СЯ. — Прикрути гайку. 

3. (про сльози) — набігти, підступній, 
набігати, підступати. 
4. навинути ся (С. 3. Л.), трапити ся, 
ЛуЧЙТИ СЯ. — Навинули ся гості. — Ні¬ 
кому не пробачаючи, рубав в пень, хто 
тільки навинув ся. Л. В. — Лучив сн ііра- 
сод і закупив усіх кабанів. — Гість тра¬ 
пив ся. 

Наверстать, иаверстмвать = нагнати, 
надолужити, наганяти, надолужувати. 
— Та вій своє нажене, хоч і дуже па їх 
тратить ся. — За тих пару неділь хотів 
надолужити те, що заі едбав за скільки літ. 
Фр. — Наймитку! чого ти рано встав? ■— 
Та я своє, папочку, то однганнячком то обу- 
ваппячком надолужу, п. пр. 

ІГавертка = 1. навірчування, накручу¬ 
вання. 
2. СВерДЛЇіІНЯ (свердлом або шилом). 

3. гайка; шруба, нірубка (С. Л.). 
4. свердлик, правуншик. — Гвіздок не 
йде, коли б правушиик був, щоб навер¬ 
тіти. Кіі. 

Навертнвать, ся = д. Навернуть. 
Навертіть, ея = 1. навертіти, накрути¬ 
ти, СЯ і д. Навернуть 1. — Накрутили 
сн, танцюючи метелиці. 
2. насвердлити, навертіти (свердлом або 
шилом). — Треба насвердли™ Дірок, та 
тоді й прибивати. 

Навеселиться = иавеселіітв ся, нагуляти 
ся, натішити ся. 

ІІавесе.тЬ = під чаркою, на підпитку. 
— Гости бьїли написед4 — гості були 
під чаркою, веселенькі, мали трохи 
В ГОЛОВІ. — Не то щоб були плані а під 
чаркою усї були. Кп. 

Навести — д. Наводить. 
Навзпичь = навзнак (С. 3.), навзнаки (С. 
Л.), горйлнць, горйнндь, до гори чере¬ 
ва (0. 3.), про плавання — ГОЛІ черева. 
— Упав навзнак. — До гори черева ле¬ 
жати. С. 3. 

Навзрндь = рпдма, ридаючи. — Вона 
ридма ридала. Кн. 

Паїшрізь = 1. наваріз, нарозріз. — Ку¬ 
пуй кавуна нанаріз і як поганий буде — 
це бери. 

2. ВЩерТЬ, ущерть (С. НІ.), про рідке — 
новінця (С. 3.). — Дає він мірку не з вер¬ 
хом, а вщерть. — Зерно міряєть ся ущерть. 
С. 3. — Налив по самі вінця. 

Навивать, навить = 1. навивати, накру¬ 
чувати і т. д. д. Навернуть 1. 
2. присукувати, приплітати, присука¬ 
ти, ПрИСучЙТИ, НрИПЛеСТІЇ. — Приплів 
батіг, а то наконешник зовсім збив ся. — 
Треба присукати мотузок. 

3. наплітати, наплести, понаплітати, 
СЯ. — Понаплітали вінків такого багато, 
іцо иа всіх станс. 

4. накладати, накласти, понакладати 
(про еїно й солому). — Понакладали вози 
сіном. 

Павйвка, навіть = навивання, намоту¬ 
вання, накручування. 

Навіїгація = навпгацкя ; іпавба (О. Пар.). 
— В осеїні погана плавба: холодно, вітряно. 

Навнзжать, ся = наверещати, ся, (про 
собак) — наскавучати, ся. 

Навштіть, иавйпчнвать, ся — 1. на¬ 
гини піти, накрутити, нагвинчувати, на¬ 
кручувати, СЯ. — Треба накрутити гайку. 

2. иашрубуватп, нагвинтити, са (наро¬ 
бити шрубів). 

Напирать, напрать, ся = набріхувати, 
набрехати, ся, понабріхувати. _ Хтось 
мухам набрехав, ш,о на чужині краще жити. 
1І. Г. — Набрешуть сн та й перестануть. 
Г>. Г. — Нікого ие помп іувнла, — на всіх 
понабріхувала. Чайч. — Навраль сл> три 
короба = наказав сім мішків греча¬ 
ної ВОВНИ, и. пр. 

Написать, ііавііеиуть = звисати, нависа¬ 
ти, спадати, подвисатн, звиснути і т. д. 

— Волосся звисав до очей. — Стріха на¬ 
висла. 

Намісіть = ПОВИСІТИ. — Недовго повисіла 
нова свита -— зараз і пропив. 

Навить, ея — д. Навивать, ея. 
Навлїіживать, иавлазкить, ся = наволо- 
жувати, намочувати, наволожити, на- 
мочйти, ся, одвояожити ся. — Сухе, як 
присок, треба наволожити. — Коли-б дощ, 
то тютюн одволоікив сн-б, тоді й класти. 

Навлсісать, навлечь = 1. наволікати, на¬ 
таскувати, наносити, наволокти і т. д. 
— Чи бач стільки грязюки наполіг:. — На¬ 
несло водою багато мулу. 

2. наволікати, наволокти. — Од Бога 
помсту паволїкає. Л. В. — Навлечь 64,ду 
= наволоктй, наклйкати, біду, лихо, 
пеню. 

Наводить, павесть = 1. наводити, па- 
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вести, направляти, направити. — На¬ 
правив мене, де шукати покрадених коней. 

2. насилати, наслати. — Наслав Бог на 
людей кару. 

3. наводити, навести. — Навів лаком. 
4. наганяти, завдавати, нагнати, зав¬ 
дати. — Нагнали йому холоду — нехай 
наперед так не робить. — Завдав жалю. — 
Не завдавай серцю жалю, бо я в чужім 
краю. и. п. 

5. направляти, націляти, направити, 
ІіаЦІЛИТИ, — Взяв та й направив на його 
рушницю. 

в. наводити, понаводити, навести. — 
Понаводила повну хату парубків. 

Наводка = навбдїинз. 
Наводивше = повінь (Во.), повідь (С. 3.) 

і д. ще Нодопблье. — У весну така була 
повінь, що па низу усі хати затопило. Кр. 
— Так багацько людей, як о иовідї води, 
п. пр. — От великоіша повідь буде. Кв. 

Наводпіїть, наводнить, ся = заливати, 
затопляти, підтопляти, залити, ся, під¬ 
топити, СЯ, ПОПИТИ ВОДОЮ. — Це літо 
вода з Дністра затопила не тільки городи, 
а її виногради. — Така повідь, що аж село 
підтопило. — Вода попила усю землю. 
Опатович. 

Навбдокт., частіше ми. наводки = д. Но- 
доиблье. 

Навозкденіс = навождеїшя; мана. (С. 3.). 
Навозить — д. Наиаживать. 
Навозить, єн = навозити гною на поле, 
вигноювати. — Вигноїла паша економія 
цеп год 25 десятий. Чайч. 

Навозиться = 1. награти ся, нажарту- 
вати ся, напустувати ся, иаказйти ся. 
2. наклонотати ся, наморочити ся, на- 
мордувати ся. 
3. навозити СЯ. — Перед Різдвом що 
року навозить ся па базарь багато ковбас, 
а сей рік щось мало. 

Навозшіїсь — 1. возій (що твій возить). 

2. поле вйгноїне. 
Навбзний = 1. гнойовий (С. X), гній¬ 
ний, ГІіОЯНІШ. — Гнійна калюжа. — ІІа- 
ВОЗНЬІЙ жукт> = гнойовий. — Гнойовики 
роблять з того гною гальки, та й котють 
їх. Степ. О. — Навбзное топливо = кі¬ 
зяк. С. 3. 

2. Привозний. — Привозна риба, а у нас 
зовсім немає. 

ІІІІВбЗІІЯ = гноярка, (де був гній) — гпо- 
йоийще, гноіш,е. С. Аф. 

ІІавозт. = 1. гній (О. Аф. 3. X), здр. — 

топок, після свиней — гайно (С. Аф. З,), 

барліг, рідкий — гноївка, багно, за 
мерзлий або сухий, що йде на топливо 
КІЗЯК, Буряк. — Ноги в гною, та руки 
в лою. її. пр. — Коли в дворі гнойощто 
і в борщі пашбк (Єсть минсцер и. пр. 

2. ІфИВОІ. — Сьогодіш зовсім нема при 
возу на базарі. 

Навой = навій (д. під ел. Верстакт.). 

Навойня — вал у коловорота або ба 
рана (д. Пороть 2). 

Пашіли кивать, наволочі, = наволікати 
наволокти, і про хмари) — нахмарити 
ся, заволокти хмарами. — На вола кипа 
ет-ь = хмарить ся. — Ой хмарить ся 
дощ буде. н. її. — Наволокло на иебЬ 
нахмарило, сь, заволок іо хмарами. 
Нехай випслить цн, а то бач, як захма 
рило. и. пр. — Наволбчь еїіти = по 
крити сіткою. 

Наволока = (верхня) — пошивка (С. З.Л.) 

пошиванка, ииодї — паволока, (перша 

в котру насипають пірця або пух) —на¬ 
пірник (О. 3.), напірниця. —Треба па 
подушку нову пошивку. — Подушок 2, па 
волок 4. Ст. Он. Кіев. Ст. 

Наволоки = намул, луки замулені. 
Наволочка = д. Наволока. 

Наволочи = д. Наволйкивать. 

Паво ніш, = насмердіти, пабздїтн. на- 
нсьотити, напшбтити, на пшикати, (над 
то) — накрутити. 

Налощіть, чи = наголосити, нагаласу 
вати, иарепетувати, ся. 

Маворажнвать, наворожить = 1. наио 
рожу вати, намовляти, нашіптувати, на- 
чаровуватя, насилати, наворожити,на¬ 
мовити, нашептати, начарувати, на¬ 
слати, навідьмувати. — Ота чарівниця 
начарувала йому, що немов слабий став. - 
Йому наслано соиашішцї. 

2. виворбжувати, віїворожити. — Сьо 
годин не багато вивороікила. 

3. навіщувати, напророкувати. 
ІІаворачивать, наворотйть = 1. навер 

тати, навернути. — Навернути млин. 

2. д. ІІавалпвагь 1 і 2. 

3. накидати, накинути. — Накинули ііо 
му десятникувати. 

Наворовать = накрасти. 
Наворожить == д. ІІаворажввать. 

Наворотеиь = вулик, колодка. — Коли 
чистий вулик, та ще й навощений, то й рій 
сідатиме. —В мого свата 150 колодок 
бджіл. 

Наворотйть = д. ІІаворачивать. 
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Напорошить = накидати ворох (хліба). 
Напорчать, ся = набурчати, натурчати, 

нагарикати, ся. 

Наїюсковать = навощити. 
Навострить, навострять, ся = д. Нава- 
стривать, ся. 

Навохривать, навбхрить — натирати, на¬ 
терти вохрою. 

Наврать, ся = д. Навирать, ся. 
Навредйть = нашкодити, вшкбдити, по¬ 
шкодити, наробити ШКОДИ_Багато він 
міпї нашкодив тими брехнями. 

Наврадт. = иавдаку, трбхи-чи, навряд. 
Навсегдй = на віки, по вік, до віку, 

назавжди, назавше. — Десь ти мене, мо¬ 
лодую, на віки покинув, н. п. — Тарасові 
здавало ся, що надія його на віки звикла. 
Кн. — Я другої не любив і любить не бу¬ 
ду, тебе ж, моє серденятко, по вік не за¬ 
буду. н. п, — бго ж сьвятим молитвам от- 
даємось назавше. Кіев. Ст. 

Навскачь = навзаводи (С. 3.), навскоки. 
— Пустив коня навзаводи і скоро доїхав. 

Навстрічу = назустріч (О. 3.), наздйбн, 
(ловлячи кого) — НаВГіереЙМЙ. — Аж тут 
міні певістка пазусі річ. Г. Бар. — Біжи 
навперейми, то піймаєш. 

Навпілпіч., №аи(.і1и8 = кораблик (ракуш- 
ка). С. Жед. 

Навтикать, навикнуть = звикати, при¬ 
вчати ся, призвичаювати ся, звикнути, 
привчити ся, призвичаїти СЯ_Та вже 
привчила ся до діла. 

Навпкть = звичка, навичка. С. Л. — Він 
має вже павичку до сього діла. Пр. 

Навиться ■= навити ся, (про людей) — 
наголосити ся. 

Навьіочивать, ся, навьточить = навмо- 
чуватИ, иав'ьючнти. .— Навьючйв коня, 
сів і в одну ніч верхи пробіг до Черкасів. Кн. 

Навівать, навіять, ся = навівати, наві¬ 
яти, (снігу, піску) — намітати, наме¬ 
сти, понамітати. — Понамітало кучугури 
піску. 

ІІавіднваться, навідаться = навідува¬ 
ти ся, одвідувати, довідувати ся, ва- 
відати ся, одвідати, довідати ся. — Ти 
пенавідував ся до неї? Кн. — Бона в мене 
не обідала, тільки мене та й одвідала. н. п. 
— Батько пішли одвідати дядька — Ік 
Спасу там, чи що, довідуать ся до меду, 
аж йому пчоли наносили ще менше. К. 3. 
о Ю. Р. 

ІІавіивать, навіять, ся = навіюнати, 
ііііНІЯТИ, СЯ. — Навіяла 10 мішків проса. 

Нанірить = иавірити, наторгувати, на¬ 

давати наоїр. > - Шинкарочка мене знає, 
на 100 рублів иавірлє. н. п. 

І Напірно = певно (С. 3.), запевне (С.З.Л.), 
напевне, справді, дійсне. — ІТамьятаю. 
як спитала н Миколу в первин раз, бо за¬ 
певне я не знала. Коп. — Це я дійсне 
знаю. Кр. 

Напірную, напірника = напевне. С. Л. 
Навісить, ся, навішать, навішивать, ся 

= 1. повішати, навішати, навішувати, 
ся, понавішувати, порозвішувати. М 
Повішай, сорочки на горіщі. — Порозві¬ 
шували скрізь, що й пройти не можна. 

2. навісити, навішувати. — Треба на¬ 
вісити двері па завіски. 

3. зважити, одважити, зважувати. — 
Треба зважити сіль. 

4. нахилити ся, схилити ея, похилити 
СЯ, нахиляти СЯ і т. д. — Стоїть ивір 
над водою, в воду похилив ся. п. п. 

Навістить, навіщать, ся = навідати, 
одвідати, провідати, перевідати, піти 
на ирбвіди, навідувати ся і т. д. — 
Кого Бог любить, того й навідує, н. пр. — 
Ой полети, г.ілко, де мій рідний батько, 
нехай мене одвідае, коли йому жалко, н. п. 
— Вони там були, та й її відвідали. Чайч. 
— Вона в мене не обідала, тільки мене пе¬ 
ревідала (друга одміна: одвідала). її. п. — 
Мене мати провідала, вона в мене пообіда¬ 
ла. п. п. — Не прийшло в думку прові¬ 
дати її. Кн. 

Навісь = 1. дашок, над їапком — 1ІІД- 

ДаШШЯ (С. 3.), над ворітьми — ОСТрІШОК, 

від покрівлі дерев'ьшюї або залізної, що 
виступає наперед — ИІДДНХ, ПІДДашіІГЯ 
(С. Л.), від соломьяпої або очеретяної — 

стріха (С. 3. Л.), край її — острішок, 
острішина. 
2. повітка (С. 3. л.), новіть, шбиа (С. 

3. ), на заїздному дворі — ШДСШНЯ, — 
Чи я тобі не казала, як стояли під повіт¬ 
кою : не їдь у Крим по сіль, бо застанеш 
під наміткою, и. и. — Заточи віз під повітку. 

3. намет, халабуда. — ОЙ иап-ьяли ко¬ 
заченьки великий намет, тай п-ьють вони 
горілочку ще й солодкий мед. н. п. 

4. нахил. 
Паві,тки = натячка, натякання. 
Навітренннй = підвітряний. 
Навій. = наговор, намова, обмова і д. 
Клевета. 

Навічпо — на віки і т. д. д. ІІавсегда. 
Навішать, навівшвать, ся = д. Наві¬ 
сить, ся. 

Навіщать = д. Навістить. 
Навіять, ся — д. Навівать і ііапіи- 
вать, ся. 
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Наиязать, наїиізьівать, ся = 1. навгя- 
зати, прив-ьязати, довьязати, яовгя- 
зати, навьязувати, ся і т. — Навьяже- 
мо снопи, га вдаримо в гони. п. п. ■— Тре¬ 
ба добре прнвьязати, щоб не одірвалось. 

2. домести, доплітати, СЯ. — Допле¬ 
сти панчохи. 
3. накинути, завдати, накидати, зав¬ 
давати (кому) клопоту. 

ІІапязать, иаїшзнуть = навьязати, за- 
в'ьязати, застрявати начіпляти ся, на- 
ВТ.ЯЗНутИ і т. д. — Завьнзло в зубах. — 
ІІа колеса начіпляло ся трязюкц — по са¬ 
му маточину. 

Навиваться, навязмваться = накт.язати 
ся (С. л.), набити ся, причепити ся, 
учепити ся, нав'ьязуяати ся, набивати 
СЯ, вгязнути, ЧІПЛЯТИ СЯ. — Сама опа 
в ьязла до непе, доки... Ки. — Хіба я про¬ 
сив його? Вігі сам набив ся в госгї до мене. 

Напязеш» = бич, біяк. - Д їп складається 
з ціпилна та з біяка. 

Напязной = надвіязаіши, надплетений. 
Навязчивоеть = набридливість, Н'ЬЇдли- 

вість, уїдливість (О. ЦІ.). 
Наввзчипий = набридливий, вїЛдливий, 

уїдливий, налазливий, вчешістпй, при¬ 
чепливий. — Втіязнє до мене, нк оса. Геть! 
кажу, в-ьїдливцй. Ви. 

Навалнвать, навалить = иавгялювати, 
навьялйти. 

Нагидить = 1. наваляти, напаскудити, 
нагидити. 
2. нашкодити напакостити. (С. Л.). 

Нагайка = нашій (С. Л.), ка, канчук (С. 
3. ), карбач (С. Л.), малахай (С. 3. X. — 
А нагай малюз вдовам жидівську спииу. К. 
ПТ. — Пан звелів десятого канчуками од- 
шмагати. О. От. •— Кслеиом по плечах при¬ 
вітав, карбачем по спині затинав, и. д. — 
А козаченько оглядаеть ея і карбачем од- 
биваєть ся. н. п. — Татар бусурменів ма¬ 
лахаями, як череду, у полон заганяєте, я. п. 

Наганивать, нагонять, нагпать = 1. до¬ 
ганяти, наганяти, наздоганяти, догна¬ 
ти і т. д. — Біг за ним з пів верстви, 
вже під лісом па силу наздогнав. 

2. набивати (на пр. обручі), натягати 
(па пр. шгшу), вабити, натягти. 
3. виганяти, викурювати, вигнати, ви¬ 
курити. — Вигнали 10 відер горілки. 

4. підганяти, підігнати (вирівнюючи). — 
Щоб не виявилась недостача грошей, давай 
він підганяти розходи. 

5. наганяти, нагнати, понагонити. — 

На ярмарок багато коней нагнано. — Ві¬ 
тер хмари наганяє. — Понагонив повен двір 
товару. Чайч. 

С. доганяти, догнати. — Як лежав сла¬ 
бий, дуже багато пропустив, а потім треба 
було догапяти. —• Нагонять кого лйбо = 

ганяти (кого), ВИМОВЛЯТИ (кому). — По¬ 
чав вій його ганяти і за се і за ге, аж 
душно йому стало. — А хазяїн мене лає, 
ще й хазяйка вимовляє, н. її. — Нагонять 
тоску = завдавати жалю. — Не завда¬ 
вай серцю жалю, бо я в чужім краю. її. н. 

Нагарь = нагорь (на сьвічцї), жужелиця 
(па металі), КОЛОМаЗЬ (на осі від шмаро¬ 

видла), згарь, чвирь (в цибуху), шумо¬ 
виння, смага (на вариві), смага (в роті, 
на устах). — Н&горь па їпотові. Чайч. 

Нагатить, иагачивать, ся = нагатити, 
(Тарасом) — натарасувати, нагачувати. 

Нагвоздить = 1. набити гвіздків, на- 
цьвяхувати. 
2. набити, натовкти, накласти. — На¬ 
клали йому в потилицю добре. 

Нагибать, натнуть, ся = 1. нагинати, 
гнути, нахиляти, нагнути, нахилити, 
СЯ. — Сердитий вітер завива, до долу вер¬ 
би гне високі, горами хвилю нідійма. К. ПІ. 
— Хвірточю низенька, треба нахилятись. 
— Нахили ся тишком-нишком над румьн- 
иим білим личком. Руд. 

2. нагинати, гнути (багаю), нагнути. — 
Чи багато обіддя нагнули? 

Иагйбь = нагпб (0. Жел.), коліно, на¬ 
хил (С. Ж.). 

Нагіішка = голий, голяк, голячок. 
Ііагіїшбм'ь = голим, голяка, гольцем. 

— Злякала ся, забула й сорочку па ббрезї, 
та гольцем по селу. Кн. -— А він вискочив 
з води, тай побіг голяка. 

Нагнип. = д. Напішка. 
Нагладить, наглажпвать — 1. вирівняти, 

ішрівнювагн, (гемблем) — вигемблювати. 
2. нагладиш, напрасувати, наглажу- 
вати, напрасовувати. — Діх сорочок за 
день багато не нагладиш. 

Наглазіїнкт. = 1. иабчник. 
2. Сітка (від комарів або від мошки). 

Наглішими 1. наочний (що на очі на- 
дівавть ся). 

°2. очевйстий (С. 3.), ВИДИМИЙ (0. Пар.), 
видбмий (0. X). 

Наглазурить = полйги, навести поливу. 

Иаглазіться =- надивйти ся, наглядіти 
ся, напасти очі, наґавити ея, нало¬ 
вити ґав. 



Наглецки 

Наглецки = нахабно, нахрапом (С. 3.), 
наетупцем. 

Нагледь = нахабник. 
Наїмо = д. Наглецки. 
Наглодать, ся = нагризти, наглядати, ся. 
Наглості, = нахаба (С. 3.), нахран, на- 
хрііна, нахабність. —. Така нахрана, 
що сором і людям сказати: серед божого 
дня відтяти дівці косу. Кн. 

Намотаться = наковтати ся, наглита- 
ти ся. 

Наглумиться = наглуиііти ся (С. 3.), на¬ 
глу зувати ся, накепкувати ся, накий- 
ти ся (С. 3.). 

Наглухо = ЩІЛЬНО. 

Наглий = 1. нахабний, накраяний. — 
От иахрапна людина! Крий Ііоагеї Хоч 
плюй на Його, а він лізе. Кіі. 
У. Д. Парний. 

Наглядний, но — наглядний, по. — н. 
обученіе = наглядна наука. 

Наглядіть = наглядіти, наглянути, иа- 
ЗЙріІТИ, НазорЙти. — Не все те руки до¬ 
стануть, що очі наглянуть, іг. ир. — Над 
річкою край берега вовк гусячий табунчик 
иазорив. Чайч. — Я вже иазирила собі те¬ 
личку, коли б тільки на гроші збити ся. Кн. 

Наглядаться — надивйти ся, наглядіти 
ся, налюбовати ся, намилувати ся. — 
Не надивлюсь на неї — така гарна. — На- 
дивив ся, та й сам почав по троху робити. 

Нагляицовать == наглянцювати. 
Нагнаивать, нагиоить, ся = нагноюва¬ 

ти ся, нагнивати, нагноїти, ся, нагни¬ 
ти. — Чиряк нагниває. 

Нагнать — д. ІІаганивать. 

Нагнсстй, нашесть, иагпетать = 1. на¬ 

гнітити, нагнїтагн. — Треба нагнітити 
капусту. 

2. надавити, натискати (С. 3.), наму¬ 
лити, видавлювати іт. д. — Намулив ногу. 

Нагнем, = нагніт, гнїт, притиск. 
Нагнивать = д. Нагнаїїваться. 

Нагноєній = гноїння. 
Нагноять, ся = д. Нагнаивать, ся. 
Нагнуть, ся = д. Нагнбать, ся. 
Нагопарпвать, наговорить, ся = 1. на¬ 
говорювати, наказувати, наговорити, 
наказати, набалакати, набазікати, ся, 
набесїдувати, СЯ, — Набесїдувала, наго¬ 
ворила, взяла мазницю, по мед пішла (або: 
пішла кури доїти), н. гір. — Наказав гри 
мішки гречаної вовни, н. пр. — Набалакав 
такого, що й за день не розбереш. — На¬ 
балакались ми за цілий вечер. — Нагово¬ 

рить видеру, ченухи, иустякбвь ----- на¬ 

Нагораживать 

городити (С. .!.), наверзти, наторочи¬ 
ти, наплести, (багато і незрозуміло) — 

намолоти, наварнякати, иамимрити, на- 
бубонїти, нахамаркати, набелькотати, 
2. наказувати, намовляти, набріхувати 
(на кого), обмовляти (кого), наказати, 
намовити, набрехати, набалакати, на¬ 
торочити, натуркати, налихословити, 
нацьвенькатн,папащикувати, наплеска¬ 
ти (на кого), обмовити (кого). — Накаже 
діду на мене, а міні на діда. Кр. — Я ие 
за тнм прийшла сюди, щоб намовлять па 
парубка. Гул. Ар. — Набрехала на його, 
— Се мабуть вам снилось, а ви й папу на¬ 
торочили. К. X. 

3. напросиш СЯ, набити СЯ. — Напро¬ 
сив си в гості, па обід. 

Наповнять = спаскудити, напаскудити 
(про яку роботу). — Взяв ся за діло, та 
тільки спаскудив. 

Наговбрка = д- 11авЛ.т ь. 
Наговорі. = 1. д. Навіть. 

2. нашепт., частіше мя. нашепти. 
Наговбріцнкь, ца = шспотннник, ця, об¬ 
мовник, ця і д. Кловстнйіїь. 

Наговіть, ся = поговіти, наговіти ся, 
ІІОПОГОВІТИ, — Поговів трохи, та й кинув. 
— Ііопоговів таки цілий тиждець. 

Наголо — 1. наголо. — Шаблі наголо. 

2. геть чисто, до останку, до послїд- 
ку, до пня, до ноги, до цурки, до іцен- 
ту. — Село геть чисто вигоріло. 

Наголодагьси = наголодуватп ся. 
Нагомозйтьея = ііавовтузити ся. 
Нагонь = 1. ЗГІН. — У ярмарку сеіі рік 
великий згін товару. 
2. натягання, набивання (обручів на 
діжку, шия па колеса то-що). — Нь на- 
гоїгЬ — на вдогін, на здогівцї. — На 
здогінцї не нацїлуеш ся. н. пр. 

ІІагоняй гонка (С. Л.), нагопка, ви¬ 
мова. — Дать иагоняй — дати гонку, 
намилити голову, чуба, чуприну, отче- 
наш прочитати. — Дав йому доброї ва¬ 
гоннії. Кн. 

Нагонять = д. ІІаганивать. 
Нагоняться = наганяти ся, набігати ся, 
НагасаТИ СЯ. — Наганяв ся так, що аж 
засапав ся. 

Нагораживать, нагородить = 1. нагоро- 
жувати, вагородйти, ионагорбжувати. 
— Нагородив у хліві закутків. 

2. накидати, накладати (па купу), ко- 
пйчити, накласти (в купу), накидати, 
накопичити. 
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Нагорать 135 Нагризать 

3. д. Наговорить вздбру. 
Нагорать, нагоріть = 1. нагоряти, роз¬ 
паляти ся, наналяти ся, розпікати ся, 
нагоріти, напалити ся, розпалити ся, 
розпекти СЯ. — Нагоріло в печі. — Цегла 
напалила ся. 
2. нагоряти, нагоріти. — ґніт нагорів. 

— Ему нагоріло = влетіло йому. — 
Нагоріло вт. ічірл'Ь = пересохло в горлі. 

Нагорбить, ся = нагнути, згорбити, ся. 
Нагортай = нагірний, горовйй, горянин. 

— Горова рослина пахощами дає себе 
знати. Кіі. 

Нагородить = д. Нагоражииать. 
Нагорілий = нагорілий. — Нагоріла 

сьвічка. 

НагорВть = д. Нагорать. 
Нагбрье = нагір'ья, горовипа. 
Нагостйть, ся = погостювати, прогостю¬ 

вати ; нагостювати СЯ. — ІІе довго по¬ 
гостювали, та й поїхали. — Ми у вас иа- 
гостювали ся таки довгенько. 

Нагость, нагота — голість, голизна. 
Наготавливать, наготовлять, наготовить, 

ся = наготовувати, настачати, наго¬ 
тувати, настачити (С. л.), про страву — 
напорати, про одежу — насправляти, 
справити, пози в дорогу — налаштову¬ 
вати, налаштувати (С. 3.), обрехтува- 
ТИ. — Настачай, жінко, усього в волю, бо 
гостей буде „багато. С. Л. — На всіх не 
настачиш. — їжте на здоровля, для вас на¬ 
порала. — Наспровляв собі одежі на цілий 
рік. — 3 вечера було ще налаштують віз 
і поскладають. Номис. С. 3. 

Наготові. = вготові, напоготові, с. Л. — 
Гляди, щоб усе було наготові. 

Наготіть = голїти; обдирати ся, об¬ 
шарпувати ся. 

Награбить = 1. нагромадити, нагребти. 
— Чи мало сїна нагромадили. 

2. награбувати, нагарбати. (С. 3.). — 
Нагарбав грошей. 

ІІагрііда = нагорода (С. 3. Л.), надгорода 
(0. Пар.), заплата, віддяка, за н&хідку — 

нереима. — Одібрав добру надгороду за 
свою службу. Ч. К. — Се велика вагорода 
за нашу працю. Пр. — Все те тільки по¬ 
мірна нагорода за його працю. Лев. В. — 
Оце тобі, Грицю, такая заплата — з чоти¬ 
рьох дощок темная хата. н. п. — Ой люди, 
люди, хто найшов чіпця — перейма буде. 
Вуде перейма — чарка горілки, хто найшов 
чіпцн моєї жінки, п. п. 

Нагрцдпть. награждать = нагородити, 
нядгородігпі (су л.), винагородити, иа- 

городжати, винагороджувати. — я вас 
нагороджу. Чайч. —- Подивись на його, ще 
й винагороджувати хоче. н. к. 

Награфить — иашнїяти. 
Нагребальщик'ь = нагрібальник. 
ІІагребать, пагрестй, ся = нагрібати, на¬ 

гортати, нагромадити, згромажувати 
нагребти, нагорнути, згромадити, ся 
понагрібати, нозгромажувати. 

Нагрсбщикт. — д. Нагребальщик’ь. 
Нагрезить = намріяти. 

Нагревиться == намріяти ся, наверзти ся 
памарптп ся, васшіти ся, нароїти ся 
— За цілу піч такого наверзлось, що й не 
перекажеш. 

Нагреиіть = нагріміги, нагрімотїти, иа- 
гуркотїти. 

Нагрестй, ся = д. ІІагребать, ся. 

Нагрознть = нахвалити ся, настрахати 
настрашити (0. 3.). 

Нагролоздйть = 1. накидати, накласти 
(в купу), накопичити. 
2. набудувати, понабудовувати. 

Нагрубить, нагрубіянить = нагрубіянити 
Ннгрубнуть = д. Затвердіть. 

Нагрубо = зверху, неначисто. — Обте¬ 
сав зверху, та й кинув. 

ІІагрудаикт. = 1. нагрудник. 
2, нанцирь. 

Нагрудний = нагрудний, наперсний. 
Нагружать, нагрузйть, ся = грузити, на¬ 
важувати, нагрузгіти, наважити, на- 
хурувати, навантажити, ся. — Ми й 
байдуже — грузимо собі барку. Кн. — Висе 
хуру нахурували. — Хоч як було наван¬ 
тажиш віз. К. X. 

2. наниватл ся, наливати ся, напйти 
СЯ, На.ТіІтИ СЯ, ваХЛЮЩИТИ СЯ. — Налвв 
ся, що й сьвіта не бачить. 

Нагрузка = 1. хурування, виважування 
ладування. 
2. вага, поклажа. — Коли йдуть вози 
з вагою, то треба звертать. С. Аф. — Гля¬ 
ди, поклажі з воза не розгуби. 

Нагрустйгься = нажурйти ся, натужити 
СЯ, Насушувати ся. — Натужили ся ми 
за ним, поки приїхав. — Потім Дидона мов 
унишкла, звеліла, щоб і Гандзя вийшла 
щоб їй иасумув тись в смак. Ког. 

Нагризать, пагрьтзть = нагризати, на¬ 
гризти, понагризати, (оріхів, насіння) 

палускувати, налускати, налущити, на¬ 
лузати, поналускувати. Поналускува¬ 
ли повну хату кабачків. Чайч. 

І у 



Награвать _ ІЗС Наддатокь 

Нагрівать, нагріть, ся = нагрівати, о- 
грівати, нагріти, ся, душе — нажарити, 
парою — ВаПарИТИ. — Ця грубка добре 
нагріває хату. — Сонце нагріло пісок. — 
Треба нагріти воду. — Вода нагріла сн в 
чавуні. — Нагріть бока = одлунгіти, од- 
луїцити, одтунцювати, оддухонелити, 
надавати стусанів. — Нагріть руки = 
НОГрІТИ руКИ. — Той дядько добре по¬ 
грів руки в сирітській худобі. 

Нагріві. = нагрівання. 
Нагрішить = нагрішити. — Нагрішив за 
молоду, так тепер каеть ся. 

ІІагряаішть = нанести, понаносити гря¬ 
зюки, болота, натупати, натоптати, па- 
багнйти, набруднити, закаляти. — Чи 
бач, скільки грязюки понаносили в хату. 
— Натупали поміст — треба знову мити. 

Нагрянуть = надійти, над’їхати, набігти 
(несподівано, іггло), насунути, наскочи¬ 
ти, вдарити, напасти. — Набігли па мою 
хату і урядник, і староста, і соцький, трохи 
не все село. Кп. — Тільки сіли обідати, як 
насунули гості. — Тільки росташувалн ся, 
як ударить дощ. 

Нагуливать = випасати, відпасувати. — 
Випасають волів па степу, тоді вже женуть 
иа ярмарок. 

Нагулка, пагу'.п. = випас, випасання. 
Нагулять, ся = догуляти ся, добігати 
СЯ, нагуЛЯТП СЯ. — Догуляв ся, що аж 
занедужав. — Нагуляв ся в волю. 

Нагуторить, ся = набалакати, набазіка¬ 
ти, СЯ. — Набалакались за цілий вечер. 

Нада — д. Надо. 
Надавать = надавати, наздавати, иона- 

ЗДаватИ. — Поііаздавали люди по тропіку. 

Надавить, надавливать, надавлять, ея — 
надавити, вагпїтйти, надушити, на¬ 
тискати, начавити, надавлювати, ся 
і т. д. — Треба надавити олії. 

Надаивать, надоять, ся = надоювати, на¬ 
доїти, ся. 

Надалбливать, надолбйть, ся = надовбу¬ 
вати, надовблювати, надовбати, ся. 

Надалі,е = падалі, надальше. 
Надарить = надарувати, поназдарбву- 
вати. 

Надбавить, надбавлять, надбавлявать, ся 
= 1. набавити, при,добавити, додати, 
набавляти, ся і т. д. 

2. (про ціну) — підняти, підвйсити, над¬ 
дати, набити, віднімати, ся і т. д. — 
Піднялась ціна на хліб. — Набив ціну. 

Надбавка = 1. на, до, прибавляння. 

2. на, до прибавка, додаток. 
Надбавлнваніе = д. Надбавка 1. 
Надбавлявать — д. Надбавить. 

Надбивать, надбить = надбивати, ви¬ 
щерблювати, надбити, вищербити. 

ІІадбраснвать, надбрбсить = прикидати, 
докидати, підкидати, прикинути і т. д. 
— Підкинь ще трохи сіна. 

Иадбрбвньїй = набрівний. 
ІІадбуравпть, надбуравлнвать, ся = на¬ 

свердлити, навертіти, насвердлюва¬ 
ти, ся. 

Надвцганіе = насування, насовування. 
Надввгать, надвіінуть, ся = насувати, 
насунути, СЯ. — Великою хмарою пасу¬ 
вали сп Татари па руські землі. Бар. О. 

ІІадвїігать, иадвйгивать, иадвигать, ся = 
насовати, понасувати і д. Иадвигать. 

Надвоє = надвоє, навпіл. 
Надвбрпнй = надвірний. — II. строеніе 

= будова на нодвіррі. — Н. совіт- 

ііик'ь = урядовець 7 раніу. 
Надвбрье = надвірря. — (і. падвбрья — 

З надвбру. — Зайшов не з улицї а з 
падвору. 

Надвьісить, надвьшать, ся = д. Над¬ 
бавить. 

Надвязать, надвязнвать, ся = доплести, 
надплести, доплітати, надплітати. — 
Короткі віжки, треба надплести. І£н. — 
Треба доплести панчохи. 

ІІадгибать, надопіуть, ся = надгинати, 
згинати трохи, надігнути, ся, зігнути, 
СЯ трохи. — Трохи зігнуло ся. 

Надглавнмй = надголоввий. 
Надглядчик-ь, ца — доглядач, ка, дозо¬ 

рець, ДОЗОрНЛЙ. — Бач, чортова догля¬ 
дачка, таки вздріла. Кв. 

Надгляднвать = доглядати, наглядати, 
дозирати. 

Надгрббпмй = 1. надмогильний. — Над¬ 
могильний хрест. 

2. похоронний. — Похоронний сьпів. 

Надгризать, надгрьїзть = надгризати, 
надгрйзти, понадгризати. — Миші над¬ 
гризли хліб. 

Наддавать, наддать = 1- додавати, до¬ 
дати. — Дав їм усього потроху, а потім 
бачу, іцо мало, та ще додав. 

2. накидати, набувати (ціну при торгах), 

накинути, набити. 
Наддалбливать, наддолбять, ся = над¬ 
довбувати, наддовбати, ся. 

Наддатокт., наддана = додача, придача. 



Наддирать 

Наддирать, наддрать, надодрать, ся = 
наддирати, наддерти, надібрати, ся. 

Наддйрка = наддирання. 
Наддолбііть = д. Наддалбляпать. 
Наддраніе = наддирання. 
Наддрать = д. Наддирать. — Наддранннй 

= падідраний. 
Надділать, иаддільшать = приробити, 

надробити, при,надр6блювати. 
Надежа, иадежда = надія, сподія (С. 3.), 

сподїянка, сподіванка (С. Л.), сподї- 
ІіаИНЯ (С. 3.). —■ Надія в кут скрила сн. 
а. пр. — Надія в Нові, як хл'іб у стозі, 
я. її]). •— Така надія, що від неї волос бі¬ 
ліє. її. пр. — Казала всім, що я найкра¬ 
щий між нарубками і речами такими міні 
надію подала. К. X. — Потерять падежду 
= стратити надію. 

Надежпнй, по = 1. надійний, з надією. 
2. певний, но (С. Л.), вірний, но. — 
На його сьміло здавайтесь, чоловік вірний, 
— скаже, так не змилить. Кн. 

Надергать, надертивать, ся — насмикати, 
насівати, на шарпати, (волосся, иірря) — 

наскубти, (льону, коноплі) -- набрати, 
ІіаСМЙКуватИ, СЯ і г. д. — А він приїхав 
та й смиче сіно... Насмикав та й бере па 
повозку. ІІст. п. о. — Наскубли иірря. 

ІІадержать, ся (вживаєть ся з прислівником: 

„не долго“) = продержати, видержати, 
ся, протримати, витримати ся. — Не 
видержиш довго, бо важке. ■— Не продер¬ 
жить ся він довго на тому місті. 

Надеряуть = накинути (про одежину), взу¬ 
ти, обути На швидку. — Він мерщій на¬ 
кинув свиту, взув на швидку чоботи та 
й побіг. 

Наджечь, наджигать, ся = надіїалити, 
НаДПаЛЮВаТИ, СЯ. — Надпалив сьвічку. 

ІГадзв'Ьзднмй = надзоряний. 
Надзелень = надзелень, зеленцем, усвйд, 
усвнду. — Наш горох зеленцем обскубуть. 
Гул. Ар. — Зеленцем не їж груш. Кн. ■— 
Хліб зібрано усвид. — ('обраіший надзе¬ 
лень = свидини, свидовйй. 

Ііадзираніе = доглядання, наглядання, 
дозирання. 

Нндзиратель, ница = доглядач, ка(С. Л.), 

дозорець, дозорчий, дозорний, дозор¬ 
ця (С. ж. 3.), наглядник, ЦЯ (С. Пар.), 

обзориик, (за волами) — ВОЛОВИК, (за га- 

манеими) — гамазейник, вахтор, (за ла¬ 

ном, полем, стеном) —■ лановий, польо¬ 
вий, СТЄ110ІШЙЧИІІ, (за лісом) — ІІ0ОЄ- 

рішіІІК, карбівничий, (за річкою, станом) 

Надкусить 

— берегОВЙЙ, (за мостами) — МОСТОВИЙ, 
МОСТОВНИЧШІ, (за током) — ТОКОВИЙ, ІТ- 
МЄ1ІНІ1Й, (за робочими) — НрИГІНЧИЙ. — 
Вія у нас у школі доглядачем був. Пр. — 
Обзорииками нас (санітарів) прозвали. Кн. 

Надзирательство = доглядницство, на- 
ГЛЯД1ІИЦСТВ0 (С. Пар.). 

Надзпрательша = доглядачева (жінка до- 
глядачева). 

Надзирать = доглядати, наглядати, до¬ 
зирати, назирати, пильнувати, о. 3. Л. 
— Доглядав він добре, та й пе доглядів. — 
Дозирай за дітьми, щоб не пустували. С. Л. 
— Пильнуй свого носа, а не чужого проса, 

и. пр. — Надзирая = назирці, назир¬ 
цем. — І довідувались, назирці ходили. Ск. 
— Іди ж за ним назирці та диви ся, що 
він робити ме. Федь. 

Падзбріцикт., ца = д. Надзвратель, ница. 

Надзорь = догляд (С. Аф.), доглядання, 
нагляд, дозір (С. Л.). — діти росли без 
догляду. — Без догляду нема ладу. н. пр. 
— Так і трушусь, як побачу де без на¬ 
гляду коней попутаних. Ос. 

Надивиться = надивуватв ся. — Нади- 
вували ся ми чи мало, слухаючи такі речі. 

Надйпо = надйво, навдивовижу, на про- 
Чуд (С. Л.). — Та соп же, соп па прочуд 
дивний міні приспив ся. К. Ш. 

Надирать, надрать, ся = надирати, на¬ 
драти, надерти, ся; наскубти, найня¬ 
ти, намияшкурити (уха), начубити(чуба). 
— Надрав лика. — Надрали пірря повне 
сито. — Наскуб йому добре чуба. — На- 
мияшкурив уха, що аж обпухли. 

Падкалнвать, надколоть, ея = надко¬ 
лювати, надколоти, ся, понадколювати. 

Надкйднвать, надкйнуть, ся = д. Над- 
брасьівать і Набавить. 

Надкладьівать, надкласть, надложйть? ся 
= докладати, докласти, ся, доложити. 
О. Аф. 

Надколоть, ся — д. Надкалнвать, ся. 

Надклепать, надклевьівать = надзьоба¬ 
ти, надзьобувати. 

Надковирать, падковйривать = надколу- 
нати, надколу ну вати. 

Надколі = розколина, (в пері) — розкеп. 
Надколінний = надколінний. 
Надкршліс = вадкрйлля, надкрйла. — 
У жуків дві пари крил: спідні мнякі, а 
верхні мов рогові. Спідніїми они літають, 
а верхні, паче та добра покрівля, тільки 
захищають спідні і через це зовуть ся над- 
крилами. Степ. О. 

Надкусить, надкусивагь, ея = надкуси¬ 
ти, надкусювати, ся, нояадкусювати. 
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— І ие їло каисце хлонья, а тільки по- 
падкусювало та Й покидало. Чайч. 

Надламнвать, надламлапать, надломить, 

надломить, ся — надламувати, надло¬ 
мити, ся. 

Надлежать, падлежйть = належати, на¬ 
лежить, повинно, треба, годить ся. — 
Особливая контора, куди посланцям удавати 
ся належить. Ханенко. С. 3. — Діти по¬ 
винні слухатись батьків. — Він повинен 
був про те подумати. — Годить ся нам чи¬ 
нити всяку правду. К. Св. П. 

Надлежащій = належйтин (С. 3. Л.), на¬ 
лежний, слушний (С. 3. Л.). — Иалеіки- 
тую честь йому віддати. —- Учинивши межи 
себе слушний порядок. Л. В. — Тиї листи 
міти у слушнім сховапню. С. 3. — Надлс- 
жащимь порядкомь, ббраяомь, понадле- 

жащему — як слід (0. Л.), як треба, 
як повинно, як належить, як годить 
СЯ. — Приймають старого, як повинно бу¬ 
ти. н. о. — Зробив усе як слід. 

Надломить = д. Над.тамьіиать. 

Надмеваться = пшиати ся, чванити ся 
і д. Кичйть ся. 

Надмбиность = пиха, чвань, чванливість, 
ПИНДЮЧНІСТЬ. — Пихи — па три міхи, 
н. пр. — Хоч декежка в карманї, та па сто 
рублів чвані, н. пр. 

Надмбпннй, но = пихатий, чванливий 
(С. 3.), чванькуватий, чванько, наду¬ 
тий, ниндйчний, з пихою, чванливо, 
ПИНДЮЧНО. — Зустріла мене якось пин¬ 
дючно. Ки. 

Надмогильний == намопільннй. 
Надміру = через край, над міру, через 
лад, надто. (Д. під сл. міра — (’верхт. 
міри). 

Наднести, надносить, ся = 1. підняти, 
занести, піднімати, заносити, ся. — 
Підняв шаблю в гору. 

2. накинути, набити, набавити, наки¬ 
дати , набивати, набавляти, ся (про 
ціну). 

Надо, надь = над, наді, надо, понад, 
ПОВерХ. —- Ой ти вітре, не шуми ти наді 
мною, над сосною молодою. її. п. — Стоїть 
явір над водою, в воду похилив сн. н. п. 
— Гей ішли паші славні Запорожці та по¬ 
над Бугом рікою, н. п. — А понад всім 
блакітне небо слалось і сонце йшло та ху¬ 
тору сьміплось. Б. ІЦ. 

Надо, иада, надобно = треба (С. ПІ.), тра 
(С. ПІ.), потрібно, требно (0. Ш.), слід, 
Належить — Треба хліба, треба й до 
хліби, я. яр. — Бачить Бог з неба, що ко¬ 
му греби. її. пр. -- Треба жить, як набі¬ 

жить. я. пр. — Не тра стару клопотати: 
стара знає, кому дати. н. пр. — Не скачи, 
бабо, дрібно, бо се тобі не потрібно, н. пр. 
— Я давно кажу, що вам слід одвідати. 

Надбблачньїй = надхмарний і д. Заоблач- 
имй. — Нехай в раю, в сьвптім надхмар¬ 
нім краю я пристановище знайду. О. Нч. 

Надобноеть — потреба (С. 3. Д.), потре- 
бизна. — Потребі кінця не має. я. пр. — 
Коли кого потреба укажегь. Ст. Л. 

ІГадобіїьпї, ио — потрібний, потребеп (С. 
НІ.), д. Надо. — Дав би карбованця щ мо¬ 
лебень, та самому потребеп. п. пр. 

Мадогнуть, ся — д. Падгибать, ся. 
ІІадодрать, сн = д. Наддирать, ся. 
ІІадойть, ся — д. Надбивать, ся. 
Надойтй = надійти, наспіти, нагодитися. 
Надокучать, надокучить = докучати, на¬ 
докучати, набридати, надокучити, на¬ 
бриднути. — Та вже тая пресучая журба 
міні надокучила, и. п. 

ІІадолба = ОЩеіШІїа (балка з продовбаними 
кіпцями, що пабиваеть си на обтесані 
стовпи). 

Надолбпть = 1. д. Надалбліівать. 
2. удовбати, у в)товкмачити н голову. 
— Та такий же ній змалку, що ніяк йому 
не втовкмачиш. 

Надолго = надовго. — Хіба йому це на¬ 
довго? Адже ж зарай порве. 

Надоразумить = навчити, нанутйтл (0. 
С.), нарадити, нараяти (С. 3.). — Спа¬ 
сибі дядькові: воші таки напутили мене, як 
слід зробити. 

Надорвать, надривать, ся = 1. надірва¬ 
ти, надідрати, наддерти, надривати, 
наддирати, СЯ. — І-Іадідрав лист паперу. 

2. підірвати, ся, надсадити, ся (С. 3.), 
надсісти ся, иідвередйти (С. Л.), иад- 
вередйтн, увередити, СЯ (0. пі.), пору¬ 
шити, ся, надрушити, ся, підривати 
ся, надсажувати ся, надсідати ся (Є. 
Л.), нідвережувати СЯ. — Такі важкі 
клунки, що й нідвередеш ся, поки знесеш. 
І через силу робити ме, поки надсадить ся. 
Мир. О. — Хоч надсядь ся та дай. С. 3. — 

Надривать животики = кишки рвати 
(від сьміху), за боки брати ся, качати 
СЯ від сьміху. -— А Кузьма Трохииович: 
них! ких! аж за боки береть ся. Кв. — Л 
він аж качаеть ся од сьміху. 

Надорбжннй = придорожній. 
Надосадить, иадосаждать = допекти, вві¬ 
рити ся, внектіі ся, допікати. 

Надослать, надсилать = надіслати, над¬ 
силати. 
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ІІадоеугї» = д. під сл. Досуть. 
Надоумйть = навчити, напутйти, нара¬ 

яти (С. 3.), иау(в)чати, нараювати. — 
А н буду научати, як милого шанувати, н. п. 

ІІадо'Ьданіе = набридання, обридання, 
докучання. (С. Л.). 

Надої,дать, надоість = набридати (С. 3. 
Л.), обридати, докучати (О. Л.), надо¬ 
кучати, назоляти ся, уїдати ся, на¬ 
бриднути, обриднути (С. 3. Л.), огидну¬ 
ти (С. 3.), огїідїти (К. Б.), надокучити, 
напрйкрнти СЯ, дуже — ОСТОГИДІТИ (С. 

3. Л.), осоружптн СЯ (С. 3. л.), очорті¬ 
ти, осточортіти (0. Л.), остобісіти, 0- 
ЧервЙЕІТИ, впекти СЯ (Ос.). — Тая на¬ 
брид ти міні своїм рюмеапішм. Чайч. — А 
вже ж міні бинда набридла, а вже ж міш 
чіичик прилипчик. її. п. •— О, мій коханий, 
моя ти доле, тобі обридло жити зо мною. 
її. п. — Плив, плив, що аж обридло, і море 
так йому огидло, що бісом на його дививсь 
Кот. — Як міні осоружив ся цей хлопець. 
С. Л. — Огидла міні ця робота. Чайч. — 
От, остобісіло міні тут жити! 

Надоідлпвоеть = набридливість, вьїдли- 
НІСТЬ, уїдливість (С. ШЛ 

ІІадоідлпвнй, во = набридливий, обрид¬ 
ливий, Р, В'ЇДЛИВІШ, уїдливіш, ВО іС. ПІ.)’ 
осоружний (Чайч.). — Таке вт.їдливе, що 
візьми та і! наплюй йому межи очі. н. пр. 

Надоість = д. Надоіідать. 

Надпаать = надлютувати, прилютувати. 

Надтілцвать, падннлйть = надпилювати, 
надпиляти. 

ІІадігалка = 1. надпилювання. 
2. иадпйле(я)не (місце). — Зламалось 
саме на надпиляному. 

Надпиеаше = 1. надливання, надпису¬ 
вання. 
2. д. Надииеь. 

ІІадппеатрль, ница = надписатель, ка, 
Жирант, ка (що ставить бланковий над¬ 
пис па попелі). 

Надписать, надийсьтвать = надписати, 
надписувати. 

Надпйсчик’ь, ца = д. Надписатель, пнца. 
Надпись = 1. напис, надпис (С. 3.). — 
Зробив напис на хресті. — Малювання з 
написами словепским язиком над кождим 
образом. Куліш. — Ист. возе. Руси. — По¬ 
ставили камінь з вибитим надписом. Ха- 
ненко. С. 3. 
2. оглав, заголовок. 
3. жиро (бланковий надпис на векелї). — 
Він дав міні вексель, а а був жирантом, 

він під моє жиро і позичив грошей, а те¬ 
пер не платить і мене підвів. Умань. 

ІІадразшіться —- надратувати ся. 
Надрастать, надрости = надростати, над¬ 

рости. 
Надрать, ся = д. Надирать, ся. 
Надрубать, надрубать, ся = 1. надрубу¬ 

вати, надрубати, нарубати, надтинати, 
надтяти, надцюкувати, надцюкати, на- 
ЦІОКіІТИ. — Нарубай йому, то далі він сам 
одрубае. 
3. надбудовувати, падстроювати, над¬ 
будувати, наДСТрОЇТИ (рублену будову). 

ІІадрубка = 1. яадрубання, надрубу¬ 
вання. 
2. надруб, надрубане (місце). — Пола¬ 
малось саме на надрубаному. 

Надривать, ся = Надорвать, ся. 
ІІадрьівчввьій — підірваний, зкордовапий. 
ІТадрьївь = 1. надрив, надірване (місце). 

2. надсада (Є. 3. Пар.), уверед (С. ш.), 
порух. — Підірвав ся і занедужав від 
надсади. 

Надрйхиуться = наспати ся, виспати ся 
добре. 

Надрізать, надрізьтвать = надрізати, 
надрізувати. 

Надрізі, = надріз, надрізане (місце). 

Іїадрянить = напаскудити, насьмітйти, 
наваляти. 

Надсада = д. Надриві, 2. 
Надсадить, ся, надсаждать, ся, надсажи- 
вать, ся = д. Надорвать, ся 2. 

Иадсйдливьій = д. ІІадрьівчивьій. 
Надсадний, но = тяжкий, важкий, ко, 
сутужний, но. 

Надсаді, = д. Надриві, 2. 
Надсвердспіе — надсвердлїння. 
Надеверливаніе = надсвердлювання. 
Надсверлпвать, надсверлііть, ся = над¬ 
свердлювати, навірчувати, надсвердли¬ 
ти, навертіти, ся. 

Надсматрлваше — наглядання, догля¬ 
дання, догляд, назирання. 

Надслатринать, падсмотріїть = д. Надзи¬ 
рать. 

Надсмотрщикч. = д. Надзиратель. 
Надсмотрь = д. Надворі. 
Надем-Ьхаться, надсмбяться = СЬЯІЯТИ ся, 
иадсьжіхатн сн, глушити ся (С. Л.), 
глузувати (С. Л.), кепкувати (С. 3. Л.), 
кпити ся (с. 3.), насьміяти ся, наглу¬ 
шити ся (С. 3.), поглузувати, покепку¬ 
вати (С. 3.), накнйти ся. — А над вею, 
молодою поганець сьміеть ся. К, ПІ. — 
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Багатого, чубатого дївчипа шанує, надо 
мною сиротою сьміеть ся, кепкує. К. ПІ. 
— Знаю вашу славу: поглузують, покеп¬ 
кують, та й кинуть під лаву. К. Ш. 

Надсосать = вадсмоктати. 
Надставить, надставлять = поставити, 
наставити, поставляти, наставляти. 

Надстраивать, надстроить = надбудову¬ 
вати, набудувати (С. Пар.), иадстрою- 
вати, надстроїти, (камінем) — надмуро- 
вувати, надмуровати. 

Надстрбйка — 1. надбудовування, иад- 
строювання. 
2. нрнбудовання (ідо прибудовано зверху). 

Надстроить, ся = д. Надстраивать, ся. 
ІІадстрбчньтй = надрядковий (так саме і 

в чеській мові). — Надрядкові знаки. 

Надсипать, надсипать, ся = присипати, 
насипати, досипати, присипати, ся 
і т. д. — Та насипай молотникові з вер¬ 
хом, бо сс ж десята. 

Надснпнбй = присипний, дрсиппйй. 
Надснпка = 1- пріі, досипання (дія). 

2. при, досйпка (те, що досипане). 

Надсідать, надсість — осідати, опада¬ 
ти, ОСІСТИ. — Стіна, осідає. 

Надсідать, ся, надсісться = д. ІІадор- 
ваться 2. 

Надсіді, вживйєть ся тільки у виразі: „Смі¬ 
яться до надсіду11 — д. Надривать жи¬ 
вотики. 

Надсікать, иадсічь = д. Надрубать. 
Надточать, надточить = доточити, на- 
штукувати. 

Надтрескмваться, надтрескаться, над 
треснуть = надколювати ся, надтріс- 
кувати ся, надколоти ся, надтріснути, 
СЯ. — Дошка надколола ся. 

Надтяпнвать, надтяпнуть = д. Надрубать. 
Надувало, надувальїцикт., ца = ду]>И - 

сьвіт (С. Аф. Л. Пар.), баламут, кі (С. 
Пар.), ошуканець (С. 3.). 

Надувательство = дуріння, обдурюван¬ 
ня, фальш, хвальш (С. ПІ.), облуда (С. 
3. ), обмана (О. 3. Л.) і д. Мошенничс- 
ство. — Добра мої одібрані обмаиою. Л. В. 

Надувать, надуть, ся = 1. надувати, ся, 
дути, ся, надимати, ся, надути, ся. — 
Вітер надимав вітрила. — Скільки не дуй 
сн, а басом не засьпіваєш. — Багатство 
дме, а нещастя гпе. н. пр. 

2. навівати, намітати, наносити, на¬ 
віяти, аамеСТЙ, ИанестЙ, СЯ. — Навія¬ 
ло снігу повні хлївн. 

3. дурити (С. Аф.), обдурювати (С. 3.), 
піддурювати, обманювати (С. З,), об- 
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дурити, піддурити, сбманйти, в шори 
убрати (С. ПІ.), ношйти у дурні (с. 3.). 
4. надимати ся, роздувати, роздути ся. 
•— Роздуло йому пузо — трохи не лусне. 

5. питати ся, чванити ся, бундючити 
ся, пнндючити ся, пйзити ся, запита¬ 
ти ся, зачваияти ся, набундючити ся, 
напиидючити ся, закопилити губу. 
(і. дути ся, сердити ся, надути ся, 
розсердити ся, рознрйндити СЯ (С. 3.). 

Надуматься, падумьіваться = надумати 
ся, виміркувати ся, наважити ся, на¬ 
думувати ся, наважувати ся. — Чи на- 
міркуюеь встать, чи сісти, чи лягти — вже 
'Ги й попередив мене, вже й думку знаєш 
Ти. Гул. Ар. 

ІІадурачиться, надурить = надуріти, иа- 
пустувати ся, цаказйги ся. — Чи що 
ви не паказили ся, що вже й цівніч, а вони 
— тільки й чуєш регіт. 

Надутості. = чванливість, чвань, бун¬ 
дючність. 

Над^тнй = 1. надутий. 
2. чванливий, бундючний і д. Кичли- 
вілй І Вьісокопариьтй. 

Надітмиїт. = оиецок, опецьок (С. 3.) і д. 
Дутлкь 2, 3 і 4. 

Надуть, ся = д. Надувать, ся. 

Надушать, надушить, ся = наиахтйти, ся, 
НаПаХЙТН, СЯ. — То ти по чужих сте¬ 
пах находив ся, рускої кості напахав сн. її. к. 

Наді = д. ІІадо. 

Ііадгизбица = горничка на горіщі в мо¬ 
сковських хатах. 

Надиматься = д. ІІадмеватьси. 

Надимить, надимлять, ся = надимйтн, 
вакурйти, (ладаном, тютюном) — вака- 
дйти, иадимляти, накурювати, иака- 
ЖуватИ. — О, вже накадили цигарками, 
що аж з душі верне. 

Надійсь = д. Намедни. 

Надійні ать = надихати. — Та коли бага¬ 
то людей в церкві, то й зимою тепло, бо 
надихають. 

Надншаться = надихати ся; напахати 
ся, нанюхати ся. 

Надіваціс = одягання, надягання; обу- 
ваная, взування. — Чого ти, наймитку, 
так рано встав ? —• Та я, пане, то одяган¬ 
ням, то обуванвям надолужу, н. пр. 

Надівать, надіть = надівати, надягати, 
одягати, надіти, одіти, наїягтй, одяг¬ 
ти, ся, (про обувя) — набувати, обува- 
ти, назувати, взувати, набути, обути, 
взути, СЯ, — Падінь шапку ші голову. — 

140 
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Мої перстнї Ізнїмає, на свої руки надіває. 1 
Яст. н. о. — Одягни свиту. — Падінь білу 
сорочку. О. Д. -— Одягни кожух, бо змерз¬ 
неш. С. Л. — Ти ІІ досі не обув ся? С. Л. 
— Встав, обувсь, підперезав ся, та й зо¬ 
всім зібрав ся. н. пр. — Надівать ярмо 
= наривати. — Ярма наривайте, н. п. - 

II. уздечку = нагнуздувати. 
Ііадіївовать = падївувати. 
Наділять = НарООІІТИ, (чого незвичайного 

або поганого) — натворити, накоїти, на- 

брОЇТИ. — 11а сьвітї довго жив, багато ли¬ 
ха наробив. Б. Г. — Багато лиха накоїв. 
— Я тоді бачу, що такої шкоди наробив, 
та давай тікать. Яет. н. о. 

Наділить, паділнть, ся = наділити, на¬ 
діляти, (трохи) — вдїлйти, вділяти. — 
Наділіть міні цієї картоплі. Кр. — Вділи 
й міні стільника — Наділить прпданшіь 
= обвінуватн. дати віко, посаг. — н. 
МНОГИХЬ = обділити. — Обділяли гостей 
короваєм. 

ІІаділь = наділ, наділок, церковний — 

руга. — Поділку у їх у полі по дві деся¬ 
тини. Чайч. 

Надіть, ся = Надівать, ся. 
Надіяться = яадїяти ся (Є. Л.), снодї- 
вати ся (С. л.), мати, накладати на¬ 
дію (С. Л.), покіадати ся, складати ся 
(на кого), уповати (па кого або на що). — 
ІІе стюдївай ся з жука меду їсти. п. пр. — 
Он дівчино, дівчинонько, я в тобі кохав ся, 
а ти ж міні одказала, я й не еподївав ся. 
п. п. — Сподіваючись підмоги від Папи 
Римського, зачав Данило нападати па Та¬ 
таріє. Вар. О. — Ой по плачте, не журі¬ 
тесь, в тугу не вдавайтесь — заграв мій 
кінь вороненький, назад сподівайтесь, п. п. 
— Я па вас всю надію покладав, що ви 
міні в пригоді станете. Бар. — На Бога 
складай ся, розуму ж тримай ся. и. пр. — 
На Бога сподївай ся, а сам робити не цу- 
рай ся. п. пр. — Ой па кого ж ти. Марусю, 
уповала, що того Василька сподобала, п. п. 

Наеглзііть, ся = 1. напустувати, иажп- 
руватн, ся. 
2. навертіти ся, накрутити ся. 

ІІаедйні = на самоті (С. 3. Л.), на вда¬ 
ні, віч-на-віч, сам-на-сам — Перебала¬ 
кали з ним на самоті. 

Цаежиться — наїжити ся, наїжачити ся, 
настовбурчити ся, настовпужити ся. 
— Чи бач, як у його чуб наїжачив ся. — 
І гребінець свій і хвіст закручений настов¬ 
бурчило (півник). Ос. — Довге чорне во¬ 
лосся високою шапкою настовбурчилось на 
голові. Лев. В. 

Наемка = наЙИ. С. 3. — Пішов у найми. 
— Дівчино моя, чом заміж не йшла? Бідна 

була по наймах служила, пари не знай¬ 
шла. н. н. 

Навитись, ца = наймит, наймичка (С. 3. 
Л.), здр. — наймиток, наймитчук, бур¬ 
лак, бурлака, бурлачка, зб. — наймит- 
ТЯ (0. Л.), бурладство. — Найми ся, 
наймиту, у мене, а я в попа, бо в попа 
харч лучча. н. пр. — Біда бідному й без 
наймита. її. пр. — Та не має гірше так ні¬ 
кому як бурлаці молодому. Бурлак робить, 
заробляє, а хазяїн його лає. н. п. — Лучче 
будь гарною наймичкою, ніж ледачою ха¬ 
зяйкою. н. пр. 

ІІаемническій, паешшчій — наймитський, 
лакмиичий. 

Наемничество = наимн. — Не вжалуєм 
батька в наймах, п. пр. 

Наеицнй. = иаємиий; нанятйй. — На¬ 
вила плата. —■ Сидимо у нанятій хаті. Кр. 

Наемщикь = наємець. с. Л. 
Насть = 1. наймання, найманка, найми. 

2. найманка, пайманщипа, (за землю) — 

рата, чинш, (за кватирю) — комірне. — 
За луку найманки дають 20 карбованців на 
рік. — Вь навіть = у нашій. — Пішов 
у найми. — Взйть вь наймн = наняти, 
— Жить вь наймахь = жити, СЛужйти 
по наймах. (Д. під сл, Наемка). 

Наерошиться, наершйться = настовбур¬ 
чиш ся, настовпужити ся (С. л.), на¬ 
пудрити СЯ, напужити СЯ (ЯК пугач), 

наиудити СЯ. — Напудривсь, як сич на 
сову. н. пр. —. Як напудривсь! дивіть! во¬ 
лосся до гори. Кр. (Д. ще під сл. На'е- 
жнться). 

ІІажйловать = пожалувати (багатьом), на¬ 
дарувати, обдарувати. — Та прийшов 
до його атаман його, скида з себе жупан 
синій, жалує його. н. п. 

Иажаловаться = пожаліти ся, наскар- 
житн ся, 

ЇІажарнвать, нажарить, ся = 1. напіка¬ 
ти, насмажувати, напекти, насмажити, 
наиряжнти, СЯ. (Д. Жарить, ся). — На¬ 
варила й напекла не для кого, для Нетра. н. п. 

2. натоплювати, напалювати, натопи¬ 
ти, напалити, СЯ. —■ Ото напалили гру¬ 
бу, аж пашить. 

3. вигравати, затинати (С. Л.), у(в)ти- 
IIати (про гру на якому струментї). — Здо¬ 
рово вигравав пісні на скрипці. Кр. 

Нажать, нажинать, ся = 1. надавити, 
нагнітити,натискати, (рублем) —врублй- 
тк, надавлювати, нагнітати, ся. — 
Візьми більший камінь та нагніти капусту. 

2. піддашші, відгнїтйти, видавити^ вй- 
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чавити, надавити, віддавлювати і т. д. 

— Видавив соку. 

3. намулити, намулювати, с. Л. — На¬ 
мулив ногу тісними чобітьми. 

Нажать, пажинать, ся = нажати, у(в)- 
жати (0. ПІ.), нажинати, у(в)жинати, 
СЯ (С. Ш.). — Вона нездуша, то тільки 
півкопи нажала. 

Наждакт», Зтуїїз = шмері'ель.С. Жел. Пар. 

Наждать, нажпдать = виждати, діжда¬ 
ти ся, вижидати, дожидали, чигати 
(С. 3.), Чатувати (С. 3.). — Вижде час той 
нещасливий, та й запустить пазурі в пе¬ 
чінки. К. Ш. — Як той местник, часу до¬ 
жидає. К. Ш. —• Злобу свою криючи, До¬ 
рошенко на винищення Запорожців начав 
чигйти. Л. В. — Чатує на його. С. 3. 

Нажевать, нажевивать, ся == нажуватн, 
пожувати, нажвакувати, нажовуватн, 
СЯ. —• Пожувавши хліб, прикладають до 
волоса. Ніс. 

Нажелобйть = нажолббйти. 
Нажечь, нажигать, ся = 1. напалити, 
насмалити, напалювати, насмалювати, 
СЯ. — Напалила гііч на хліб. — Напалив 
багато вапни. 

2. випалити, випекти, випалювати, ви¬ 
пікати. — На сволоцї випалені хрести. 
Випік тавро. 

Нажива = 1. иожйва, корйсть, зиск 
(С. 3.). 

2. принада, жировйдя, живець. — Ви- 
коиали яму на повна, та ще для припади 
порося туди вкинули. — Бачу щось здо¬ 
рово клює, витягаю удку — нічого не мав. 
а живець геть чисто згризений. 

Наживать, нажить, ся = І. наживати, 
ся, заживати, добувати, набувати, за¬ 
робляти, нажйти, ся, зажити (С. 3.), 
придбати^(с. 3. Л.), надбати (С. 3. Л.), до¬ 
бути, набути, працею — заробйтн, за¬ 
працювати, умінням — заталанити, ца 
господарстві — загосподарювати, тяж¬ 

кою працею — загорювати (<\ л.), роз- 
розгорюнати, розгорити. — Шинкарю¬ 
вав довго і з того нашив ся. —- Зажив єси 
великої слави, н. д. — Що придбаєш, те 
і маєш. н. пр. — Надбав худоби. — При¬ 
дбав лихо — сиди тихо. н. пр. — А що 
загорюєш те в ніч прогайнуєш, н. п. — 
Нажить долгь = д. Задолжать. 
2. наживати ся, нажйти ся. — у його 
довго не наживеш ся. 

Наживить, наживлять, ся = 1. наді ги, 
надівати живця на удку, поставити 
Принаду (па зьвіра). 

Назадь 

2. нафастриіувати (с. НІ), пришити на 
живу нйтку. 

Наживка = д. Нажвва. 
Нажввной = 1. наживнйй, добувшій (С. 
Л.), набутий, придбаний. — Гроші — 
набута річ. н. пр. — Гроші діло добувне. 

2. поживний, пожиточний, дохідний, 
корйстний. 
2. що вживають ся ва принаду. (Д. На¬ 
живка 2.) 

Иажнгаиіе — напалювання, випалю¬ 
вання. 

Наживать = д. Нажечь. 
Нажпдать = д. Наждать. 
ІІажіілиться = напнути ся, наснлкува- 
ти ся. 
Нажинать = д. Нажать. 
Наживка, иажймт. = надавлювання, на¬ 
гнітання, натйскуваиня, ирйтнек. 

Нажинать = Нажать. 
Нажйнистмй = ужйшістіїй, багатий на 

ВЖІШОК. — Жито й багате не вжиііок, та 
в колосі бідне. 

Иажіш'ь = ужйи, ужинок. 0. III. 
Нажираться, иажралт.ся = нажирати ся, 
иатріскувати ся, наїунлювати ся, на¬ 
жерти ся, натріскатн ся, налуийти ся, 
иалопати ся (С. 3.), паренати ся, на- 
репкати ся, набухати ся (0. 3.), на- 
бревкати ся, напорати ся, обревкати 
ся, обрепкатн ся, налигати ся (С. 3.). 
— Патріскав ся так, що й не встане. —■ 
Нарепкав ся, як свиня браги, я. пр. — Як 
я напорав ся борщу. Чайч. — Обревкав си, 
нк циган молока, н. ир. 

ІІажитой — нажитий, набутий, заробле¬ 
ний, нргідбаииії. 

Нажнтокт» — нажйток, заробіток, зарі- 
бок, надбапок (Є. 3.), надбане, при¬ 
дбане. 

ІІажйточннй — д. Нажившій. 
ІІажйть, ся — д. Наживать, ся. 
Нажраться — д. Нажираться. 
ІІажужжать, ся = І. нагудіти, нагусти, 
надзижчати, надирчати, нахурчати, ся 
(д. Жужжать). 
2. нашептати, натуркати (на кого). 

Нажурить = налаяти, покартати (кого), 

намйлитп кому голову. 
Назавтра = завтра, назавтра. 
Назади = ззаду, позаду. — Я й пебачив, 

іцо він ззаду йшов. — А позаду Сатайдаш- 
ний, що приміпяв жінку па тютюн та люль¬ 
ку, необашшій. н. п. 

Назадь = назад, вснак (с. 3.), навснак 
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(С. 3.). — Все йде навспак. С. 3. —- Годь 
тому назадь = за рік перед сил, пе¬ 
ред роком. — Два дня назіід'ь = два 
днї перед сим, перед двома дшіми. 

Назаймовать = напозичати, нона позича¬ 
ти. — Понапозичав у всіх стільки грошей, 
що й худоби його не стане. 

Назвапиваться, пазвонйтьея = надзво¬ 
нювати СЯ, надзвонити СЯ, (в жарт) — 

Накала'ГатИ СЯ. — За цї Сьвятки доб, е па- 
калатав ся на дзвіниці. 

Названіе = назва, назвище, назвисько 
(С. 3.), імення (С. 3.). 

Назвашшй = названий. — Ц. брать, н. 
сестра = названий брат, побратим, на¬ 
звана сестра, посестра, (про братів, в 
жарт кажуть — горілчані брати. — Вар- 
фоломей Шевченко не рідний брат Тарасо¬ 
ві, а названий. 

ІІазвапьще = меїтнячко. 
Назвать, називать, ся = 1- назвали, на- 
менувати, найменувати, наректи, ся, 
називати, звати, узивати (С. л.), іме¬ 
нувати, нарікати, СЯ. — Охрестили і 
Марком назв чи. К. III. — „Хохлами11 вас 
нарікав, борода цапина. Думитрашко. — 
Шинкарочка його знав, ньяницею узиває, 
ц. п. — Своє дитя без сорому байстрям на¬ 
рікає. К. ПІ. — Какь егб називають = 
як його прозивають, як його на ймен¬ 
ня, як він мав на імення, (в жарт) — 

як його дражнять ? — Такі» пазьіва- 
еммй = так званий. 
2. накликати, напросити, запросити, 
скликати, попаскликати, накликати, 
запрошувати, скликати. — Накликав та- 

.кого гостей, що іі у хатї не помістять ся. 

З- вважати, звати, почитати. — піп 
хоч приймак, а все таки його за батька 
почитав. 

4. напросити ся, набити ся, накину¬ 
ти ся, напрошувати ся, набивати ся, 
накидати СЯ. — Воші самі вабили сп до 
мене в гості. — Накинув сп йому па обід. 
О. Пар. 

ІІазвеиїть = надзвонити, надзвеиїти. — 
За д рогу так надзвенїло уха, що мов і досі 
чую дзвоник. 

Наявонить = надзвонити, наббвкати, на- 
дзеленькати. 

Ііазвопйться = д. Названіївать ся. 
ІІаздраствоваться = наздорбвкати ся. 
Наземний = земний. 
ІІазбмь = гній. 
ІІазеїнь, на землю = долі (С. 3.), ДО до¬ 

лу (С. Аф. 3.), об землю. — Сідай долі. 
— Лигай долі па своїй долі. н. пр. — У- 
пасти до долу. С. Аф. — Як прибігла до 
дому, так і впала до долу. я. я. — Зійди 
до долу. — Вдарим об землю лихом, жур¬ 

бою. н. п. — ІІаземь лицбмь = ДОЛІЛИЦЬ. 

ІІазерка, у виразі: „вь лазері:}’1' = на¬ 
зирцем (С. 3.1, назпрцї. — Вь лазер¬ 

ну идтй = назирцем іти, стежити, в 
Тропу ітіг, тропити. — Вія за нею таї; 
назирцем і ходить. 

Назіїдаиіс = навчання, наука, напучен¬ 
ня. — Він пршшв мене без отих напучень, 
що личать влучаю. Кп. 

І Газ и діїте л ь п ьі й = поучаючий, повчаючий. 
Ііазидать = научати, навчати, на доб; 6 
наводити, напучувати. — А мати хоче 
научати. К. III. — Критика повинна напу¬ 
чувати, а не лаятись. Кн. 

На зло = па ЗЛІСТЬ. — Зробив на злість 
йому. — На злість ворогам. 

ІІазлббствоваться = налюювати ся. 

Назначать, назначить, ся = 1- визнача¬ 
ти, назначати, визначити (С. Л.), на¬ 
значити, СЯ (С. л.). призначити. — Ви¬ 
значили, де кому стоять. — Назначить 
ціну = визначити, покласти ціну. 
2. наставляти (С. 3.), настановляти, 

іменовати, приставляти, наставити, на¬ 

становити (С. 3. Л.), поставити, приста¬ 

вити, нарядити, понастановляти, ся. 
— За сю послугу наставлю тебе хорунжим. 
Ч. К. — Наставили його старшиною. — 
Його настановили урядником. С. 3. — Сот¬ 
ників собі понастановляли. С. 3. — Доти 
чоловік добрий, докии його десятником не 
нарадили, н. пр. — Його іменовано на по¬ 
саду інспектора. Гал, — Трохи побув дия¬ 
коном і скоро поставили па попа. 

Назначите = визначення; призначення 
(С. Пар.), настанова. — Кь місту на¬ 
значеній, вь місто и. = в призначене 
місце. — Назначите на місто = на¬ 
станова па місце, на посаду. — На- 
зпачбніе чоловіка = призначення чо¬ 
ловіка. — Призначення чоловіка —- доки 
живе і при здоровмо — працювати. Кн. 

Назнобйть, ся = нанорбзитн, намерзну¬ 
ти, ся. 

Назобаться — 1. надзьобати ся, наклю¬ 
вати ся, набити воло. 
2. ваїстк ся. 

Назбйливий, во — налазливий, иавннли- 
вий, во, натрутливий, во (С. Пар.), на¬ 
стирний, по, вьїдливий, уїдливий, во 
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(О. НІ.), уїда, сльота (Лев.), набридли¬ 
віш, ВО, навНСОМ. — Не будь уїдливий 
і впертий, мов оса. Гул. Ар. •—■ Таке втИд- 
ливе, що хоч візьми та Й илюиь йому се¬ 
ред очі. и. пр. — Почав корити півня, що 
от він настирний людям: в ночі кричить 
і заснути не дає. Зїньк. 

Назола = д. Декада, досада. — Вь пазблу 
= на злість, на посьміх, на глум. 

Назолить = позолйти, полужити. 
Назоромь = назирнем (С. 3.), назирці, 
назирком. — Сип почав за мною назир¬ 
цем ходити. Ос. — Нін пішов, а я за ним 
назирком. М. В. 

Назрйваніе = поспівапня, достигання. 
НазрЬшіть, назріть = 1. поспівати, до¬ 
співати, настигати, достигати, брині¬ 
ти іС. пі.), ноідоіспіти, на(до)стйгти. 
— Жито поспівав — незабаром і жати. — 
Жито поспіло, приспію діло. п. п. — До¬ 
спіє й в нашій ниві колос і залунав дужчий 
голос. Старицький. — Оце вже ягоди на¬ 
стигають. н. к. — Ой зацьвіла маківочка, 
почала бриніти, н. п. 

2. спро опухи, болячки) — вистоюватись, 
набірати ся, вистигати, вистояти ся, 
набрйти СЯ, ВЙСТИГТИ. — Чиряк висти¬ 
гав. — Чиряк набрав ся. 

Назтгбица — дйке шнясо (коло зубів). 
Назубокт, = зубйло (терпуг, що ним ро¬ 

блять вубья.на пилках). 

Назубривать, назубрйть = 1. зубити (Є. 
Аф.), визублювати, назублювати, вйзу- 
бити (С. Пар.), назубйти, нозубйти. - 
Наготов серпи, треба до коваля назубити. 
— Ой десь непе Ііог не простив, що я у 
неділю серпи позубив. II, п. 

2. вищерблювати, вищербити, пощер¬ 
бити. — Ляхи шаблю пощербили. В. ІЦ. 

Називать, ся = д. Назвать, ся. 
ІІазьівчивмй = д. Навйзчнвий. 

Иазнвт. = скликання, запросини. — По 
иазіівіі гостей, задаль ми руш ку = скли¬ 
кавши гостей, задав бенкет. 

Називаться = наїшзїхати ся, вйзїхати ся. 

Назібзиться, назібкаться = нашіти ся, 
наяоияти ся, налигати ся, нахлющи- 
ти ся. 

Назабнуть, ся = намерзнути, намерзти 
СЯ. —■ На морозі намерзли ноги. — Намерз 
ся в нетопленій хаті. 

Най = най. — Чоловік та жінка — то най¬ 
краща спілка. 

НавОбльїи їй = найбільший, (про що по¬ 

гані:) — найгірший. 

Наискать 

Наиббл'Ье = найбільше (Є. 3.), над усе, 
(про що погане) — найгірше. С. 3. 

Наивеличайшій = що найбільший, наі- 
самбільший. 

Наявний = безхйтрий, простий, просто¬ 
сердий. (Ен.). 

Наиграть = виграти. — Виграв у карти 
багато грошей. 

Наиграться = награти ся, нагуляти ся, 
нажартувати СЯ, нажирувати СЯ. _ На¬ 
грались у карти за цілий вечер. —■ Діти 
награли ся до волі, пора вже до дому. — 
Чи ще ви не нажирувались — годі вже. 

Наїігрмвать, ся = 1. вигравати, ся(д;На- 
нграть). 
2. грати, вигравати, пригравати. — 
Добре вигравав па скрипці. 
3. награвати ся, нагулювати ся. (Д. 
Наиграться). 

Наидеішшь = найда, знайда, знайденя, 
ТКО. — Взяли знайду, вигодовяли. Нр. — 
Під дверима дитинка. Взяли ми те знай¬ 
дена. Кп. 

ІІаидолжайшій = найдовший. 
Ианзвбзиичать = заробити хурманкою, 

нахурманувати, иачунакувати. 
Найзворотт. —- 1. навйворот. С. Л. — На¬ 

д'їв кожух навйворот — гляди, щоб хіо 
не бив. 

2. навпаки, панерекір, навнік (С. 3.) і 
д. Вонрскй. 

Наизиакку = д. Найзворотт.. 
Наизусть = 1. нанамьять, з памьяти, 

З ГОЛОВИ — Цілу кафнзму читав з па- 
мі.ятм, не розгортуїочи псалтиря. Кп. — 
Коли пе спить ся в ночі, я читаю собі з 
голови. Кп. 
2. навмання, навмаші. С. 3. Л. 

і І ап.м чш і й = найкращий (С. 3. Л.), най¬ 
ліпшим. — Найкраща скриня — добра го¬ 
сподиня. н. пр. —- Чоловік та жінка — то 
найкраща спілка, и. пр. 

Наименоваиіе = 1. найменування. 
2. нмья, мення, назва, імення, иа- 
звище, назвисько. 

Нанменовать, нагшеибвнвать = д. На¬ 
звать. 

Нанменьшій = найменший, найдрібнїший. 
Найменше = найменше. 

Наплаче = найпаче, найбільше, (про що 
погане) — найгірше, с. 3. 

Наискать, пайскивать = нашукати, на¬ 
шукувати, зібрати, назбірати (шукаю¬ 
чи). — Батато огірків ньзбірали. — Назбї- 
рали повві кошілї грибів. 
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Наискаться, нанскиваться = попошука¬ 
ти. — Попошукав доводі, поки знайшов. 

Наискоріе = найшвйдче, най скоріше, 
найхутче, паппрудче, (чіше). _ Біжи 
найшвйдче, та поклич повитуху. 

Наиекорійшій = найскорійший, най- 
швйдчий, найшвидчіший, иайнрудчий, 
найхутчий, (чішин). — А що в еьвітї 
наймил'іше, а що в еьвітї цайшвидчіше ? 
(н. з. — сон, око). 

ІІаискбсь, паискось = навкося, навкоси, 
навкосяка, навскоси. 

Найти, находить, ся = 1. найти, нахо¬ 
дити. — Найшла коса па камінь, п. пр. 
2. зібрати ся, набрати ся, найти, збі- 
рати ся, ііабірати ся, находити, по¬ 
находити. — До зборні б.ігаго людей зі¬ 
брало ся. — Найшло до шинку багато лю¬ 
дей. — Там такого понаходило людей, що 
нігде й пройти. 
3. найти, ся, знайти, ся, нагйбати (С. 
Л.\ відшукати, ся, надибати, находи¬ 
ти, ся, знаходити, ся, відшукувати, ся, 
познаходити, (помацки) — намацати, на¬ 
лапати (С. Л.). — Знайшов скарб. — Знай¬ 
шов сокиру за лавою. С. Аф. — От він хо¬ 
див, ходив і нагибив десь у куточку, н. д. 
— Лихая доля і під землею надибає, п. пр. 
— Відшукав на самому споді скрині. — 
Познаходь міні все, що порозгублював. 
Чайч. — Найти, находить при бОнекк 
= витрусити, витруеювати, иовптру- 
СЮватіІ. —• Що в кого попропадало, то 
все в його витрушено. Чайч. — Тай чоло¬ 
вік її злодій! Хіба ж данин витрусили в йо¬ 
го клупї кону чужої пшениці? Лев. — Усі 
вони в одному гурті були, то у всіх пови- 
трусювако крадене. Чайч. 

4. зустріти, застати, спіткати, зустрі¬ 
чати, заставати. — От прихожу до його 
й застаю там трьох товаришів. — Застав 
його за обідом. 
5. баЧИТИ, вбачати. — Не бачу в твоїй, 
сипку, роботі ніякої користи. — На його 
находить = часом находить, напада, 
настуиа на його. — Что з'то па вась 
паніло сегбдпя? = ЩО се напало на 
вас ? — Нашель тумань = наліг, роз- 
ліг, розіслав ся туман. — нашель 
шкваль = зірвала ся, схопила ся бор¬ 
на. — Не на того нашель = не на та¬ 
кого напав. —■ Нашель кому повірить 
- було кому повірити, не мав кому... 
- Нашлись винбвнне = винуватих 
знайдено. 

Найтися, находиться = 1. ЗЛЗИТИ СЯ, 

знаходити ся. бути, пробувати. — у 
його завжди зиайдеть ся чарка горілки, 
хліб, та й до хліба дс-що. — Коиоп завжди 
був при господі, а Грицько при складі. 

2. догадати ся, нестеряти ся. — Як 
було прикрутили його на зборці, а він пе 
етеряв ся і так все розпояснив, що по його 
стало. 

•>. д. Найтіі. 
Найтіс — наїття. 
Накаверзвть = нако верзу вати, накапо¬ 

стити. 

Накадить = накадгіти, накурити (ла¬ 
даном). 

Наказаиіе = кара (С. 3. Л.), карання, ска¬ 
рання, покарання, карність (С. 3.). — 
Кара Господева, К. III. - Хто па кого мо¬ 
вить, а не доведеш,, тим каранням сам ка- 
]іап бити маеть. Ст. Л. — Боячись за тоє 
од Государя карання. Л. В. — Одного ска¬ 
рання — десять м покаяння, н. пр. — Май 
добру натуру, пе приймеш карности на 
шкуру, и. пр. 

Наказать, пакйзьівать = 1. накарати, 
покарати, скарати, карати, с. л. — Не 
карай мене, Боже, покарай мою плахту, 
н. пр. — Слюсарь прокрав ся, а коваля по¬ 
карали. н. пр. — Хіба і за це Бог покара? 
Кр. Бог його гріхом покарав. С. Л. — Доля 
карає вельможного її неможного, н. пр. — 
Ой ти, мати, пораднице в хаті, порадь ме¬ 
не — чим жінку скарати ? н. її. — Хто ж 
сироті завидує, скарай того Боже. В. Ш. 

2. наказати, загадати, звеліти, ирика- 
зати, наказувати і т. д. — Чи я ж тобі 
не казала, не наказувала, щоб ти хлоп¬ 
ців не водила, по принажувала. н. н. — За¬ 
гадав пару коней сідлати. С. 3. 

Наказний = наказний, с. 3. — Полуботку, 
Полуботку, наказний Гетьмане! А хто ж 
тобі, мій соколе, булану дістане. Руд. 

Накинь = паказ (О. 3.), загад (С. Аф. Л.). 
Наказуемость — Карність. — Нехай Бог 
боронить під лихої напасті, від панської 
карности. и. пр. 

Накаленіе, накаливапіе = розпікання, 
розпалювання. 

Накалнвать, накадить, си = розпікати, 
розпалювати, розпекти, розпалити, ся, 
порозпікати, СЯ. —• Залізні дахи пороз¬ 
пікали ся. Кр. 

Накалка. = д. Накаленіе. 
Накаливапіе = наколювання. 
Накалнвать, наколоть, ся = 1. наколю¬ 

вати, наштрикувати, наколоти, наштри- 
КЙТИ, СЯ. — Наколов дірочок. 

2. рубати, нарубати (дров), ламати, на¬ 
ламати (льоду), нацюкати (но троху цю- 
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к.почіт, на цр. дров), НасКІПатИ, СЯ (папр. 
скіпок). 

3. наколоти (свиней), набити, нарізати 
(курей, гусей). 

4. наколювати, підколювати, наколоти, 
СКОЛОТИ, наштрикнути, СЯ. — Ой поло¬ 
ла дівчина пастернак та сколола ніженьку 
на будяк, н. п. 

5. нашпилювати, настромлювати, на¬ 
шпилити, настромити, ся (С. 3.). 

Накалякать, ся = набазікати, ся, наба¬ 
лакати, ся, наторочити, накоіоти, на¬ 
верзти і т. д. д. Болтать 3. 

НакануиЬ = в переддень, иа передодні. 
В переддень мого виїзду я слухав її огрііі- 
ливу розмову. Кіі. (Д, ще під сл. ІГапумь). 

Накапать, иакйпьівать, ся = накапати, 
накрапати, накапувати, накрапува¬ 
ти, ся. 

Накаплпвать, ііагсонлять, накотіть, ся = 
збірати, пабіратп, зібрати, набрати, ся. 
— Зібрав грошей чи мало. — Набрало єн 
багато води в ставу. 

Иакапчивать, накоптить, ся = накоп¬ 
чувати, накоптити, СЯ. — Накоптив сте- 
кольце та й почав дивити ся на сонце. — 
Накоптили гусей. 

Накипні вать = д. Накапать. 
Наканьївать, накопать, ся = накопува¬ 

ти, накопати, ся, понакопувати, ся. — 
Ой підгірря, підгіррп! накопаю коріннії, 
н. н. — Накопав багато грядок. 

Накаркать, ся = пакра(я)кати, иакру- 
(Ю)катп, ся. 

Накармливать, пакоршіть, ся = нагодо¬ 
вуй літ, нагодувати, ся, понагодовува¬ 
ти, накбрмлюватн, накормити, ся, по- 
НаКОрМЛЮВатИ, (про худобу па паші) — 

напасати, напасти, ся. — Як міпї жи¬ 
ти, як горюьати, пк свої діти нагодувати, 
и. п. —■ І постелепьку послали і пагодува- 
ли. як закон велить хрестянський, його ша¬ 
нували. Макар. —• Понагодовував усїх. и. п. 

Накарталить — нагаркавити. 
Накатать, накатьтвать, ся = 1. накоти¬ 
ти, наточити, накочувати, ся. 
2. нагорнути, навити, навинути, на¬ 
мотати, нагортати, навивати, намоту¬ 
вати, ся. 
3. навезти, навозити, ся. 
4. (на качалці) — накачати, накачува¬ 
ти, (на майї) — иамаілювати, наша- 
їльовувати, ся. 
Г>. накрутити, накачати, накручувати 

(на нр. котншків з хліба). 

_Накидать 

С. навалити, навалювати (на пр. повстї, 
сукна). 

Накатать, ся = покатати, накатати, ся, 
наїздити ся, (на човні) — начовнуватн 
СЯ. Вол. 

ІІакатнна = балка, брус, (пайгодовпїйши 
в стелі) — сволок, (побічні) — ирйсво- 
локи. 

Накатйть, ся = напоїти, накачатипа¬ 
шіти ся, нахліощити ся, налигати ся. 
— Накачав гостей так, що й ноги повідки¬ 
дали. — Нахлющив ся, що й рачки не полізе. 

Накатка = 1- накочування. 
2. качалка. — Купила рубель і качалку- 

Накатнпкт. = 1. маїдьовнйк (те полотно, 
що в його загортаеть ся тканина, як її ка¬ 
чають). 

2. балки, брусся (настелю або під підлогу). 

3. обшивка (з обаполків, драпї, очерету 
то-що, на стелю), знизу —■ підшивка. 

Накатний = брусований. — Стела бру- 
соваиа. 

Накаті = 1. накочування. 
2. брусована стеля. 

ІІакатьівать, ся = д. Накатать, ся. 
Накачать, накачивать, ся = і. накача¬ 

ти, накочувати, СЯ. — Накачав води 
смоком). 
2. накотити, накочувати, ся. 
3. нагойдати ся, наколихати ся. — 
ІІагоГідали ся добре. 

Накачнваліе = накочування. 
ІІакаїїінваиіс = нак6шу(сю)ваиня. 

Накипіивать, накосить, ся = иаКошу(сю)- 
вати, накосити, ся. (трохи) -- укосити. 
— Укоси ще трохи трави коневі. Чайч. 

Иакашляться = пакашляти ся, набухіі- 
катн ся. 

ІІакваса = ліспа. 
Наквасить, иаквашивать, ся = 1. заква¬ 
сити, заквашувати, ся. — Заквасили 
діжку. 
2. наквасити, наквашувати, ся. — На¬ 
квасили багато буряків. 

ІІакваска = д. ІІакваса. 
Наквасцовать = нагалунити. — Чи всі 

крашанки нагалунили? 

Накидать, накнднвать, ся = 1. накида¬ 
ти, понакидати, накидати, СЯ. — На¬ 
кидали повну яму. — Як вдарили з семи 
гірмат у середу вранці, накидали у годину 
жидів повві шанці, н. и. 

2. підкидати, ИІДКЇшутИ, СЯ. — Під¬ 
кинь ще дровець. 
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3. Ііакндатн, накинути, СЯ. — ТІакииув 
свитку та й пішов. — Накйднвать, на¬ 
кинуть горшект. = скидати, сипнути 
ГОрща. — Схопили соняшниці, а скинули 
йому па живіт горща, зараз і полегшало. 

Накидка = 1. накидання. 
2. НаКИДКа (легенька верхня Одежина). 

С. 3. — Вь накидку = на опашки, на 
ОПаШКу. — Надів свиту па опашки. 

Накидний = накидний. 
Накйднвать, ся, накйнуть, ся = 1. д. На¬ 
кидать. 
2. накидати, нападати ся, накинути 
СЯ, НаїШСТИ, СЯ. — Собаки накинули еи 
на пас. 

Накипать, пакипііть = накипати, наки¬ 
піти. 

Накинь == 1. шум, шумовина, шумовин¬ 
ня, Ніна. — Зніми шумовину з борщу. 

2. накип (па пр. в чавуні, самоварі то-що). 

Накпшітйть, ся = нагріти, ся (на пр. ко¬ 

ду), ІіапрЯГТЙ, зварити, СЯ (на пр. моло¬ 
ко). ■— Нагріти окропу. — Треба зварити 
молока до кави. 

Накисать, иакйснуть = накисати, заки¬ 
сати, На- закиснути. — Діжка накисла. 

Накладная = накладна, квиток. — в квит¬ 
ку переписано все, що здано хурщикам. 

Накладний = 1. добами ний, додатковий. 
2. накладний, с. Пар. — Накладшле 
усьт, п. серебро = фальшиві вуси, 
фальшиве срібло. С. ш. 

Накладний, ии — сутужний, утратний, 
но. (С. Ш.). 

Накладь = утрата (С. НІ.), втрата, шко¬ 
да. — Не хочеш втрати — не лізь ні в 
куми, ні в свати, н. нр. —• 15т. накладі;, 
сь накладом'!. = З утратою. 

Накладиваиіе — накладання. 
Накладьгватель = накладальник, 
ІІакладнвать, накласть, ся — 1. накла¬ 
дати, наКЛаСТИ. ся. — Наклав дров у піч. 

2. (про курей) — пестії, ся, покладати 
(від чого й яйця зовуть СЯ ПОКЛаДКН), 
нанестіі, ся. 
3. д. Надкладнвать. 

Накланяться = накланяти ся, нопокла- 
ПЯТИ СЯ. ■—Попокланяв ся, поки випрохав. 

Наклепать, наклевьіваться = наклювати, 
надзьобати, надзюбати, накльовувати, 
СЯ і -г. д. — Посип, сипу, проса, нехай 
попа иадзьобавть ся, та постав водиці, не¬ 
хай іншії пант.єть ся ! п. н. 

2. наклюнути, иадклюнути, инкльову- 

нати, СЯ. — Коли наклюнулось, то й ш 
лупить ся. и. пр. — Курча надкльовує-, 
ся (з яйця^. 

3. траиляти ся, накльовувати ся. - 
Трапляєть ся служба, може мати му зі 
робіток. 

ІІаклепетать = набрехати, наклепати (і 
кого), обрехатп, обмовити (кого). 

Наклевь = наклюнуте місце (де курча т 
клюнулось). 

Наклееніе = наклеїння, налїнлення. 
Наклеиваніе = наклеювання, налїнлк 
вання. 

Накленвать, наклейть, ся = на- приклі 
ювати, на- приліплювати, на- прі 
клеїти, на- нрилїнйтя, ся, ноиаклек 
вати, поналіплювати. — Наклейть ио< 
= утерти носа, табакя втерти, (у св 

тайні) — гарбуза дати, піднести. 

Наклейка = 1. д. Наклееніе і Накле 
вавіе. 
2. наліпка, наклеїпе, налїпле(я)не. 

Наклейшіть, ся = поклейнйти, повітані 
ти, потаврувати, ся. (д. Клеймйть). 

Наклейной = наклей ний. 
Наклейть, ся == д. Накленвать. 
Наклейіцикт., ца = наклей ник, ця, к.| 
їльник, ця. 

Наклепать, наклепі,і ваті., ся = 1. нак.і 
пати, накльонувати. — Наклепати у 
ванти на колесо. 

2. д. Наклеветать. 
Наклепка = наклїпка. 
Наклеїть = 1. д. Наклейка. 

2. д. Клевста. 
Накликать, наклйкать, ся — наклнкаї 
наскликати, накликати, понаклйкал 
— Понакликав гостей, що нігде й приня- 

Наклобучнвать, наклобучить = насув 
ти, насунути, понасувати. — Насуп 
шапку по самі очі. 

Наклобучка = 1* насування. 
2. гонка (О. л.), нагонка, вймов.і, д 
гана, нагана. — Дать паклобучку 
д. Нагошій дать. 

Наклопеиіе = 1. нахиляння, нахил, сх 
ляння. 
2. спосіб вйсказу ДІЄСЛІВ. — Мова 
країпська має три способи вйсказу дїєсл 
прямий, для прямого вйсказу, ііриказов 
для приказування і можливий, коли гої 
риио про щось лише можливого, подумаї 
го. Гр. См. Ст. 

Наклоненпнй = похилений; похилий. 
Па похиле дерево і кози скачуть, в. пр. 
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Наклопйть, наклонять, ся = нахилити, 

схилити, похилити, прихилити, нагну¬ 

ти, ся, нахиляти, СЯ і т. д., посхиля¬ 

ти СЯ і т. д. С. 3. Л. — Над тим личком 
нахили ся, чи спить мила — подиви ся. 
Руд. — Побачила діжки, нахилилась, щоб 
роздивить ся. Яст. п. о. -— Стоїть явір над 
водою, в воду похилив ся. її. п. — Сирота 
втомив ся, на тин похилив ся, люди ка¬ 
жуть і говорять: віп мабуть упив ся. и. и. 
— Ой час, мати, жито жати, бо колос схи¬ 
лив ся. н. п. — Ростуть два дубочки, схи¬ 
лили ся верхи до купочки, п. п. — Рада б 
до неї і псбо прихилити, та біда, що не 
достану, и. нр. — Наклоийвяїн (на пр. 

відро, пляшку) питі» = нахилки (С. 3.), 

нахильцем. — Він без чарки почав го¬ 
рілку нахилки ковтати. С. 3. — Зрадівши, 
що попав у руки, шукати чарки я не став, 
та пазнарошіїе, так для штуки, ковтати на¬ 
хилки почав. Мет. — Винив нахилі,цей ці¬ 
лу пляшку. — ІІаклонйвшись таицовать, 

идтй = ВИХИЛЯСОМ, ХИЛЬЦІ. — Танцює 
вихилясом. — Козак молоденький та іі того 
злякав ся... хильці, хильці попід типом та 
в бурт»ян сховав ся. н. н. 

Накдопиость = 1. похилість. 
2. схильність (С. Пар.), нахил, нахії- 

ЛОК. — Він таки має схильність до музи¬ 
ки. —- Великоруський народ виявляв і те¬ 
пер виявляє нахил до материялизму. Бар. О. 
— Придавити врождений нахилок до свого 
рідного. Фр. 

Наклошшй, но = 1. похилий, похили¬ 

стий, (про міецьовість) — спускова ТНИ 
(С. Жел.), спадистий (С. Жел.), згори¬ 

стий, ПОХИЛО, ПОХИЛОМ, ІПІСХИЛЬ, хил- 

КОИ. — Па нас бідних, як на похиле де¬ 
рево. Кот. — На похиле дерево і кози ска¬ 
чуть. н. пр. — Туди лози хилили ся, куди 
їм похило. Туди очі дивили ся, куди сер¬ 
цю МПІО. н. п. — Стіл СТОЇТЬ НіІСХИЛЬ. 
Чайч. —■ Пускайте бо сторч, а пс похи¬ 
лом. Кр. 

2. прихильний, СХИЛЬНИЙ, НО. с. Жел. 
— Він схильний до добра. 

Наклбнь = 1. ПОХИЛІСТЬ. _ Похилість 
скелі. 
2. ПОХИЛ, похйлнна (Вол.), СХИЛ (Иод.). 

ПОХИЛІСТЬ, спадистість, згїрря. — Рів¬ 
нина має похил до Дніпра. Кн. 

3. КОЗИрьОК (у будки екіпажа). — Відкинь 
козирьок, щоб дощ не так забивав. 

Наклопйть, ся = д. Наклонйть, ся. 
Наклюкаться = д. Назюзиться. 
Наклюнуть, ся = д. Наклепать, ся 2. 
Накляузвть, паклйузничать = карлючок 
нагнути; набрехати. 

Іійкоші.існіїїяй — ковадловий. 

Наковальня = Ковадло (С. 3. Л.), малень¬ 

ка, щоб набивати коси — бабка (С. Аф.), 

ковалеиька (ІІолт.). — Вліз між молот і 
ковадло. її. пр. — Добре ковадло молоту не 
боїть ся. н. пр. — Клянусь кліщами, ко¬ 
вадлом, молотом, міхами. Кот. — Де бабка, 
а ковалеиька — то не на такий штем зро¬ 
блена. Чайч. 

Накопать, накбвнвать, ся = 1. накува¬ 
ти, Наковувати, СЯ. — Накував багато 
ухпалїв. 

2. насікти, набити, пацюкати, насіка¬ 
ти і т. д. (жорна і млинові кампї). 

ІІаковьілйть = нашкандибати і т. д. д. Ко- 
ньілять. 

Паковьірввать, наковцрять, ся = нако¬ 
лупувати, надовбувати, наколупати, 
надовбати, накопирсати, СЯ. _ Нако¬ 
лупай масла. 

ІІакожпг.тй = наткурнпй. 
Накоковать = Пакувати. — Не довго зо¬ 
зуля пакувала. — Скільки тобі літ зозуля 
пакувала У 

Накоксовать = накоксувати (перепалити 
земляне вугілля на конус). 

Наколачнвать, цаколотйть, ся = 1. на¬ 
бивати, набити, ся, понабивати, ся. — 
Набили обручі па дїжку. — Понабивав 
гяіздків у стіну. 

2. зазнавати, набірати ся лиха, за¬ 
знати, набрати ся лиха, натернїти ся. 
— Живучи на чужині, багато зазнав лиха. 

— Наколотять бока = накласти в бо¬ 
ки, надавати стусанів, бебехів, на¬ 
лупцювати. _ Наколотить ціну = на¬ 
бити, нагнати ціну. —■ Наколотйть ко- 
пейку = зібрати грошей (чи мало). — 
Зібрав грошей, став хороший. Кропив- 
ницький. 

Наколдовать, иаколдовнвать — 1. наво¬ 
рожити, начарувати, начаклувати, на- 
відьмувати, наворожувати і т. д. 

2. заворожити, вйворожити і т. д. (за¬ 
робити ворожінням, чаруванням і т. д.). 

Наколка = легенький жіночий убір на 
голову, що цришпйлюєть ся до во¬ 
лосся. 

Наколобродить = наколобродити, набрб- 
іти, нашалобродити. 

Наколотйть, ся = д. Наколачнвать, ся. 
Наколотнрить, ваколотнрішчать, ся = 

]. накрамарювати, ся (дрібьязком). 

2. набрехати, наплести. (Д. Колотн- 
рвть). 

Наколоть, ся = д. ІІакйлмвать. 
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Наколінника = наколінник. 
Наколіть = поклякнути, заклякнути, на- 
ДубіТИ, надубнутн. — На морозі у мене 
поклякли руки. 

Накблкать = 1. зїнняти, помаяти, зжуж¬ 
мити (чого багато, д. Кбмкать). 
2. напхати, набгати. — Напхав повну 
скриню. 

Наконец-ь = напослїдок (С. Л.), напоелїд- 
ку, на останок, на останку, на остан¬ 
ці (С. Л.), нарешті (С. Л.), врешті, 
В КІНЦІ (С. Л.). — Ой пив мед і горілку, 
ще й музики водив, а нарешті довело сн, 
що в полициї сидів. її. и. — Довго він мов¬ 
чав, а напослїдок не витерпів, почав лая¬ 
тись. — А нарешті піц Кирива кулаком у 
спину: „іііінов геть з моєї хати, єретичий 
сину.“ К, 3. о Ю. Р. 

Наконечника = пакоиешипк, ргіхва, 6- 
СК1П, (у вала у мліінї) — ЧІП, (у списа; 

— клюга, (у батога) — наконешник. — 
Палиця з залізним гострим наконешником. 
— На цей ціпок треба зробити внизу за¬ 
лізний оскіп. Кп. — Моди достають клюги 
еішсовиї. К. X. — Як стали цигана різать 
гарапниками: били, що аж приконешник 
в вдному одшів. н. к. — Наконечники = 

торочки (О. ПІ.), у екссльбангів — пако- 
ИешнИКИ. —• Треба пришивати торочки до 
рушників. 

Накопать, сн = д. ІІаканивать. 
Накопировать = іюнакопіювати. 
Накопйть, пакоплять, ся = д. Накапли- 
вать, ея. 

Накоптить, ся — Наканчивать, ся. 
Бакоптільїй = закурений, задимлений. 
Накоптіть = закурйти ся, задимити сн. 
Пакопьтльшікт> = накопйльник, вгизок 

(у санок. Полт.), накорСНИК. (С. Жел.). 

Накормить, ся = д. Накармливать, ся. 
Накбрникт. = накорінок, накоренок (су¬ 

чок або пагонець коло корінн). С. Жел. 

Накорчевать = накорчувати, накивува¬ 
ти (Черп. Чайч.). 

Накосить, ся = д. Накашивать, ся. 
ІІакбсннй — скісний. 
ІІакбстннца = їуля на нозі у коня. 
ІІакоетнлять = набйти, налупити, на¬ 
лупцювати, одлупйти, одлупцювати 
(палицею, ломакою). 

Накось = косо, навкось, иавкосй, на¬ 
вскоси, навкосяка. 

Накочсніть = «оклякнути, «одубіти. 
Накрндьівать, пакрасть, ся = накрадати, 

накріістн, ся, понакрадати. — Накрав 
грошей. Понакрадали старшина а писа- 

Накрнвать 

рем громадських грошей, а тепер і бага¬ 
чі. Чайч. 

Накраивать, ся, накроять = накро(а)ю- 
вати, ся, накроїти, накраяти. 

Накрапать, накралшвать = 1. накрапа¬ 
ти, Накрапати. — Дощик накрапів. 

2. накрапати, накрапляти. 

Накрасить, накрашивать, ся = накраси- 
ти, намалювати, нафарбувати, накри¬ 
шувати, СЯ і т. д. — Направили багато 
крашанок. — Намалював червоним а потім 
по червоному сині смужки. 

Иакрасніться = начервонїти ся, (від со¬ 
му) — напекти раків. 

Накраеоваться = накрапувати ся, напи¬ 
тати ся. 

Накрасть = д. Накрадьгвать. 
ІІакрахма.іввать, накрахмалнть, ся = 
накрохмалювати, накрохмалити, ся. 

Накрашивать, сн = д. Накрасить, ся. 
Накренивать, иакренйть, ся = нахиля¬ 
ти, нахилити, СЯ на бік (про судна). 

Накресть = навхрест, иахрест, хрестом 
і д. Крестообразно. 

Накрпвйть, направлять, ся = нахилити, 
нагнути, нахиляти, нагинати, ся. 

Накривляться = накривйти ся, повикрп- 
ВЛЯТП ся. 

накричать, ся = накричати, ся, нагука¬ 
ти, ся, нагомоніти, ся, погомоніти, на¬ 
гримати. — Нагукав ся н, поки докликав 
ся. — Тільки побачить, що пустують, за¬ 
раз нагримає. — Нагомонить на їх, то вони 
й ущухнуть. Ск. — Накричать голову = 
натуркати. С. Л. 

Накроять = д. Накраивать. 
Накремсать, накромшйть = накришити 

(ріжучи), накраяти, начикрйжити. 
Накропать — набазграти, напартачити, 

(про вірші, малювання) — наляпати. 
Накришіть = набрйзькати, накроийти. 
Накришить, ся = накришити, покришй- 
ТИ, СЯ. — Накриши хліба курям. —• Як 
ламав хліб, багато накришило ся. — По¬ 
криши яловичину, локшину. 

Напружиться = накрутити ся, наверті¬ 
ти ся. 

Накрутить, накручать, накручпвать, ся 
= накрутити, намотати, навити, насу¬ 
кати, накручувати, ся і т. д., пона¬ 
кручувати і т. д. 

Накручйпиться = нажурйти, ся, нату¬ 
жити ся, насумовати ся, насмутйти ся. 

Накривать, пакрнть, ся = 1. накрива- 
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ти, покривати, напинати, ся, на(по)- 
крити, ся, напнути ся, понакривати. 
— Накрив очі китайкою, заслугою козаць¬ 
кою. п. п. — Там серед двору столи ііопа- 
«тавляпі, понакривані, п. іі. — Накривать 
на столі, = застилати, иакриватп стіл, 
лаштувати, лагодити (обід, вечбрто). — 
Застилайте столи та все тееови'і. н. п. — 

Накрить чашку = перевернути чашку 
(винивши чай або каву, в ознаку того, що 
більше це буде нити). — Накриться = 

надіти шапку. — Накрийся — над пь 
шапку. 
2. злапати, захотіти, заскочити, за¬ 
стукати. — Вони тільки що роетабори- 
лись, а ми їх тут і захопили. — Орда лю¬ 
дей живцем брала, де кого заскочила. Л. В. 
— Застукали, мов вовка в кошарі. С. Аф. ■— 
Застукав, як сотника в горосі, н. пр. 

Накрнтіе = накриття. 
Накрьішка = 1. накриття. 

2. покришка, покривка, накривка, с. 
Пар. — Своя хата — покришка, п. яр. 

Накривко = 1. Дуже, мідно, вельми; 
ШИЛЬНО, дуже СИЛЬНО (д. Кр'ішко). 
2. гостро, суворо. 

Накувнркаться = наперекидатц ся. 
Накудсеить = 1. начарувати, начаклу- 

вати, навідьмуватп. 
2. иаколобродиіи, набрбїти, нашаяо- 
брбдити, нашурубурити. — Що ти тут 
шіброїв ? 

Накулачппкт, = рукавидя без тільдів. 
Накуликаться = д Назіозиться. 
Накупать, накупить, ся = накупати, на¬ 
купляти, скуіілйти, накуповувати, на¬ 
куй йти, скупити, ся, понакуповувати. 
— Скупив ся, зараз і поїхав з ярмарку. — 
Понакуповував всім гостинців. 

Накупаться = пакувати ся, попокупати 
СЯ. — Попокупав ся я за се літо. 

Пакунка = скуповування. 
Накуривать, накурить, ся — 1. накурю¬ 
вати, ся, накажуваіи. накурити ся, 
накурити, СЯ, накадити. — Накурили 
повну хату, — Накурив ся тютюну, аж г, - 
лова крутись ся. — Та иакуряйсь уже 
швидче та хату зачиняй. Чайч. — Накади¬ 
ли ладаном. 

2. гнати, виганяти, викурювати, ви¬ 
гнати, нагнати, викурити, СЯ. — Вигнав 
10 відер горілки. 

Накуролесить = наколобродити, набрб- 
їтп (С. Л.), напрокудптп, нашкодити. 

Накусать = 1. накупити, надкуси їй. _ 
Накусив та й покинув. 

2, Покусати, скусати. — Блохи покусали. 

Накуеь = надкусене (місце). 

Накутать, накутмвать, ся = накутати, 
нагорнути (па себе), затушковати, ся, 
накутувати, нагортати, ся. 

Накупіть = 1. наброїтн, патворйтя, на¬ 
коїти (найбільше па підпитку). 

2. пашіти, нагуляти. — Нагуляли на де¬ 
сять карбованців. 

Накущаться — наїсти ся, (надто) — на¬ 
ловити ся, нажерти ся, натріскати ся. 

Палавливать, наловить, ся = наловлю¬ 
вати, наловити, СЯ. -- Наловили багато 
риби. 

Налатать, наложить, ся = 1. накладати, 
покладати, накласти, наложити, ся, 
(пакуючи) — пакувати, напаковувати, 
напакувати, ся, (дуже тісно) — нати¬ 
ску вати, натискати, натиснути, ся, (цей 
жужмом) — напихати, напхати, ся. — 
Наклала повну піч дров. — Напакувала 
повну екришо. 

2. накладати, накидати, накласти, на¬ 
кинути. — Накинули мостового ще по ко¬ 
пійці з хури. — Наложить запрсщепіе 
= накласти заборону. — н. йго =за¬ 
прягти в ярмо, підгорнути під кор¬ 
мигу, поверну"ги в невб.но. — Н. па 
есбя руки = сам б му собі смерть за¬ 
подіяти. — н. окови = забити в кай¬ 
дани. —• В кайдани забили тай замурова- 

ли. К. НІ. — 11. трубку = набіїти, ви¬ 
класти люльку. — Н. зпитиміго = на¬ 
кинути покуту. 

Наладить, иалаживать = 1. настроїти, 
настроювати, СЯ. — Настроїв скрипку. 

2. направити, підстроїти, нараяти, під¬ 
мовити, направляти, СЯ і т. д. — Напра¬ 
вив його на се діло. — Віп його так під¬ 
строїв, що той усе зробить. 

3. поправити, полагодити, справити, 
поправляти, ся, лагодити, справляти, 
СЯ. —■ Треба її правити машину, бо щось 
попсувало ся 
4. правити, торочити. — То й йому 
одно, а він своє править (або: торочить). 

Наладь = влад, як слід, як треба, як 
ПОВИННО. — Коли моє це влад, то я з сво¬ 
їм назад. її. пр. — Діло пішло як слід. 

Налакировать, налакирбвнвать, ся = 
налакувати, налачііти, наїотдти, на¬ 
лощу вати, ся. 

Налакомиться = налапувати ся. 
Наланшвать, иаломать, ся = наломлю- 
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вати, наламати, ся, поналомлювати, ся. 
Палії щипать, налощить, ся — налощу ва¬ 
ти, налощити, ся. 

Налаять, ся = нагавкати, ся, попогав- 
КЯТИ, набрехати, СЯ. — Нагавкались со¬ 
баки, поки його з двору випроводили. 

Налгать, ся = набрехати, ся. — Набре¬ 
хав да його, що буцім... — Брехав цілий 
вечер і ще не набрехав сн. 

Надегать, налечь = 1. налягати, наляг¬ 
ти. — Наліг на стіл грудина. 

2. насідати, напосідати, напосісти, на¬ 
сісти, СЯ (С. X). — Напосів ся на мене 
так, що вже й терпіти не сила. 

3. намагати ся, натужувати ся, намог- 
ТИ СЯ. — Наматаєть сн з усієї сили. 

Налегкї = легко, злегка, поволі; на 
Лівидку руку; порожнем. — Вийшов, 
злегка одягшись. — Зібрав ся па швидку 
руку. — Поїхав порожнем. 

НадедеиЬть = надеденїти, намерзнути. 
Наледица, н а ледь — крига, ЛІД (що звер- 
ху чого намерз). 

Належать = пролежати, відлежати (боки). 
Належаться = належати ся, вилежати ся. 
Налетать, налетить = 1. налітати, иа- 
кидати ся, налетіти, накинути ся, на¬ 
скочити. — Шуліка налетіла на курчат. 
— Козаки накинули ся з усіх боків. 

2. налітати, налетіти, поналітати, на- 
алїтати СЯ, налинути. — Налетіли туси 
з далекого краю, сколотили воду в тихому 
Дунаю, н. п. — Багато горобців назл'італо 
ся. -— ІІазлїтало сн птиці без ліку. Чайч. 

3. Падати, нападати. — Нападало бага¬ 
то жовтого листя. 

Налету = ульот. — Стріляв удьот і не 
влучив. 

Налет-ь = 1. налітаний, напад, наскок. 
(Д. Налетать). 
2. (хим.) — ЦЬВІТ (па пр. од сірки, миша- 

ку або що, що осідає), Суга. —. Горілка 
поннлась сугою. Кн. 

3. Щржа (що осідає на камені). 

4. (в тілі) — пліва, плівка, падь. — 
Увесь язик поняла падь. Кн. 

Налетіть = д. Налетать. 
Налечь = д. Налегать. 
Наливать, налііть, ся = наливати, нади¬ 
ти, ся, поналивати, (про трунки і рідку 
страву ще) — насипати, сипати, наси¬ 
пати, усипати, понасипати, (с під кран- 

іа або чопа) — уібЧувати, у(в)Т0ЧЙТИ, 

наточити, ся, (багато чого) — набуха- 
І'И, набурити. — Повниї чарки всім на¬ 

Налйтокт, 

ливайте, щоб через вінцн лило сн. н. и. — 
Шинкарочко молода, усип меду ще 8 вина! 
Не насиплю й не подам, бо на тобі жупан 
дран. н. п. — Жінко! насип в миску бор¬ 
щу! — Насипав в ночви з цебра водії. Кн. 
— Наточили з кухви оливи. Чайч. — Та 
піди, хлопну, до пивниці та вточи ще м 
пива, та випнемо за здоронлн та мойою 
сина. н. п. — Вточив собі чаю. Кр. В ці¬ 
нив браги. Кр. — Ото, набурив стільки! 

— Наливать ягоди = наливати на¬ 

ливку. 

2. розливати, розлити, ся. — Розлив 
олію скрізь на долівці. 
3. виливати, иавиливати. — Почали 11)1- 
лнвати дзвін. — Наниливали сьвічок. 

4. наливати ся, набірати ся, налити 
СЯ, набрати СЯ. — Багато води в човен 
набрало ся. — Яблука наливають ся. - - 
Жито налпваєть ся. — Наливаться водою 
= иабірати води (про запас). — О'ена 
надиваетея = віспа набіраеть ся. 

Наливка — 1. наливання, розливання. 
2. наливка: на аїрусу — аГрусівка, на 
вишнях — вишнівка, ВИШНЯК, на груш¬ 

ках — грушівка, на дереві — деренів- 
ка, на дулях — Дулівка, па полуницях 
— ПОЛуНИШІШК , на порічках — ПОріШ- 
иівка, па сливах — сливгянка, слив¬ 
няк, на суницях — сунйцівка, на теренї 
— тернівка, терняк. 

Наліпшбй = наливний. — Н. колесо = д. 
під сл. Колесо. 

Наливі, = 1. наливання. 
2. горілка, що нею наливають налив¬ 
ку. — Вишнівка перваго, вторбго і т. д. 
палива = вишнівка первак, первачок, 
другак і т. д. 

3. сік в овощу. 
Нализаться = насмоктати ся, набрати ся 

(горілки). —- Насмоктав ся — ледве ноги 
волочить. 

Наливі, = 1. риба бабин Іоіа — жияь, 
МИНЬОК, МИНТус. — Уже Троннцї вгаму¬ 
вались, моторичі всі потятли і нк миньки 
повивертались. Кот. 

2. жужелиця. 
Налиневать, иалнневшвать = налинїяти. 
Налипать, налйинутт, = налипати, при¬ 
липати, иа- прилипнути, поналипати, 
поприлипати. 

Налитографйровать, ся — налітографу¬ 
вати, ся. 

Налйтокт, = свинчатка, оливгяика,лляя- 
Ка (Вол.). — Як вдарив свинчаткою, так 
всі наці і вибив з кону. 

Сдоварь рос.-укр. 1Я 
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Налйчпнк'Ь = 1. ЛИШТва (илапка на одвір¬ 
ках або на лутках). 

2. бляшка замкова (що прибиваеть си на 
дверях, де ключ стромлпеть ея). 

Налйчность = готовйзна (с. 3.), що до гро¬ 

шей - готові гроші (С. Аф.), готовив, 
готовина (О. Л.), готівка. — Готовими 
грішми маю сто рублів, а то ще треба по¬ 
зичити. — Купив за готові. С. Аф. — Отеє 
вам увесь мій готовик... беріть, більше ні¬ 
чого нема у мене. Кв. — За готовика одну 
тільки продала, а то проміняла. Як. — Маю 
готівкою пять тисяч. — Ііь палйчпостн 
= готовими грішми, готовика, готівкою. 

ІІалйчнміі = 1. передній, лицевий, верх¬ 
ній, 0К0ЛІШІПЇЙ (С. Л.). 
2. готовий. — Н. деиьги = д. Налйч- 
поеть (про гроші). 

IIалобникт. = 1. набрівник (повьязка чи 
стьожка на чолі над бровами). Полт. 

2. начолка (в уздечці). 
Налобний = налобний, начільний. 

Налббокт. = д. Налббішкь. 
Налобизаться = нацїлувати ся, пач(ц)мо- 
кати СЯ. — Навздогінці не націлуеш ся. 
н. пр. 

Наловйть = д. ІІалавливать. 
Налогт, = подать, податок (с. 3.), на¬ 

клад , оплатка, 3 душі — подушне, 

з хати — димове, подимне (О. 3.), з па¬ 

сіки — Очкове, за переїзд через міст — 

МОСТОВЄ (С. 3.), з рогатої худоби — рО- 
ГОВЄ (С. 3.), з торгів — МИТО. — Без вся¬ 
ких тяжарів і податків. Скоропадський. С. 3. 
— Мов за подушне обступили. К. НІ. — 
Брали мостового по пів золотого, н. д. — 
Аби жадеп чоловік не сьмів нових мит ви¬ 
мишляти. Ст. Л. 

ІІаложеніе = накладання, покладання. 
Належить = д. Налатать і Накладьівать. 
Налбжница = підложниця (С. 3.), під- 
бічниця, нерідна жінка (Вол.), невінча¬ 
на жінка, приставака (Чер.), полюбов¬ 
ниця, сестра 3 Остра (Чер.). — Дер¬ 
жить у себе місто підложниці. Мазепа. С. 3. 
— Самі благоволили дати свою підложни¬ 
цю в супруги. К. Ш. 

Налбй = д. Аналогій. 
ІІалокать = запоганити, запаскудити 

(хлеичучи). 

Налопаться = пахлептати ся. 
Наломать = д Наламнвать. 
Наломить = д. Надлошіть. 

Наломи = д. Надлбмг. 
Налопаться = налопати ся, иатріскати 
ся, нажерти ся, напхати ся, перепка- 

Наиакать 

ТИ ся, наперти СЯ. — Натріскав сн за 
обідом, що аж соне. 

Налощйть = д. Налащивать. 
НалуГть = патока (цукрова). 

Налудйть, надуживать, ся = набілити, ся, 
налудйти, набіляти, понабілювати, ся. 

Налупить = налущити, налускати. 
Налучйть = наловйти, иабйтп рйби(осьві- 

щаючи скалкою). 

ІГалущивать, налущить, ся = налуску- 
вати, налущити, налускати, налузати, 
СЯ. — Налускали оріхів. 

Налмтаться = набродйти ся, навепітати 
ся, наволочити ся. 

Нальнуть = д. Налипать. 
Нальетйть = налестйти, наговорити ле¬ 

стощів. 
Наліво = у ліву руку, ліворуч, у ліво¬ 
руч , На ЛІВО, (переважно на волів) — 

СОб, ЦОб, К Собі, (па коней) — ВІСТЯ, 

ВІШТЯ (Под.). 

Налізать, иалізть = налазити, налізти, 
поналазити. 

Налїшйть, иалішлять, налТіпливать, ся 
= наліпити, наліплювати, ся, пона¬ 
ліплювати. 

Наліпка = 1. наліплювання 
2. наліпка, наліплене. 

На.іїшной = наліпний. 
Наліпокт. = д. Наліпка 2. 
Налтобезпичатьсн = палицйти ся. 
Налюбйться = налюбйти ся, накохати ся. 
Налюбоваться = налюбовати, ся, нами- 
лувати СЯ. — Пін не налюбуе тією греч¬ 
кою. II. II. 

Наляпать, ся = наляпати, ся, (мов ква¬ 

чем) — наквацювати, ся. 

Намагнйтить, намагцйчивать, ся = на¬ 
магнітити, намагнічувати, ся. 

Намазать^ намазмвать, ся = намазати, 
намастити, ся, (жиром, смальцем) — на¬ 
смальцювати, (дуже) — НаЯЛОЗїїТИ, (дьог¬ 

тем) — нашмарувати, (мов квачем) — 

наквацювати, ся, намазувати, нама¬ 
щувати, СЯ і т. д. — Ой ти, Ганзю, ми¬ 
лостива, чим ти брови намастила? н. п. 

Намазй = на ноготові; як по маслу. — 
Діло на поготові. — Діло як по маслу йде. 

Намазнбй = намазаний, намащений, на¬ 
шмарований і т. д. д. Намазать. 

Наманить, памакіївать, ся = навиочати, 
навмбчувати, ся. 
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Намаклерить = замаслювати, зафакто- 
рувати. 

Намалевать, намалевнвать, ся = нама¬ 
лювати, вимальовувати. 

Намаїшвать, наманить = принижувати, 
приманювати, црпнадпти, приманити, 
ИОИринажуваТИ. — Чи я тобі не казала, 
не приказувала, щоб ти хлопців не водила, 
де принижувала, н. п. 

Намарать, намарьівать, ся = 1. намани¬ 
ти, наваляти, на,мурзати, набруднити, 
намазувати, ся і т. д., понамазувати. 
— Намазав пику сажою. 

2. накаляти, напаскудити, наиаску- 
жувати. 
3. нашкрябати, надряпати (про писан¬ 

ня), наляпати, наквацювати (про малю¬ 
вання). 

Намародіірствовать = награбувати (на 
війні). 

Намасливать, намаслить, ся = 1- нама¬ 
слювати, намащувати, намаслити, на¬ 
мастити, ся, насмальцьовувати, наяло- 
зювати, насмальцювати, наялозити, ся. 
— Намастив кашу. — Наялозив губи 

Намастить, налящать, ся = д. Намазать. 

Намити дать, намотать, ся = 1. намоту¬ 
вати, навивати, намотати, навити, ся. 
— Намотала питки па клубок. 

2. намотувати, намотати, нроцйидритн, 
промантачити і т. д. д. Мотать 3. — 
Намотав стільки довгів, що Й унукам буде 
що виплачувати. 

Намахать, ся = намахати, иахитати, ся 
і т. д. д. Махать. 

Намачивать, намочить, ся = 1. намочу¬ 
вати, намочити, СЯ. — Дощ намочив зе¬ 
млю. — Треба намочити коноплі. 
2. наквашувати, наквасити, ся. — На- 
кв їсила бурпків, яблук. 

Намащать = д. Намастить. 
Мама щипать, намостить, ся = намощу¬ 
вати, вимощувати, дошками — насте- 
дювати, каміием — на- вибуркбвувати, 
на- вибруковувати, Тарасом — нагара- 
совувати, греблю — нагачувати, на¬ 
мостити, вимостити, настелити, ся і т. д. 
— Трупом гатки й байраки вимощували. 
11. Кр. — Улиця впбурковапа. — Настелив 
стелю. 

Помаяться = намаяти ся, натомити ся, 
нопонудитії сьвігом. 

Камеднії = доиіро, недавно. 
Пііможетіть, памежевнвать, ся = на- 

межувати, нарізати, намежовувати, на¬ 
різати. 

Намекать, намекнуть = натякати (С. Д.) 

накидати, натякнути (С. 3.), накинути, 
— ІЦо він тобі натякав, то се щоб ти до- 
гадав ся. Ч. К. — Та я ж, бачця, і натя¬ 
кав, щоб ти від його утікала. Мет. — Ба¬ 
лакають люди манівцями, натякають тільки 
Ки. — Ви обидві де-що проминули, тількг 
про 'ДУ й напиток сяк так натякнули. Мет 
— Бач, накидів па те, на се. Гр. 

Намеканіе = натякання. — Вона вже по¬ 
мітила, та так і натякала, а мене те патя¬ 
кання гірше вогню пече. О. Мир. 

Намет. = натяк, натяка, натячка. - 
При кождім такім натяку вона чула, яі 
якась иокра пробігала. Фр. — Намекомь, 
намекая = иавтякй. — Навтяки буря¬ 
ки, щоб капусти дали. и. пр. 

Намелво = 1. дрібненько, дрібнесенько 
2. мілесенько. 

Намерзать, намерзнуть = намерзати, на¬ 
мерзнути. 

Намести, наметать = намести, нагрестй 
нагребти, намітати, нагрібати, назмі¬ 
тати, понамітати, понагрібати; натя¬ 
ти, навівати. — Намело багато снігу. — 
Усе поїли; сьогодня вже назмітала боро¬ 
шенця та с того зметеного спекла паля¬ 
ничку. Чайч. 

Наметать, памбтьтвать, ся = 1. наки¬ 
дати, накидати, СЯ. — Накидати в нм) 
каміння. 

У. д. Наживить 2. 
3. набити руку, привчити ся, навчити ся 

Наметна = 1. намітання, накидання (д 
Намести і Наметать 1). 

2. куценька сорочка, що вадягаеть ся 
поверх довгої. 
3. лата., латка (д. Заплата 2). 

4. пляшка, клямка, защіпка, с. Аф. 
Наметний = 1. накиданий. 

2. накидний. 
Наметі, = 1. (снігу)—замет, (глини, гру- 

зу то-що) — валява, купа, куча, ку¬ 
чугура. 
2. намет, шатро, курінь, будка. — Оі 
нап-ьяли козаченьки великий намет, н. п. 

3. СЇТКа (що нею ловлять птицю). 

Наметьівать, ся — д. Наметать, єн. 
Намечтаться = намріяти ся, памариті 
ся, нахимерити ся. 

Наминать, намять, ся = 1. наминати 
намняти, ся, (про глину) — наміеювати 
намісити, ся, (про шкуру) — намняти 
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нам няшку рити, (про коноплі) — наши¬ 
ти, натерти. 
2. намулювати, намулити. — Так ногл 
намулив, що й ходити не можна. 

Намітка = 1. наминання. 
2. заміс (глини). — Глини стало на один 
заміс. 
3. намулювання. 

Намозбливать, намозолить, ся = намозо¬ 
лювати, натирати моаблї, намулювати 
(С. 3.), намозолити, ся і т. д. 

Намбйннй = памивнии. — Намивний пісок. 

Намокать, намокнуть = намокати, на¬ 
мокнути, понамокати. — Так понамокала 
на нас чумарки, що вода з їх так і дзю¬ 
рить. Чайч. 

Намолачнвать, намолотить, ся = намоло¬ 
чувати, намолотити, ся, понамолочу¬ 
вати. — Намолотили багато, треба вже 
віяти. 

Намолоті. = намолочене. 
Намолоть, єн = 1. намолоти, змолоти, 
намелювати, СЯ. — Намолов два мішки 
борошна. 
2. намолоти, наверзти, наплести, на¬ 
торочити, набалакати дурниці, нісе¬ 
нітниці, ка’зиа ЧОГО. —• Наверзла півто¬ 
ра людського. Чайч. — Наплела такого, іцо 
й купи не держить си. Чайч. 

Намолчатьея — намбвчати ся, насидіти 
ся, мовчки. 

Намблт. = намел, меливо (С. Пар.). 

Наморйживать, наморбзить, ся = заморо¬ 
жувати, заморозити, ся. 

Намордиикт. = 1. намордник. 
2. оброть, обротька. 

ІІамбрщивать, наморщить, ся = зморщу¬ 
вати, наморщувати, змо(намб)рщити, 
ся; набрйжжуватн, понабрйжжувати; 
нахнюпити ся, насунити ся. — Сидів 
мовчки, нахпюпившись. — Насупивши чоло, 
дїд дивив ся якось гнівно. Кн. — Обидві 
халяви треба понабрйжжувати. Чайч. 

Намотать = д. ІІаматнвать. 
Намостить = д. Намащивать. 

Намочалить = набити, натовктй щйю, 
потйлишників надавати, стусанів на¬ 
давати. 

Намочить = д. Намачивать. 
Намошенннчать = нашахрувати. 
Намудрйть = намудрувати, нахимерити. 
Намусливать, намуслить, намуеблить, ся 

. = на(за)слйнювати, на(за)мурзювати, 
на(за)ялбзювати, на за слйпити, ся 
і т. д., понаслйяювати і т. д. 

Намутить, намучать = накаламутитц, на¬ 
колотити, скаламутити, сколотити, за- 
мутйти, збаламутити, пакатамучувати 
і т. д. (д. Мутить). 

Намучиться — намучити ся, намордува- 
ти СЯ, попомучити СЯ. — Попомучив ся 
я, поки ту колоду спер на воза. Чайч. 

Намучнйть = наиорошйти (борошном), на- 
борошнйти, иопаборбшиювати. — Непа- 
боропшюй міні на столі. Чайч. -— Треба 
тісто наборошнити, щоб не липло до сто¬ 
лу. Чайч. — Ач, скрізь попаборошиювала! 

Намчать, ся = наскочити, нагнати, на¬ 
бігти. 

Намшйть = напхати, набити мохом. 
Намивать, намить, ся = 1. намивати, 
намити, ся, (про білизну) — напрати, ся. 
— Вже намили пшениці на паску. — На¬ 
прала сорочок чимало. — Напрала ся сьо- 
тодші так, що руки пухирями взяли ся. Чайч. 

2. намивати, нанбсити (мулу, піску), на¬ 
мулювати, намити, нанести (мулу, піску), 

намулити. — Па л^ку чимало піску на¬ 
несло, а в де-нких місцях намулило. — На¬ 

мить кому голову = намилити голову, 
пагріти чуба, чуприну. 

Намившій = намивний. 
Намьїзгаться = набігати ся, нагасати 
ся, нашвендяти ся, натупати ся. 

Намикаться = вибідувати ся, патиняги 
СЯ. — Досить н натшіяв ся... буде з мене. Кн. 

Намилнвать, намилить, ся = яамйлюва- 
ти, намилити, ся, понамилювати. — На¬ 
милить голову = д. Намить голову (д. 

під сл. Намивать). — II. шею = наби¬ 
ти, натовкти шию, нотйлишпиків на¬ 
давати. 

Намнчка = мйчка. 
Иамілнвать, памйлить, ся = 1. білити, 

побілити, нобілйти крейдою, писати, 
написати крейдою. 
2. убілювати ся, убілйти ся, замазати 
СЯ креиДОЮ. — Не лазь, капосна дитино, 
попід стінами І — так убілив ся, що вже 
й одежі не знать. Чайч. 

Намйнивать, наїйішять, ся = намінюва¬ 
ти, наміняти, ся, наміньжувати, пона¬ 
мінювати. — Понамінювали наші у Циган 
коней на ярмарку, та все ка’заа що: то 
крива, то сліпа. Чайч. 

НамЬреваться = наміряти, ся (С. Л.), за¬ 
міряти ся (с. Л.), важити ся, наважу¬ 
вати ся (С. Л.), мати ва думці, збіра- 
ТИ СЯ. (Д. ВознамІ.риться). — Наміря¬ 
ють вони, Поляки, войну почати. Мазепа, (і. 3. 
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Нам^репіе = нарізка, намежувачтія. 

Наміренїе = замір (С. Л.), замах (с. 3. 
Л. ю, намір, навага (О. Жел.). — і бачу 
я в його очах замір поганий. К. К. — Бсзт> 

наміренія = без наміру, не навмисне, 
не} мнсне (С. Л.), ненароком (с. Л.), не- 
знарбшна (С. Л.). — От, намірепісмт, = 
умисне (с. ПІ.), навмисне, назнарошне 
(С. 3. Л.). — Чутка була, що їх навмисне 
підсилано. Фр. 

НамІрпваніе = намірювання. 
Н а мИ рипать, наморять, наморить, ся = 

1. намірювати, наміряти, ся, понамі- 
рювати. —. В шматку полотна наміряли 
25 аршинів. — Попамірювала такого, що 
Й сама тепер не призведу, скільки всього 
буде. Чайч. 

2. памежбвувати, нарізувати, належу¬ 
вати, нарізати (землі). 
3. д. Наміриваться. 

Намісить, памішивать, ся = намісити, 
намішувати, СЯ, понамішувати. — На¬ 
місити глини. 

Налістіїть, наміщать, ся — 1. настави¬ 
ти, наставляти, понаставляти. — По 
всіх усюдах понаставляли в коморі діжок 
з усяким добром. — На всяку службу скрізь 
понаставляв своїх родичів. 

2. навернути, навертати, ся і д. На¬ 
верстать. — Прасол чого па конях не до¬ 
бере, то па волах наверне. 

ІІазііетшікь, да = намістпик (О. Ж.), за¬ 
ступник, наступник, ЦЯ. — Намістпик 
як почув се, то побілів як хустка. К. 3. о 
Ю. Р. — По смертл його наступник його 
повинен ісполпити обітницю. В. Н. 

Намістинческій = памістницький, па- 
містничий. 

Наміетничество = ІШІІСТІІИЦТВО. С. Ж. 

Иамі.сто = намість, намісць (С. 3.), за¬ 
мість. заиісць (с. Аф. 3.), натомість і д. 
Нчісто. — Заиісць грошей дають квітки 
до крамниці. — Замісць щоб робити, вони 
справляють гульки. Чайч. 

Намітить, памічать, намічивать = на¬ 
мітити, помітити, назначити, позначи¬ 
ти, намічати, значити, позначати (Д. 
МІ.тить); намітити, назнати, назйрити. 
— Помітили всї рушники. — Позначив 
найкращі кавуни. — Я собі назнав коняч¬ 
ку. коли б тільки гроші. Кн. — Намітила 
кубелечко, де утка несеть ся. н- п. — Я 
піке назирила теличку, коли б тільки на 
і роїпі збити ся, зараз куплю. Кн. 

Помітка = ]. намічання і д. міченіе. 
2. примітка, знак, признака, прикме¬ 

та і д. МІта. — В лузі тільки по приміт¬ 
ках і знайдеш грянь. Кр. 

Намічаніе = намічання. 
Намішать = д. Намітить. 
Намічиваніе = намічування. 

Намічивать = д. Намітить. 
Намішать, памішивать = намішати, під¬ 

мішати, на(яід)мішувати, 
НамЬщать = д. НаїгЬетнть. 
Намякать, намякнуть = намнякати, на- 

Мііякпути, розмнякнути. — Та вже бо¬ 
лячка намітила, можна й проколоти. 

Нашімлить = яаміїмрити. 
Намять = д. Наминать. 
Нанашпвать, наносить = нанбшу(сю)- 
вати, наносити, понаносити, паприно- 
СИТИ. — На проводи батюшкам стільки по- 
ианошують книшів та буханців, що бідно¬ 
му чоловікови й на рік стало-б. 

Нанссть, наносить, ся = 1. нанести і д. 
НанЯшииать. — Курка нанесла з пів копи 
яєць. 

2. нанести, намести, навіяти, наноси¬ 
ти, намітати, понаносити, понамітати. 
— Намело багато снїгу. — Човен бистри¬ 
ною нанесло на скелю. — Коні нанесли на 
пень, так вісь і одломилась. 

3. занести, занОСИТИ. — Коли б наші 
заробітчани не занесли холери з Дону. 

4. вчишіти, учинити, вдіяти, заподія¬ 
ти, учиняти. — Учинив йому кривду. 

Нанизать, паипзьівать, ся = нанизати, 
нанизувати, ся. 

Нанпмать, пашіть, ся = наймати , ся, 
ставати (до кого), наняти, ся, стати, 
ИОНІІИмати, СЯ. — Найми ся, наймитку, 
у мене, а я у попа, бо в попа харч лучча. 
и. пр. —- Став до його на рік. — Понайма¬ 
ли сп ми веї до того папа косити. Чайч. 

Наничь = навиворіт. — Надів кожух на¬ 
виворіт. 

Нанка, нанкинт., наиковьтй = китайка, 
демвкптбн, китайковий, китайчатий 
(С. 3.), демикитбновпй. — Жупан чи з 
китайки чи каламайковий. С. 3. — Лакей 
в демикитоновому сертуцї. Кн. 

Наносить = д. Нанашпвать і Нанесть. 
Наноситься = наносити ся, проносити 

СЯ. — Не довго сї чоботи проносять ся, 
бо товар зовсім поганий. 

Наносний = 1. наносний, намивний. 
2. заразний, заразливий. 

Наншривать, маїгьірнуть = напуринати, 
напурНУТИ. — Напуряув на камінь. 

Наннрять, ся = напуринати, ся. 
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Напіжнться = панїжити ся, напесту- 
вати ся. 

Нанюхать, ся = винюхати, пронюхати; 
нанюхати, ся, напахати ся. — Собака 
винюхала дичину. — Пронюхав, що в ку¬ 
ма горілка, та й до його. — Нанюхав ся 
табаки. — То ти по чужих степах находив 
сн, руської кості нанюхав ся. и. к. 

Наняпьпиться = нанянькати ся, наиані,- 
КЯТИ СЯ. — Напанькала ся вона з дітьми, 
поки вигодувала. Чайч. 

Нанять, ся — д. Напитать, ся. 

Наобумь = навмання, навманькй, навма- 
НЯКИ. •— Так навмання росказую без книж¬ 
ної справи. К. Ш. 

Наоборбтт. = навпаки (С. Л.), навеиак 
(С. 3.), навідворіт, назворіт, напере- 
верт (Лев.), навпроти. 

Наорать, ся = д. Накривать, ся 
ІІаоетрйть, ся = д. Навастривать, ся. 

Наоткось = навкОСЬ і д. Нкось. 

Набтмашь = навідлів (0. Жел.), набд- 
ЛіВ, ІіаоДМаШ. — Як вдарив його цавід- 
лів, так вія і перекинув ся. 

Наотрізт. = наодріз. — Сказав наодріз, щ> 
не дасть. 

Напхаться = наохкатн ся. 
Наохбтиться = наполювати ся. 
Набхривать, пабхрить = нанохрювати, 
навохрити. 

Нападаніе — нападання, напад. 
Нападать, напасть = 1. нападати, на¬ 
кидати ся, напасти, пакйнути ся, на¬ 
скочити. — На мене напали собаки. — 
Татари папали яа людей. — Вовки наки¬ 
нули ся на овець. 

2. находити, нападати, найти, напасти. 
— Коли на його найде, то він і чоловіка 
заріже. — Що се на вас сьогодия напало, 
що ви все сердитесь? 

3. утискати (кого), нападати, ся, на¬ 
сідати, наскіпати ся (на кого), напасти, 
ся, насісти (па кого), наскіпати ся. — 
Все бідкаеть ся, що його утискають. — 
Чого ти так наскіпав ся па мене? Чайч. — 
Все чогось пападаеть ся на мене. 

4. допадати ся, напускати ся, наки¬ 
дати ся, допасти ся, накинути ся. — 
Мов три дні не їв, допав сн до сала. 

5. здибати, здибати, надибати, нагй- 
батИ. —■ Заблудив у лісі та на щастя на¬ 
дибав карбівничого. — Ходив лісом та па- 
гибав стільки полуниць. Чайч. 

Нападать, нападнвать = нападати, на¬ 
падати, ПОНападатИ. — Нападало багато 
листи. 

Нападеніс = напад. — Його й трьома на¬ 
падами не візьмеш, в. нр. 

Нападки = напасть, пеня. с. 3. 
Нападчивость = напастливість. 
Нанадчлвьій = нанастливий. 
Намадчикт., ца = напасник, ця (С. 3. Л.), 
Гнобитель, ка. — Відчепи ся, папаснику, 
я не була на вразнику, я. пр. 

Напалить = нажолобйтн. 
Напаивать, напаять = ііа(при)лютову- 
иаги, па ііри)лютовагп. 

11апаиватт>, ііапоить = напоювати , на¬ 
пувати, упоїти, напоїти, понапувати. 
— Дівчино моя, напій яіс коїш! з рубленої 
та криниченьки, з повного відра, н. п. — 
Як же впоїв гетьмана добре, тоді пшіяв у 
його з кишені хустку. 1С. 3. о Ю. Р. — 
Чи вже понапував коней? 

Напакостить, нанакостничать = 1- нака¬ 
постити, напакостити, нашкодити, на¬ 
робити ШКОДИ, КіІИОСТИ. 
°2. наробити, напаскудити. 

Нанплзьіпать, наїїолзтй, папо лить = на¬ 
лазити, нал ізти, нона пі ніти. — Такої 
комашні поналазило в хагу, що нічого по¬ 
ставити не можна — зараз і вбереть сн у 
їжу. Чайч. 

ІІаналокт. = 1. напальок (у рукавиці). 
2. ручка (д. Косовшцс). 

Наламятовать, панашітмвать = нагаду¬ 
вати, Згадувати. — Нагадай міиї завтра 
вранці, бо часом забуду. 

Напалять — д. Нанзусть. 

Иаііїірнвать, напарить, ся = напарюва¬ 
ти, розпарювати, па(роз)парити, ся. 
— Коли добре розпариш і товсту лозу, 
тоді легко з неї скрутиш каблучку. — На¬ 

парить спйпу = одшмагати, вишпари¬ 
ти, нашпарити (д. Нить). 

Панбрье = свердло, свердел. 
Напасать, напасти, сь = І • напасати, 

випасати, напасти, рнасти, ся. — Б до¬ 
щове літо скотина й на стерні напасеть 
сн добре. 
2. запасати, припасати, пазанасати, 
1іри(за)пастй. —■ Назапасли харчів на ці¬ 
ле літо. 

Напасть = напасть щ 3. Л.), пеня (С. 3.), 
халепа (С. Ш.), пригода (С. 3.), нахаба 
(О. 3.). — Напасть і на гладкій дорозі 
здибле. н. нр. — Оце енр&вжня пеня мос¬ 
ковська. С. 3. — Пригоди учать згоди, н. нр. 

Напасть = д. Нападать. — Н. на с.гГд'ь 
= натрапити. _ н. врасплбхь = спіт¬ 
кати, запопасти. 

Напаенвать, напасти = д. Напасать 1. 
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Напахать, напахивать, ся = наорати, па- 
орювати, ся, понаорювати (плугом), на¬ 
радити, наралювати, ся, понаралювати 
(ралом). 

Напахтать — назбивати, сколотити масла. 
— Назбивала оце діжечку масла — і сама 
не їла і дїтнм молока не давала — все збі- 
рала. Чайч. 

Наїтачкать, ся = 1 • на(за)каляти, на(за)- 
ва.'іятн, ся, иа(за)мазати, ся, запаску¬ 
дити, ся. 
2. (про иисашіа, малювання) — Наляпати, 
намазати, пабазграти. 

Напаять = д. Напаввать. 
Нпнскать, иансчі,, ся = напікати, на¬ 
пекти, понапікати. — Наварила й на¬ 
пекла, не длн кого, длн Петра, п. п. — На¬ 
казав йому зараз огонь росиалити, понапі¬ 
кати мьяснва. ІТїіц. — Понапікали пирогів 
ііошіі макітри. 

Нанорво = вперше, спершу. — Спорва 
шінерво = на(по)самперед, на(ио)ие- 
реД УСЬОГО. — Посамперед дружко коро¬ 
вай песо. С. 3. — Поперед усього почали 
розмову про... 

Напереді! = попереду, спереду. - Попе¬ 
реду Дорошенко веде своє військо коро¬ 
тенько. II. II. 

Напереді. = поперед, наперед, попереду. 
— Поперед батька не лїзь у пекло, п. нр. 
—■ Я наперед знав, що ноно так буде. 

Наперекорт. = наперекір (С. 3. Л.), на- 
вш'р, панпрек, насупроти (с. Л.), всу- 
ІІОр, ІіаіПіІБ (С. З ). — Ти все, доню, ро¬ 
биш наперекір свекрусі, от того вона її 
гримав на тебе. — Став ішвпрск поганий 
міпї дорогу виступати. Гул. Лр. 

Наїїерслбм'ї. (кому) = д. Наперекорт., 
Нанерсрьівь = наперебій, наввипередки, 
одіш поперед другого. 

іГаперерІі.п., иаіісрострТ.лі, = навпереи- 
МИ. С. Л. — Забіг навперейми той піймав. 

Иаиереть, напирать, ся = наперти, на¬ 
тиснути, наніратп, папі і-кувати, ся. 
— На Міііийлівцї вода весною так вапїра, 
що й греблю рве. Кв. 

Наяерсхвап. = д. Нанерсрь’івт.. 
ІІанерникт. = напірник, пірнйк. 
Наперсника., на = вірник, ЦЯ. Вол. С. 
Жел. Л. 

Наперсний = наперсний, нагрудний. 
ІІаіісрстокь = наперсток. 
Наперсточяьій = наперстковий. 
ІІапсстрйть, наїїсщрять = напістрйти, 
иаііістряти. 

Напсчатать -= надрукувати, нанечатати, 

випечатати, нонадруковувати. — Зало- 
жено Острожську друкарню, де самий Фе¬ 
дорів надрукував першу библїю в словжни- 
ській мові. Кар. О. — Так у книжці випе¬ 
чатано. Кр. — Чимало книжок иопадруко- 
вано за сей час. 

Ііанечат.ії.впть, ся, наисчатліть, ся = 
вкореняти, вкоренити, ся, вражати, 
вразити, врізувати ся, врізати ся. — 
Напсчатлілось вь палять = врізало ся, 
вбило ся в памьять. 

Иапечь — д. Напекать. 

Наїїсщрять = д. Нанестрйть. 

Наливать, налить = напивати, напйти. 
— Напив набір на три карбованці. 

Напиваться, напиться = напивати ся, 
упивати ся, панйти ся, упити ся, по¬ 
напинати СЯ, ПОПИТИ СЯ, (про трунки 
ще) — начастувати ся, налигати ся 
(О. Л.), дуже — нарізати ся (С. Л.), на¬ 
лигати ся, натюжити ся, нахлюшдти 
СЯ. — Напив ся води. — Як горілки иа- 
ігьюсь, то й ума наберусь, в. п. — Горіл¬ 
ки, кровп упивались. К. III. — В мене ку¬ 
рочка знеслась, н за нйця упилась, н. п. 
Понапивали ся, та й давай битись. — По¬ 
пили сп усі вкрай. Чайч. — Нахлющив ся 
так, що й рачки не лізе. 

Наїїллнвать, напилить = напилювати, на¬ 
пиляти, нонанйлюнати. — Напиляли не 
багато дощок. , 

Наиіїлокт. = терпуг (С. III.), терпужок, 
щільник, підпилок, великий — рашпиль. 

ІІашілочннй = терпуговий. 
ІІаіііпісітіїся, напнуться = натикати ся. 

наткнути СЯ. — Наткнув сн на камінь і 
подрав чобіт. 

ІІаііврать = д. Напереть. 
ІІаппроваться = набеикетувати ся, у- 

беикетувати ся (С. III.), нагуляти ся, 

убалювати ся (С. ПІ.). 
Написать, ся = написати, ся, понапи¬ 
сувати, погано — надряпати, нашкря¬ 
бати, набазграти, не чисто — наляпа¬ 
ти, картину — намалювати. — Понапи¬ 
сували, цонадрнпували такого, що її по про¬ 
пита віп. Чайч. 

Напитать, папіітьівать, ся = 1- нагоду¬ 
вати, накормити, нагодовувати, на- 
кормлювати. — Як міні жити, як горю¬ 
вати, як свої дітки нагодувати? п. п. 

2. наїстп ся, наїдати ся. 
3. намочити, намочувати; втягти, на¬ 
тягти, набрати (в себе), втягати, вбі- 
рати, набірати, ся. — Треба добре на- 
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мочити хустку, щоб увесь той оцет вона, 
втягла в себе. 

Нашїтокь = напій, питво, ниття. — На 
столі повно всяких напо'ів. Кн. — Кришта¬ 
левую шкляницю з чистим напоєм. В. Н. 
— Я думав, брате, що нема солодшого на¬ 
пою від кохання, аж помста ще солодша — 
сим напоєм боги собі у серці рани гоять. 
К. Б. — Добре питво варенуха. Кн. — Нол- 
іпебіїнй н. = ДЯННЯ. С. 3. — Та відьма 
ще даннн вам дасть. Кр. — Любовний н. 
= д. під сл. Любовний. — Спиртний 
наяйтокт» = (окрім перших трьох) — тру¬ 
нок. С. 3. Ш. — Не поможе й трунок, як 
прийде фрасунок. н. пр. — Бо тепер правду 
бгають та лають, а тую неправду трунком 
напувають, п. п. 

Напйточпмй = напоєвий, трунковйй. 
(С. Ш.). 

Напитнвать, ся = д. Напитать, ся. 
Напйть, ся = д. Нашівать, ся. 

Напихать, нанйхивать, ся = напхати (С. 
Л.), набгати (с. 3. Л.), натискати (с. Л.), 
напакувати (С. Л.), напихати, ся і т. д., 

понапихати і т. д., дуже — натовкмачн- 
ТН. — Напхав повну торбу. — Набгав гро¬ 
шей повнісіньку кишеню. С. Л. — Пона¬ 
пихав і туди і сюди. Чайч. — Натовкма- 
чив так, що вже більше не лізе. 

Нанйчкать — напхати (про їжу). 
Напйчкаться = напхати ся, обтягти ся, 

нажерти ся, натріскати ся, налонати 
ся, обрепкати ся. 

11 а плавить, наплавлнвать, наплавлять, ся 
= 1. сплавити, нагнати, сплавляти, 
наганяти, СЯ. — По Дністру та по Пру¬ 
ту сплавляють ліс па галерах. 
2. натопити, натоилювати, СЯ. — На¬ 
топили пів пуда лою. 

Наплавнбй = наплавний. — Ц. ноетт. = 
пливучий, живий міст. 

Наплавт. = 1. наилав. — Идтй напла- 

ВОМТ» = ПЛИВТИ зрозгоиу (коли переста¬ 
ють гребти веслами, а човен пливе з роз¬ 
гону). 
2. поплав, поплавець (С. 3.). 
3. рос. Роїато^еіоп — куішір, кушур, 
С. Ан. 

Наплакать, ся = наплакати, ся, випла¬ 
кати ОЧІ. — Наплакалась, провожаючи си¬ 
па. — Виплакала карі очі, край козака 
стоп. н. п. 

Нанластать == нарізати, накраяти (плас¬ 
тами). 

Напластовать, напластбвьгвать = наплас¬ 
тувати, накласти (радами, шарами), на¬ 
пластовувати, накладати. 

Напливать, наплевнвать, ся = наплю¬ 
вати, напльовувати, ся, понапльову¬ 
вати. — Уже й не чистий народ! — повну 
хату понапльовували. Чайч. 

Наплекій = різномастий, перістий (а са¬ 
ме: білий з сизим плечем, про птиць). 

Наплескать, наплсекивать, ся = ваплюс- 
кати, наплескати, нахлюпати, наплюс¬ 
кувати, нахлюпувати, СЯ. _ Хвилею на¬ 
плюскало багато води в човен. 

ІІаплесК'ь, частіше мн. наплески = бриз¬ 
ки, плюскання. 

Нанлесть, иаплетать = І. наплести, на¬ 
плітати, понаплітати. — Наплели багато 
личаків. 

2. иаплестй, наплескати, наторочити, 
нацьвеиькатн, наверзти, нанащикувати, 
Наплітати і т. д. — Наплела такого, що й 
купи не держить сн, — Се мабуть вам сни¬ 
лось, а ви й папу наторочили. К. X. 

Наплодйть, ся = наплодити, народити, 
зродити, ся, породити, привести, спо¬ 
родити, ионапложуватн, ся, поплодй- 
ТП СЯ, про вівцю, козу, кицьку — ОКОТЙ- 
ти СЯ (С. Л.), про корову — отел йти ся, 
про кобилу — ОЖеребЙТИ СЯ, про свиню 
— ОПОрОСНТИ СЯ, про собаку — 01ЦЄ- 

ВЙТИ СЯ. С. Л. — А вони ж із чого по- 
плодили ся? К. 3. о Ю. І*. — Не мала 
дівка клопоту, та Калепика привела, н. пр. 
— І ще як самі дівували, то й по дитинці 
привели. Кот. — Чим вас привітати? Спо¬ 
родила жінка сина — буду в куми брати, а. и. 

Наилойть = набрижжйти. 
Наплутаться = поблукати, пошвендяти, 
НОПОіііВЄНДЯТИ. —• Поблукавши мій Пе¬ 
трусь, та й до дому знов вернувсь. Кот. 

Наплутовать, ся — нашахрувати, ся. 
Напливать, папльиь = 1. напливати, на- 

ІІЛИСТЙ, ПіріЛИВСГЙ. — Нашили на косу. 

— Наплив па камінь. 

2. натікати, натекти. — після дощу ба¬ 
гато води і мулу патїкло в колодязь. 

Наїїльївпбй = нашивний. 
Напливі» = 1. наплив, плав. 

2. ґуля на дереві. 
Напл'ЬсвсвІ.лнй = цьвілйй, пліснявий. 
ІІаплюїцить, ся = наплющити, ся, по- 
наплшцуватн, ся. 

наплясать, ся = 1. натанцювати, ся. — 
Натанцюпав ся, аж ноги болять. 

2. витанцювати, затанцювати. _ Тан¬ 
цюристка не багато витанцювала. 

Напнуться = д. Напинаться. 
Наповалт, = лоском (С. 3. Л.), влоек, по- 
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КОТОМ (С. 3. Л.), ВІД раву. — Усіх поко¬ 
том положив. С. Л. — Зійшло сонце — 
Лпшкп панки покотом лежали. К. Ш. —■ 
Убив від разу. 

Напоганить, ея = ва(за)поганити, иа 
(за)паскудити, ся. 

Напогребица = погребний. 
Наподобіе = на взїр (С. Л.), їм о ром (К. 
Б.), на манїр, на кшталт (С. 3. Л.), ио- 
добно, так як, наче, неначе. _ Неначе 
наш Дніпро широкий, слова його лились, 
текли. В. III. 

Наподрйді. у виразі: пакт, наиодрйд-ь — 

ЯК на підбір, на ОДИН зразок. — Яблу¬ 
ка як на підбір — одно в одно. 

Наподряжать, иаподрядіїть = наймати, 

ПОНаИМатИ. ■— Понаймав зарані косарів. 

Наподхватт. = хватком |С. ПІ.), хватопе 
КОІ (ІТолт.), швидко, хутко. 

Напоевать, на пініті. = д. Наїгаїївать, ся. 
Напбйка = ПОНЮХ, понюшка. — Пропав 

ні за понюх табаки. и. пр. 
Нанойть = д. Наиаквать. 
Наползать, нанолзтй, напблзть = д. На- 
палзьівать. 

Наполипвать, нанолнйть, иаиблнить, ся 
= наповняти, сповняти, виповняти (С. 
Л.), заповняти, налбвнити. ся іт. д., по- 
ВИіЮВНЯТИ, ПОСИОВНЯТИ. — І СПОВНЯЮТЬ 

срібні кубки винами ситними. К. Д. — Усі 
балки водою новиповннло. Чайч. 

Напблокт. — полнпя (у плузі). 
Наполоть = наполоти, виполоти. 
Напблье = лани, ПОЛЯ. — Щоб лани ши¬ 
рокополі і Дніпро і кр^чі було видно, було 
чутно. ІС. III. 

Нанольїшй = 1. серрдпбльшпі. 
2. нанбльний. 

Напомадить, ланопаживать, ся = на¬ 

мастити, дуже — наялозити. — Нама¬ 
стив голову оливою, бо не було помади. 

Напоїш наніс = нагадування, пригаду¬ 
вання. 

Наномииатель, шща = иагадчцк, ця. 

Напомипать, напомянуть, ііапопніїть, ся 
= нагадувати, пригадувати, нагадати, 
ся (С. 3. Л.), пригадати, ся (С. 3.). — 
Україно, Україно! Аж серце заграє, як хто 
міні на чужині тебе нагадав. Галуз. — І 
тільки нам зостала ся ще пісня сумна, на¬ 
гадує про доленку минулу вона. Чайч. — 
Рада була що забула, та знов нагадала, н. п. 
— Зовсім я забув про це, та він міці при¬ 
гадав. — Вдержуй серце, не досадуй, злому 
злого не пригадуй. К. П. 

ІІапомиповбіїіе - д. ІІаношшаніе. 

ІІпнорливьій = налазливий. 

Напбрннй = навальний. С. 3. 

Наворожи* = впорожні, порожнем, по¬ 
рожняком. — Туди іхав з вагою, а від¬ 
тіль порожнем. 

Нанортить = напсувати, нашкодити. 
Напорі. = натиск, навальність (С. 3. Л.). 
Напосліди, папослідокт. = д. Наконець. 

ІІамосліідях'ь = вкінці, при кінці, на¬ 
прикінці, (про вагітну жінку) — НаЗНОСІ. 
— А жінка моя тоді саме була на зносі. 

ІІапотТ.ть, ся =• СПІТНІТИ, працюючи — V- 

ІірІТИ, про вікна —• ЗМОКріТИ. — Поки 
не упріти доти не уміти, п. пр. 

Направить, направлять, ся = 1. напра¬ 
вити, навести, навернути, справити, 
пакеруватп, напровадити, направляти, 
наводити, навертати, справляти, па- 
цроважувати, ся. — Коні як понесли, а 
він і направив їх па забор. — Бог вас на¬ 
вернув сюди. Кот. — Справив його на би¬ 
тий шлях. Кн. — Навели гармату па саму 
середину табора. — Напровадив його па 
пряму дорогу. С. 3. 
2. налагодити, налаштувати, справити, 
наладнувати, нарихтувати, налагожу- 
Ватн, СЯ і т. д. — Налаштували вози в 
дорогу. — Велїв гармати нарихтувати, на 
Вирвип город стріли пускати, п. д. 

3. нагострити, нагострювати, ся, бритву 
— виправити, виправляти, ся. — Треба 
ножі нагострити. 
4. нанутити, нараяти, навести, наво¬ 
дити на розум. 
5. прямувати, просто — простувати, 
па лїво — ЛЇВИТИ. — Прнмує па город. — 
У пекло навпростець ирнмуй ся. С. 3. — 
І иорадив мене щиро, куди прямувати. К. Д. 
— Куди він простує ? Прав. - Простував 
я раз хуторськими дорогами. К. X. — Ру¬ 
шає з войском, простуючи па Смоленськ. С. Л. 

Направленій = напрям, напрямок, пря¬ 
мування, простування; наирава, керу- 
ЛОК. — Воно б можна завести читальню, 
та коли б всі були такого напряму, як я. 
Чайч. — Держіть ся сього напрямку, нікуди 
не звертаючи, то за сонця ще доїдете. Ніс. 
— Сьогочасні літературні прямування. Лев. 
-- Школа своїм схоластичним прямуван¬ 
ням не сприяла осьвітї і письменству. Кн. 
— Простування школи не відповідав часу. 
Кн. — Нема у їх направи доброї. Ніс. — 
З батьків та матерів і дітям наярава. Сп. 

Направо = направо, праворуч, падезбіч, 
цобе, собе. 

Напраслина = наклеп (С. 3.), напасть 
(С. 3.), напасниця, нападня, пеня, дур¬ 
ниця. — Напасть і на гладкій дорозі зди- 



160 Напрасний 

блс. н. пр. — Нема за мною вини; все що 
оьвідки кажуть — сама напасниця. Кн. — 
Звів пеню на його. 

На праеннй, но = 1. несправедливий, во, 
безневинний, но, даремний, даремне 
(С. Ж.), дарма (С. Аф.), дурно, зада¬ 
ром. — Несправедливий наклеп. — Без¬ 
невинна образа. •— Згину я задаром. Сам. 
— Побив дарма. С. Аф. — Причепив ся 
гарна — дарма, задавив ся, іцо я гарна, п. н. 
2. марний, но (С. 3. л.), даремний, но 
(С. Аф. Л.), дарма, шкода. — Дрібні ли¬ 
сти не доходять, тільки мої карі очі марно 
слізоньками сходять. її. я. — Літа мої мо¬ 
лодці марно пропадають. К. Ш. — Не то¬ 
пись, козачо, марно (або: дарма) душу згу¬ 
биш. я. п. — Даремна праця. С. Л. — Шко¬ 

да учить дурного розуму. — Шкода шука¬ 
ти — що з воза впало, те пропало. — На- 
праспо нотерять = змарнувати. — Як 
я маю козак Нечай звідси утікати, славу 
свою кс зацькую па вік змарнувати, и. п. 

Напріішивать, напросить = 1. нанрошу- 
(СЮ)ВіПИ, ШШрОСИТИ. — Напросив ми¬ 
лостині. 
2. накликати, називати, накликати, 
наззивати, назвати, понакликати, но- 
наззпвати. — Понакликав гостей. 

Нанрашиваться, напроситься — напро¬ 
хувати ся, набивати ся, напросити ся 
набг.ТИ СЯ. — Хіба я кликав його на обід, 
він сам набив сп. 

Напредки = наперед, надалі. 
Напрсдь = перше, перш, спершу, напе¬ 
ред, ДО СЬОГО. — Перш нікого сього не 
було. — Наперед було так, а тепер зовсім 
інакше. 

Нанріпіі.р’ь = наприклад (О. Л.), примі¬ 
ром, наприкйд, напрйвід, як-ось (С. 
Л.). — Натальцї траплялись женихи: на¬ 
приклад, Тахтаулівський дячек , волосним 
писарі.... Кот. 

Напрббоватьси = нашіптувати ся, на¬ 
смикувати ся. 

Напроказнть, иалроказничать = надурі¬ 
ти ; патворйти, накоїти, наброїти, на¬ 
шкодити. с. Л. 

Напрокат» = внаоя. 

Напрокудить = д. Нанроказить. 
Напрол&ГЬ = наскрізь, навиліт. — Про¬ 

бив наскрізь. 

Папроломі» = пробоєм. 

Напропалую = до загину; на всі за¬ 
ставки. — Грає в карти до загину. — Ко- 
бенила його на всі заставки. С. 3. 

Напророчить = навіщувати, (ворожінням) 

Напряженннй 

— наворожити, (про зозулю) — накува¬ 
ти. — Міні зозуля накувала сім літ жити. 

Напросить, ся = д. Нанранінвать, ся. 

ІІапрбслппьш = налазливий, В'ЬЇдливий. 

Напрбтнвь = 1. супроти (с. Л.), супро- 
тив (С. л.), проти, иротів, напроти (Г. 
Л.), навпротй, навпротів, просто (с. Л.), 
нанросто. — Він живе супроти мене. — 
Наші хати пасупротив. — Він сидів на- 
просто мене. Кр. — Моя хата просто цер¬ 
кви. О. Л. 

2. навпаки, иапспач. — Коли він справ¬ 
ді добрий, вона навпаки йому дуже злюща. 

Мапружинать, напружить, ся = напру¬ 
жувати, напружити, ся. 

Наирьігать = дострибати ся, доплигати 
СЯ. — Дострибай си, поки жили порости- 
гував. 

Напрьїгатьсл = настрибати ся, наплй- 
гати ся, наскакати ся. — Чи ще ви 
не настрибали ся? 

Нанрьігіівать, паїгрнгнуть = настрйбу- 
вати, наилйгувати, иастрибнути, иа- 
іілигнути. — Настрибпув на камінь і збив 
ногу. 

Наприскать, иапрйскнвать = набризка¬ 
ти, набризкувати. — Ач як набризкала 
на долівці, що аж потекло. 

Напрьіскт. = крапка. 
ІІаіфТ.вать, напрать = напрівати, иа- 
нріги. 

НіІІфГ.ЛЬ = ЦЬВІЛЬ. 

Напраній = д. Пагоннй. 

Напри гать, напріїчь, ся = натягати, на¬ 
тягти, ся ; наминати, напружувати, на- 
иручу вати, натужувати, ся. — І скіль¬ 
ки н ума ие нашшяю, що ви говорите — 
нїже не знаю. К. Ш. Т. — Примушують 
бідолашну напружувати всі сили, щоб у- 
тримати ерою постять. ІТісоч. — Усі сили 
папручуе па тс, щоб нашкодити сусідові. 
Кп. — Сильно натужував свої очі, поки 
розглядів усі предмети. Фр. — Наиригать 
сйльї = змагати ся, моцювати ся, на¬ 
пружувати сили. — Н. ут-ь = розуму¬ 
вати, пускати розум но голові. — А 
нуте лишень пустіть розум по голові, що 
тут робити. С. Л. 

Напрядать, ііапрясть, ся = напрядати, 

НіНіряСТИ, СЯ. — Ой ти п-ьаш, мене 
б"ьеш за якиї вчинки? Чи я ж тобі не на¬ 
пряла за рік три починки? н. п. 

Напряжеіііс, напряженность = напруга, 
натуга (С. 3. Л.). 

Напряженннй, но =напруження, напру- 
гий, напругуватий, напруго, напру- 
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ГОНІ. Мни псі. час а напруженою увагою 
дшнш ся па мспе. Бар. 

ІІа принцип,, напрямки = прямо, просто, 
прямцем (С. Л.), напрямець, беї соро- 
ма казка, (їхати або йти) — прямцем 
навпростець (С. 3. Л.), навпрошки (0. 
Л.). — А він йому просто в вічі і каже. 
— А потім за руки взяли ся, прямцем до 
пекла поплели ся. К- т. - Навпростець пря¬ 
муй ся. С. 3. — Ф'хать па при лі піл. = 
Простувати. — Хто простуй, той дома не 
ночує, ц. пр. 

ІГапрятать, напрятнвать, ся = нахова¬ 
ти, наховуватіт, ся,- понаховувати. — 
Наховав нблук повпі кишепї. 

Напрйчь, ся = д. Напрягать, ся. 

Нанугать = палякати (С. 3.), залякати, 
наполохати, настрахати, пастрашйти, 
перелякати (С. 3.', яережахатн, пере¬ 
полохати (С. 3.), завдати ляку, жаху, 
пагнатн, страху, холоду. 0? Налякав 
міх, то п торби страшно, н. пр. 

Накутаться = налякати ся, злякати ся 
(С. 3. Л.), перелякати ся (С. 3. л.), пе¬ 
реполохати ся, переполошйти СЯ (С. Л.). 
— Король налякавшись, обіцяв, іцо піхто 
пе буде кривдити пароду за його віру'. 
Бар. О. Нанугашіьій = ляканий, на¬ 
ляканий , полоханий, переполоханий. 
— Лякава воропа і куща боїть ся. н. пр. 
— Полоханий заєць і пенька боїть ся. п. пр. 

Напудрнвать, напудрить, ся = паноро- 
шпти, наборошшіти, СЯ. — Напудрить 
колу голову = намилити голову, на¬ 
гріти чуба, чуприну. 

Налужать, ся • д. Напугать, ся. 

Напускать, напустить, ся = папу скати, 
Напустити, СЯ. — Напускав риби у став. 

-**• Напустив диму в хату. — Налуткать, 

напустить собака, = спускати, спусти 
ТИ собак. — А вів спустив собаку та ще 
й нацькував. — Напускать на себії дурь 
= удавати з себе дурня, дурника стро¬ 
їти. —. Та годі т. бі дурніша строіти 
чи доб[іе тямиш, аі Напускаться, лапу- 

стйться па что, па кого = допадати 
СЯ (до чого), накидати ся (на що або на 

кого), нападати ся (на кого), допасти ся, 
накинути СЯ, напасти СЯ. — Допав ся 
до миски, паче три дні не їв. — Накивув 
ся на вареники і і сі поїв. — Зпечев-ьи на¬ 

кинув ся на мене і почав лаятись. — Со¬ 

баки накинулись і трохи пе розірвали. 

Напускнбй = напускний. — Напускнне 
сапогй = чоботи з високими халявами. 

Напуски = 1. напуск (С. 3.), напад, — 

'Ги, царице, напуск напустила, славне вій¬ 
ськ і запорозське таїї занапастила, н. п. — - 
Його Й трьома нападами не візьмеш, п. пр. 

2. спуск, спускання (на пр. собак з цепу). 

3. високі халяви. 
Напу стить, ся = Напу скать, сн. 

11 а п уст ос л 6 шіт і. = намолоти, наплести, 
наверзти, наторочити дурнйцї. 

Накутать, папутнвать == 1. наплутати, 
наилуту вати. — Почав розмочувати та 
тільки наплутав. 

2. наплутати, набрехати; д. теж Наиу- 
стослбвить. 

Напутствовать 1. виряжали, виправля¬ 
ти. С. Л. — У неділю врапцї, як сопечко 
зійшло, вирпжала мати дочку в чужу сго- 
ропо іку. н. п. 

2. запричастити (перед смертю). — Ні 
вже йому мабуть пе топтати рясту, уже 
його спонідали й запричастили. 

Напухать, напухнуть —- пухнути, напу¬ 
хати, обпухати, напухнути, обпухнути. 

Иаиухлоеть = опух (і’, л.), цухлятпна. 
Напучпвать, напучить, ся = надимати, 

здіїмати, надути, здути, ся, набубпя- 
ВІТИ. — Живіт надув ся. — Горох набуб¬ 
нявів. 

Нанущать, ся = д. Напускать, ся. 
Напйлпвать, папьтлііть, ся = напорошу* 
вати, накурювати, нанорошйти, наку¬ 
рити, си. 

НаїІЬІ.їІ.ІпіК'Ь = ЧЄЛЮСТИ (у печі). 

Напьірпвать, папьірять = напихати, на¬ 
сувати, напхати, насоваїи. 

Напнщаться = питати ся, бундючити 
СЯ, ПИИДЮЧПТИ ся, индйчитп ся, чва- 
нпти ся, кгіриу драти, гнути і т. д. д. 
Кичйться. — Хоч босий, та кирпу дере, 
чванько він. Іїп. 

Нашлщснннй, по = пихатий, нйшннії, но, 
чванливий, во, чвапькуватпй, чванько, 
бундючний, ПО, про склад мови ИИ- 

хатий, високим штилем, з письменна 
(д. під сл. Ііьісокопі’Ьрііьііі). 

Наїгїівать, папіть, ся = сьпіватн, вп- 
сьпівувати (С. Аф. 3. Л.), насьт'вувати, 
впсьійвати, насьпівати, ея. — Висьпі- 
вує соловейко. К. Ш. — І ще ж бо я не 
паеьпівав ся, а вже замовк і занімів. Ск. 
— Сьпівав цілий вечір, та й карбованця пе 
висьпівав. 

Напій, = СЬИІВ (С. 3.), ГОЛОС (С. Л.). — 
На голос не зведу пісні. 

Напінивать, напінить ся націнюва¬ 
ти, збивати піну, запінювати, напіни- 

1 ти, запінити, ся, збити піну. 
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Наиї.ть, ся = д. Надівать, ся. 

Нашілввать, напилить, ся = напьялю- 
иати, напинати (С. л.), натягати, на¬ 
цуплювати, сн, нагіьялитп (С. 3.), на¬ 
пнути, натягти, нацупити, ся. _ ои 
папьяли козаченьки великий намет, -гай 
пьють вони горілочку ще й солодкий мед. н. п. 

Навятнть, напячпвать, ся = накотити, 
насунути, накочувати, насувати, ся, 
задкуючи наткнути, натикати, ся. 

Нараббтать, нараббтнвать, ся = 1. на¬ 
робити, нароблювати, ся, понароблю¬ 
вати. — Понароблювали багато колес, та 
й половини не продали па ярмарку. .— За 
цілий день наробив багато. 

2. заробити, запрацювати, заробляти, 
запрацьовувати, СЯ. с. Аф. — Заробив 
десять карбованців. 
3. наробити сн, напрацювати ся. — 
Та кинь роботу, хіба за цілий день пе на¬ 
робив сн? —• От уже я сьогодпя напрацю¬ 
вав ся, аж пальці болять од писавші. 

Наравпі = врівнї, врівень (Кн.), нарів¬ 
ні (К. Кр.), рівно. 

ІІаріідонать, ся =: натішити, ся, навтї- 
шати ся. 

Нараждать, народить, ся = народити, ся, 
наплодити, ся, навести, ся, привести. 

Наразумить, наразумліівать, ся, нара- 

зумльть, ся = на розум навести, на¬ 
водити, нанутйти, напучувати, ся. 

Нараїшвать, иаронять, ся = розгублю¬ 
вані, розгубити, ся, порозгублювати, 
СЯ. — Багато було тсреймахів, та всі по¬ 
розгублювали ся. 

Иараспаиіку = нароспашку, навстіж, не 
заетїбнувшись, не підперезавшись. 

Пара стать, нарости = наростати, на¬ 
рости. 

Нарастйть, нараіцать, ся — 1. зростити, 
виростити, розвести, зроіцати, виро- 
щати, розводити, СЯ. — Розвели багато 
квіток. 

2. над(при)точйти, над нри)точувати. 
Нарвать = нарвати, (льону, коноплі) — 

надрати, (грибів) — иазбірати, (листу 
або дрібненьких гилочок) —- начухрати, 
(до того, що вже нарвано) — прирвати. 

Нарваться = нахопйти ся, наскочити, на¬ 
разити СЯ (С. Л.), здобути СЯ. — Сам 
наразив ся на лихо. С. Л. — Здобув ся 
клопоту. 

Нард’Ьвать, нардіть = достигати, висто¬ 
ювати ся, достигнути, вистояти СЯ. — 
Чирлк вистояв ся. 

Нареканіе = нарікання, дорікання, до¬ 
кір (С. 3. Л.), допрік (С. Л.). 

Нарскать, наречь, ся — 1. називати, іме¬ 
нувати, назвати, наімепувати, ся. 
2. нарікати, дорікати, докоряти, до- 
гірікати, урікати. — Нарікає на свою до¬ 
лю. — Що дня дорікає йому за ті гроші. 

Нарисовать, ларіїсовивать, ся = (пензлем) 

— намалювати, вималювати, відмалю¬ 
вати, намальовувати, ся, (погано) — на¬ 
мазати, наляпати, наялозити, (мов ква¬ 

чем) — наквацювати, (пером) — напи¬ 
сати. С. Л. — Ой хіба нам, брате, маля¬ 
рів паняти, та пеньку рідненьку хоч на¬ 
малювати. и. п. — Гей встань, милий, най 
тя намалюю у еьвітлоньці па стінопьці, де 
сама почую, н. п. — Не така страшна 
смерть, як намальована, н. нр. — Злий, як 
той біс, а хороший, як той янгол намальо¬ 
ваний. Дум. 

Нарицательннй = імеїшйи, названий, 
(грам.) — РОДОВИЙ. С. Нар. 

Нарицать = д. Нарскать. 
Наровець = д. Наравпі. 
Наровйть = шукати оказиї, иричепки. 

— Він так і шукає иричепки, щоб з ким 
посваритись. 

Народить, ся = д. Нараждать, ся. 
Нарбдшікі = народовець (Леп.), народо¬ 
любець (Ос.). 

ІІародіїичество = народовство. 
Народно = людно, велелюдно, мирно (д. 
Людний). 

Народності. = народність. 
Народний = народний, народній, (стар.) 

— ПОСПОЛИТИЙ. С. 3. — Пісні народні. — 
Пародин осьвіта. — Посполите рушення. 0.3. 

ІІІіродовЬд-Ьніе = народовідання, наро¬ 
дознавство. 

Народодержавіс = народоправство. 
Народоиассленіе = людність. — Б гурті 

людпости, що заселіте Україну-Русь, самих 
Українців 85%. Кн. 

Народі = народ, люд (С. 3. Л.). — ІІро- 
стбй народі. — простолюд, мужики, 
ХЛОІШ , (стар.) — ПОСПОЛИТІ, ПОСПІЛЬ¬ 

СТВО, ПОСПОЛЙТСТВО. с. 3. 

Нарознь = нарізно, різно, порізно, особо. 
— Ой у полі три дороги різно, туди ішов 
козаченько пізно, в. п. 

Наронять = д. Наранпвать. 
Наростать = д. Нарастать. 
Наростовать = (про курей) —■ сокотати, 

(про риб) — терти ся. 
Нарості = наріст, нарість, наростень, 
наросля, гуля, Гуля (с. 3.), іуріуля, 
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морґуля. — На нозі завелась якась на- 
рість. Лов. — На дереві якісь ґулі поро¬ 
били ся. — Така в його морґуля па щоці 
зробила сн. Чайч. 

Нарочитий, то = значний, но, великий, 
чималий, ло, видатний, дуже, багато. 

Нарочний, но = умисний, не (С. НІ.), на¬ 
вмисний, не, нарошне, знарошне, зна- 
роїпна (Кр.), назпарошне (С. 3.), наро¬ 
ком (С. 3.). — Приідь, Семене, у гості до 
мене, зготую вечерю та умисне для тебе. я. я. 

Нарочний = гінець, нароіИИИЙ. _ По¬ 
слав листа в нарошпим. 

Нарта = 1. санки, що в їх запрягають 
Собак (у східнім Сибіру). 

2. четверня собак, що запрягають ся 
в такі санки. 

Нартучивать, нартутить = натирати, на¬ 
терти живим сріблом. 

Нарубать, нарубйть, ся = 1. нарубати, 
трохи —врубати, урубати (С. ш.), вцюк¬ 
нути, дрібно — нацюкати, поцюкати, 
капусти — насікти, шатківпицею — на¬ 
шаткувати. — Піди липіепь врубай дро- 
вець. — Нашаткувала капусти на цілу зїму. 

2. нацюкати, зарубати (С. Аф.), накар¬ 
бувати, наКЛЯЧНТИ. С. Л. — Що найкра¬ 
щі Дубки то всі накарбував. 

Нарубка = 1. нарубування, рубання. 
2. зарубка (С. Аф.), карб (С. 3.), кар- 
бець, карбіж. 

Нарубливать, ся = нарубувати, ся і т. д. 
д. Нарубать. 

Нарубнбй = надрубаний, карбований. 
Нарубт. = д. Нарубка 2. 

Наругїіть, ся = 1. налаяти, ся. — Не то 
що не вдарив, а й не налаяв нікого. Ск. — 
Та годі тобі лаятись —• ще хіба не нала¬ 
ялась? 

2. насьміяти ся, наглушити ся, поглу¬ 
зувати, покепкувати. — Насьміяв ся лад 
невд. — Знаю вашу славу — поглузують, 
покепкують та й кинуть під лаву. К. Ш. 

Наріж я — д. Вні>. 

Наружно = з виду (С. Л.), з окола (Кп.), 
зверху; здасть ся, як здабть ся. — з 
виду він добрий, а там такий, що як до 
чого дійдеть ся, то й живцем зтГість. 

Наружиость = верх, поверх, около, вид 
(С. л.), вигляд, взір (С. Л.), погляд (С. 
Л.), показність, позбр (С. Л.). — 3 по¬ 
гляду здаеть ся нічого собі чоловік. С. Л. 
— То тільки для позору він паче щось ро¬ 
бить. С. Л. 

Наружний = поверховний (С. Жсл.), о- 

КОЛЙШНЇЙ (Полт.), зверхній (С. Пар.), на¬ 
двірний. — Околишня мазка. С. Л. 

Наружу = 1. на около, з надвору. — 
Тин нахилив ся з надвору (себ-то: від дво¬ 
ра на улицю). 

2. на верх, на поверх. — Правда, як 
олива, завсігди на верх вийде, н. яр. 

Нарумяянаать, нарумянить, ся = на- 
румьянювати, нарумт.янити, ся. 

Наручяи = кайдани, заліза, путо (на 
руки). 

Нарушать, нарушпть, ся = па(по)руша- 
ти, иа(по)руіпити, ся (С. Жел. Так саме 
в сербській, чеській І ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ), ла- 
Мйти, зламати, СЯ. _ Царю Латине, не 
правдиво ти слово царськеє зламав. Кот. 
— Нарушать законі, присягу, віру, 
слово — ламати право, присягу, віру, 
слово. 

Нарушать, ся = на(но (різати , на(по)- 
краяти (С. 3.), великими скибами — на¬ 
батувати, ся, понарізувати і г. д. — 
Нарізати хліба. 

Нарушеяіс = нарушення , порушення, 
ламання, зламаний. 

Нарушйтель, ница = парушйгель, пору- 
ІПИТеЛЬ, ка (Так саме в чеській і поль¬ 
ській мові). 

Нарм = ПІЛ (С. 3. Л.), що зверху полу — 

надпільний. — Іди, іди, Якове, з хати, бо 
на печі батько та мати, а на полу батькові 
діти — нігде тебе, Якове, діти. н. п. 

Наривать, нарвать, ся = наривати, на¬ 
рвати, СЯ. — Нарвав трави. — Нарвало 
палець. (Д. ще: Нарвать). 

Наривать, нарить, ся = накопувати, на¬ 
ривати, накопати, нарити, СЯ. — Нако¬ 
пали багато ям. — Накопали цілий віз кар¬ 
топлі. — Свиня нарила пів города кф- 

топлї. Чайч. 

Нариві = пухйрь (С. 3.), болячка (С. Л.), 
веред, що прорвав — НИрИЦЯ, під пах¬ 

вою — суче ВЙМЬЯ. 
Нарнльвпкі = д. Намбрдввкі. 

Нарнскаться = набігати ся, нагасатн 
ся, понобігати, ноногасати, нопогапятн. 

Нарить, ся = д. Наривать. 
Нарідкость = рідко, коли не коли, рід¬ 

ко коли, дуже рідко; як рідко коли, 
на диво. 

Нарізать, нарізнвать, ся = 1. наріза¬ 
ти, накраяти, аби як — начикрйжити, 
великими скибами — ПабатуватИ, велики¬ 

ми шматками — НаїНМатуватИ, локшину 
або що иньше, як локшину — НаЛОКІІІИ- 



Нарйзвйться 

ти; нарізати, нарізувати, ся і т. д. — 

Накраяла хліба. — Нарізали 8 десятинь 
землі. 

2. д. Напиваться (дуже). 
НарВзвйться = награти ся, нагуляти ся, 

напустувати ся, пажирувати ся. 
НарГізка = 1- нарізування. 

2. нарізка, зарубка (й Аф.), карб (с. 
3. ), карбець, карбіж. 
3. нарізка, належування. 

Наріізной = нарізний. 
Нарізі. = д. Нарізка 2. 

Нарізнвать, ся = д. Нарізать, ся. 
Нарічіе = 1- наріччя (С. Жел.), вимова 

(С. 3.), говірка. — По Остерщииі скрізь 
чутна литвацьку говірку. С. Л. 
2. нрнглагблля (Ос.), прислівник (Гр. 
Ог. См. Ст.). 

Нарібмиться = нарюмати, нарюлеати ся. 
Нарядить, ся, наражать, ся = 1. зради¬ 

ти, настановити, зряжати (с. 3. Л.), на¬ 
становляти, СЯ. — На ту роботу зрядили 
20 чоловіка. 

2. убрати, ся (С. Л. Ш.), вирядити, ся 
(С. л.), прибрати, ся, вйстроїти, ся. 
нрнчепурйти, ся (С. 3.), убірати, ся, 
виражати, ся, строїти, ся, віістрою- 
ваіи, ся, прибірати, ся, чепурити ся 
(С. 3.), новбірати СЯ. — Дівчата повбіра- 
ні як квіточки. Чайч. — Вистроілась як 
лялечко, и. пр. — Причепурила ся неначе 
на весілля. 

Нарядний, но = одягнйй (С. 3. Л.), одїж- 
нйй (о. Л.), шатнпй (С. 3.), ошатний. 
ЧеііурнЙЙ, НО. — Народ по ти< хуторах 
гарний, однгний. К. X, — Одягла, як мі¬ 
щанка. Кв. — Обібрав Кошовий що най¬ 
кращий народ та од'іжниіі та іі иосиян до 
короля, н. о. •— Гей корчмо, княгине! Ба¬ 
гато в тобі добра гине. 1 сама не ошатна 
ходиш і нас, козаків, без свити водиш, п. д. 
— На конях добрих, шатио і при оруж- 
жю. Л. Сам. 

Наряду = рядом, поряд, врівні'; рівно, 
ОДНАКОВО. 

Нарядніші. = отаман, оснула (що зрпясае 
людей на роботу), нриПНЧИИ (що збірає 
людей на роботу . 

Нараді. = і. наряд, наказ. 
2. убір (С. ш.), убрання (С. Л. НІ.), 
стрій, дуже коштовний — шати. — Мо¬ 
лодиці гріх вбіратись в дівочий убір. Лев. 
— А ви парубоньки до гною, а ви дівча- 
тоньки до строю, н. п. •—■ Наші лати пе¬ 
реходять панські шати. н. пр. 

Наражать, ся = д. Нарядить, ся. — ІІа- 

_Насверл ивать 

ряженньїй = убраний, убратий (С. л. 

Ш.), ВЙрЯЖенИЙ, ОДЯГНеНИЙ. — Любиш 
мене убрану, люби й не убрану, н. пр. 

Насадить, насаждать, иасаживать, ся = 

1. насадйти, посадйти, садити, наса- 
жувати, розважувати, ся, понасажува- 
ТН. — Посадили хліб у піч. — Посажу 
коло хатини, на спомин дружині, і яблуню 
і грушечку. К. Ш. - Насадили картоплі, 
а вона вся померзла. — Понасажував скрізь 
стільки дерева. Чайч. 

2. завестй, увести, запровадити, за¬ 
водити, уводити, заироважу(джу)вати, 
СЯ. — Почали нові порядки скрізь заводити. 

3. насадйти, набити, наважувати, на¬ 
бивати, ся, н о наважувати, понабивати. 
— Насадив сокиру на топорище. 

4. (у кравців) — нашити, пришити, на¬ 
шивати, пришивати, ся, понашивати. 
— Пришив гудзики до чумарки. 

Насялпвать, насадить, ся = насалюва¬ 
ти, надоювати, насмальцьовувати, на- 
ялбзювати, нашмаровувати, насалити, 
СЯ і т. д. 

Насандаливать, пасапдалііть, ся = на¬ 
крапити бразолією. 

Нагари вать, насорнть, ся = 1. натрушу¬ 
вати, натрусити, СЯ. — Багато зерна з 
снопів натрусило єн. 
2. насьмічувати, напорбшувати, на- 
сьмітйти, напорошити, ся, ионасьмічу- 
вати, нопасьмітповати. — Лускали на¬ 
сіння та скрізь пасьмітили. — Понасьміт- 
тювали діти в хаті гак, що й ступнути 
нігде. Чайч. 

ІІасасьівать, пасосать, ся = натягати, 
натягти, ся, ротом — насисати, насмок¬ 
тувати , нассати, насмоктати, ся. — 
Натяг духовиком цілу кварту. — Дитя на¬ 

ссало ся. — Насисаться = насмоктати 
СЯ і д. Напиться. 

Насахарнвать, насахарить, ся = насаха- 
рювати, нацукровувати, насоложувати, 
насахарити, нацукроваги, насолодити, 
ся. — Насахарить кому = накапости¬ 
ти, насолити, підвезти, гадючку вкй- 
нути, наробити шкоди, каности. — Зо- 
веть ся приятель, а нишком гадючку вкинув. 

Насбалмашь = д. Наобумь. 

Насбсрсчь = наховати, зберегти. 

Насбнрать = назбіратн. — Назбірав ба¬ 
гато грошей. 

Насверливать, насвсрлйть, ся = насверд¬ 
лювати, навірчувати (свердлом), на- 
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свердлити, навертіти, ся, понасверд- 
ЛЮВатИ, понавірчувати. _ Треба пона¬ 
вірчувати у цій дошці дірок. Чайч. 

Насвистаться = насвистати ся. 
Насвйстмвать = висвистувати. — Так 

гарно висвистує пісню. 

Населеніс = 1. оселення, заселення, за¬ 
людненая. 
2. ЛЮДІ1, людність. — Людність у Лон¬ 
доні більша, ніж по всіх ииьших містах. Кн. 

Населить, населять, ся — 1. оселити, за¬ 
селити (С. Аф.), залюднити, осадити (С. 

3., оселяти, залюдняти, осажувати, ся 
(С. Л.), поваселіовати, позалюднювали. 
— Наш край людьми осадили. Скоропад¬ 
ський. С. 3. 
2. жити, проживати, оселяти. _ Мол- 
даване оселяють частині Подолїї нонад 
Дністром. 

Нассрдка = злість, злоба. 
Насидь = зародок. — Яйце ст. насйдомь 

= зароджене яйце. с. Аф. 
Насидіть, пасйживать, ся = 1. накури¬ 
ти, викурити, вигнати, на(ви)курюва- 
ТИ, виганяти, СЯ. — Торік більше вику¬ 
рено горілки, ніж сей рік. 

2. ВИСИДІТИ, висиджувати, СЯ. — Квоч¬ 
ка висиділа курчат. 

3. насидіти, иасйжувати. — День у деш, 
сидів за роботою та й насидів почечуй. 

Насадіться = насидіти СЯ. — Сідайте! 
Та вже насидів ся. 

Насйливатьея, насйлиться = всилювати 
ся, силкувати ся (С. 3. X), силувати 
ся (С. л.), налатати ся (С. 3.), змага¬ 
ти ся (С. Л.), всйлитн ся, іюсил кувати 
ся (С. 3.), намогтй ся, змогти ся. 

Насйліс = усйльство, всйльство, силу¬ 
вання (С. Л.), надсйльство, ґвалт (С. 
Аф. 3.), СЙла, принука. — Хто би дівку 
усильством зґвалтував. Ст. Л. — До милу¬ 
вання нема силування, н. пр. —• Прийшов 
і взив ґвалтом. С. Аф. — Людям кривди і 
ґвалти великиє починили. К. Ст. — Огид¬ 
ливість до всякого надсильства. Кн. — Як 
не даси з прозьби, то даси з принуки, н. пр. 
— Він силою взив у мене, 

Насйловать, ея = насилувати, силувати, 
неволити, ґвалтувати, иримушати. 

ІІасвлу - ЛЄДВЄ і Насилу. — Насилу Бог 
дав силу. в. пр. 

ІІисйльничать = д. Насйловать. 

Насильно = сйлою, силоміць (С. 3. Л.), 
СИЛОМІЦЦЮ (С. 3. Л.), ЖИВОСИЛОМ (С. 3.', 

ґвалтом (С. Аф.), нахрапом (С. 3.), во¬ 
локом. - < Іддав мене силоміць за нелюба. 

Ч. К. — Мене матінка не жалувала, сило¬ 
міць заміж оддала, н. п. — Мене ґвалтом 
узяли і повезли. Ч. К. — Волоком затиг у 
гості. Чайч. 

Насильний = силуваний, зневолений. 
(С. X). 

ІІасйльственньїй, по = поневільнии, ґвал¬ 
товний, НО, не і д. Насйльно. — Ґвал¬ 
товний учинок. К. Ч. Р. — Тую маєгносгь 
ґвалтовне побраную. К. Ст. — Насйль- 

ствениая смерть = нагла, не своя 
смерть. — Він умер Не СВОЄЮ смертю — 
його розбійники зарізали. 

Насйльство — д. Насйліе. 

Насйіііівать, на сії гніть, ея = синити, на- 
сйнювати, пасинити, ся. 

Наскабливать, наекоблйть ся = 1. на- 
скребати, наскромажу(джу)вати, на¬ 
скребти (С. X), наскромадити, ся (С. 
Л.). —■ Наскребти редьки. 

2. настругувати, вистругувати, на¬ 
стругати, вистругати, СЯ. — Настругав 
дощок. 

Насказать, насказьівать, ея = 1. нака¬ 
зати, наговорити, набалакати, наказу¬ 
вати, набалакувати, наговорювали, по- 
Наказувати і т. д. — Наговорив три міш¬ 
ки гречаної вовни, н. пр. — Наказала, па- 
балакала, взяла мазницю, за медом пі¬ 
шла. я. цр. 
2. набрехати, панлестй, намовити, на¬ 
туркати, набріхувати, наплітати, на¬ 
мовляти, натуркувати (С. 3.), і д. Наго- 
ворйть. 

Наскакать, наскакивать = наскочити, 
нахоиити ся, наскокувати, нахоилю- 
вати ся. 

Наскать = иасукалги. 

Наеквернйть — напаскудити, напоганити. 
Наскверноелбвить = налихословити. 

Насквозь = наскрізь, на виліт. - я ва¬ 
шу думку по ході й по очах паскрізь бачу. 

Лев. В. ■— Насквозь промбісь = Ізябк до 
НИТКИ. 

Наскенать = наколоти, наскіпати. 

ІІаекптаться = ватиняти ся, наблукати 
ся, наволочити сн, навештати ся, по- 
потиняти, ся, поблукати, поповешта- 
ТИ СЯ. — Поблукавши мій Петрусь, та й 
до дому знов вернувсь. Кот. 

Наекоблйть = д. Наскабливать. 

Наскокнуть = д. Наскакать. 

Наскорбйть = накрохмалити. 

Наекбрблий = зашкарублий. 
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На скорби у ть = зашкарубнути, зашкаруб- 
ТІТ. С. Аф. 

Наскоро = нашвидку, швидкома, на 
швидку руку, хватко, хватком (С. ПІ.), 
хапко, хапки, хапком (с. III.), похапки 
(С. 3.), похапцем. — Та винесла рибку і 
ще хліба скибку: оце тобі, моє серце, ве¬ 
черя па швйдку. п. її. — Озираючись, пі¬ 
шов вііі, на швидку зібрав ся, куріпь ки¬ 
нув, та до дому по стену подав ся. П. ІІр. 
— Зробив сяк так на швидку руку. — Зі¬ 
брав ся похапцем і багато чого забув. — 

Скоро наскоро .= як найшвйдче, як 
пайс коріте. 

Наскочить = наскочити. — Н. на б'(іду 
= нахопйти ся на лііхо. 

Наскребать, паскресть, ся = нас(ш)крі- 
батн, наскромажувати, нас(ш)кребтй, 
паскромадити, ся. 

Наскрипіть, ся = наскрипіти, нарипі- 
ти, ся. 

Наскучать, наскучить = набридати, о- 
бридати, надокучати (С. Л.), набрйд- 
нути, обриднути, надокучити. — Та 
вже ж тая пресучая журба, міні надокучила, 
н. п. (Д. теж під сл. Надоіідать). 

Наелйвить = 1. ВЙСЛавити, (колядуван¬ 

ням, щедруванням) — вйколядувати, вй- 
щедрувати, заколядувати, защедрувати. 
2. ославити (кого), пустити славу, по¬ 
говір (про кого). 

Насладйть, наслаждать, ся = ОСОЛОДИТИ, 
ся (С. 3. Л.), всолодити, ся, натішити 
ся, зазнати роскошів, тішити ся, рос- 
кошувати (С. Ж.), зазнавати роскошів. 
— Чим же я вас нагорожу, ваші літа осо- 
ложу. н. п. — Насладйться жйзньїо, ліо- 

ббвью, -їїдош = нажити ся, накохати 
ся, пасмакувати ся. 

Наслажденіе = осолода (С. Л.), утіха 
(С. Ш.). 

Насластйть, наслащивать = насолодити, 
підсолодити, підсоложувати. 

Наслйнпвать, наслинить, ся = наслиню¬ 
вати. наслинити, сн. 

Наслоеніе = напластування, наверсту¬ 
вання. 

Наслойть = налистувати. 
Наслоийтьси = навештати ся, натянятн 

ся, иавештати ся, посновиґати. — По- 
сновш'ала там по всім куткам. Б. Г. 

НаслУдт. = ПОЛІЙ (вода поверх льоду). 

Наслужіїть = ПрОСЛуЖЙТИ. — Небагато 
прослужив і кинув службу. 

Наслушаться, наслСпшваться = наслу¬ 
хати сн, наслухати ся. 

Насльїхомт. = д. під сл. Наслйшка. 

Наслишаться = наслухати ся. 

Насльїшка, у виразах: „говорить но на- 

сльїшкії, наслнхом'ь" = З ЛЮДСЬКОГО 
поговору, як од людей чув, „ігЬть, II- 

грать по нас.ійшкЬ“ = з голосу сьні- 
вати, грати. 

Наслідить = 1. натоптати. 
2. натрапити, напасти на слід, ви¬ 
слідити. 

Наслідіс = спадок (С. 3. Л.), спадки, 
спадщина, наслїдегво (с. Жел.), від дав- 

ііих предків — ІірСДКІВЩИНа, від діда — 

дідизна, дідівщина, від баби — бабизна, 
від батька — батьківщина, отцївщина, 
від матері — МагерЙЗНа, від брага — 

братовйзна, братівщйна, після свекра або 
свекрухи — свекрівщйиа, носвекров- 
щииа. — Не маеть піхто нікому жадного 
сп-'дку заїшсовати, чого в руках не маеть. 
Ст. Л. — Дочки плачуть, розбивають ся: 
як пеньку забувати, а зяті ходять, нишком 
говорять, як би спадки забрати, п. п. — 
Жінкам, що віддавали ся в Польщу, Литов¬ 
ський статут відбирав право спадщини пі¬ 
сля їх родини. Бар. О. — Язик парода — 
то найдорожча спадщина предків, єсть то 
мов би кров в тілі нашому. Бар. О. — 
Моя спадщина або нічого не значити ме 
або нічого не поможе. Кн. — Снокон віку 
з роду в рід це наша батьківщина. Кн. — 
Нам батьківщини не ділити, н. пр. (Д. ще 
під сл. Имущество). 

Насл'Ьдннігь, ца = паслїдник, ця (С. 

Жел.), наступник, ця (С. Жел.), спад¬ 
коємця. — Наступник трону Росийського 
завітав до Відня. Кн. 

НаслЬдпьій = наслїднии. — Король зрік ся 
паслідпого права до престола Литви. Бар. О. 

ІІаелґ.доваиіе = наслідування. 
Наслідовать = наслідувати. ^ 
Насл’Ьдственинй = наслїднии, спадко¬ 
вий. — Власть Монарша була спадкова. 
Бар. О. — Вибірали князя раз-у-раз з одно¬ 
го роду, через що вибір походив ніби на 
спадкове право. Бар. О. -— Речи спадковие 
позостали ся по смерти небошчика. К. Ст. 
— Долгов по замерлом должпику на ймен¬ 
нях спадкових. Ст. Л. — Земля дійшлі до 
його по праву спадковому. Кн. 

Наслідство = д. Наслідіе. 
Наслюнивать = д. Наслйнввать. 

Насмаливать, насмолить, ся = насмо¬ 
лювати, нашмаровувати, насмолити, па- 



Насматриваться 167 Насочйтьс 

НІМаруватН, СЯ. — Насмолив шевською 
смолою, н. к. 

Насматриваться, насмотріться = 1. при¬ 
глядати ся, доглядати ся, придивляти 
ся, приглядіти ся, иридивйти ся. — 
Придивив ся добре, та й сам по троху 
став робити. 

2. надивляти ся, наглядати ся, нади- 
вйти ся, наглядіти ся, набачити ся. 
Я по тобі, луже, не нахожу ся, кого люблю 
вірно •— не надивлю ся. н. п. — Ой піду я 
на улицю та й не надивлю ся, нема кращої 
дівчини, як моя Маруся, н. и. —■ Швидко 
візьмуть її від мене, Ч'О нехай хоч надивлю 
ся. Фр. — Набачив ся н всякого дива. — 
За ці роки він набачивсь, наслухав ся до¬ 
волі'. Лев. В. 

Насмерть = ДО смерти. — Побив до 
смерти. 

Насморкать = нашмаркати, насякати. 
Насмбркт, — нежеть, нежить (С. 3.1.), не- 
ЖИдь (С. 3.). ■—■ Скупав ся, та такий не¬ 
жить схопив, що й дихати трудно. — Пі¬ 
сля кішки як пап-ьеш ся, буде нежить, н. пр. 

Насмотріться = д. Насматриваться. 

Насмрадпть = насмердіти. 
Насмутиичать = набаламутити, наколо¬ 
тити, наплестй, набрехати. 

Насміхаться, насміяться = сьміяти СЯ, 
иасьміхати ся, глузувати (С. Л.), глу- 
мувати (С. Аф.), глушити ся (С. Аф.), 
кепкувати (С. 3. Л.), кпити, ся (С. 3.), 
надсьміхати ся (С. Л.), шкйлити, глу"- 
зом глузувати, насьміяти ся, наглумй- 
ти ся (С. Л.), поглузувати, покепкува¬ 
ти. — А над нею молодою поганець сьмі- 
єть ся. К. НІ. — Насьмінла ся перша бо- 
лотові, коли оглядить ся, аж і сама в бо¬ 
лоті. н. пр. — Щоб нашому борщеві не 
насьміяли ся. Чайч. — Голови на шаблі 
здіймали, довго глумували. н. д. — Ся ба¬ 
гата жидова з вас глузом глузує. К. Б. — 
Багатого, чубатого дівчина шанує, иадо 
мною сиротою сьміать ся, кепкує. -В. Ш. 
— Знаю вашу славу: поглузують покепку¬ 
ють, тай кинуть під лаву. К. НІ. — 3 ста¬ 
рих людей не можна кепкукати. Вн. — 
З громади кпила. В. Ш. 

ІІасміхт. = на сьміх, на глум, на шке- 
ЛИКИ. — Він сказав на глум, а ти бери на 
ум. н. пр. 

Насмішить = насьмішйти, дуже —- за- 
СЬМІІППТИ. — Засьмішив мене. Чаііч. 

Насмішка = пбсьшіх (С. 3.), глуз, глу¬ 
пу нашія (С. Л.), глум (С. Аф. 3.), глуму¬ 
шиній, поглум, поглумка, кепкування, 
Прикладка (О. 3.). — Хіба я тобі на по- 

сьміх здав ся? — Як почнуть було йом 
прикладки прикладати. С. 3. (Д. ще під с. 
Издівательство). 

Насмішливий, во = насьмішкуватиі 
глумливий, во (С. Л.), глузливий, вс 
глуздлйвий, ВО (С. 3.), глуздівяйй, и 
(С. 3.). — Ізжав свої широкі плечі, Внег 
глуздівно сказав. Вот. 

Насмішникт., ца = насьмішник, ця (С 
Пар.), насьмішок, глумлйвець (С. Пар.; 

глузівнйк, ця Щ Л.), і д. Насмішливий 

Насмішничать = д. Насміхаться. 

Насміяться = 1. д. Насміхаться. 

2. насьміяти ся, нареготати ся, по- 
ПОСЬМІЯТИ СЯ. —. Нареготади ся ми тоді 
як він росказував про ту кумедну оказию 
— Та й попосьміяли ся ж ми тоді, аж ужі 
й балакати не здужали. Чайч. 

Наснбсі, насносяхт, — навносї, надняз 
(про вагітну жінку). 

Насиіжйть = натоптати, натрусити 
снігом. 

Насобирать = назбірати. 
Насоболізиоваться = нажалкувати ся. 
Насбвнвать, насовать, насунуть = насо¬ 
вувати, напихати, насувати, насунути, 
наїшіути. 

Насовітовать = нарадити, нараяти, с 
3. Л. — Нараяв міні удати ся до станового. 

Насодомнть = наґвалтунати, бучу збйти, 
гармидер вчинити, нагаласувати, на¬ 
гомоніти. — За онучу ч-а збили бучу. н. пр. 

Насолить — 1. наСОЛЙТИ. — Так насолила 
борщ, що не можна їсти. —- Насолили риби. 

2. насолити, доиектй, надозолити, 
впекти ся, ввірити сн, в знаки дати 
СЯ. — Допік йому тим глузуванннм. 

Насолодить = насолодйти. 
Насолодіть = насолодїти. 
Насорйть = д. Насаривать. 

Насосать, ся = д. Насасьівать, ся. 

ІІасбсь = 1. смок (С. 3. Жел.), ЦМОК (С. 
3. ), СМОКОВЙК, В0Д0ТЯГ. — Машина була 
не гак, як тепер, що тягне воду смоком, 
н. о. — Воздух душить на воду з великою 
силою, а люди обернули це на свою ко¬ 
ристь і поробили смоки, котрими тягнуть 
воду з глибоких криниць. Де-що про Св. Б. 
— Вода з того цмока, аби крутнув його — 
цївкою бьє. Кіі. 
2. НаСОС, частіше ми. НаСОСИ (у коней). 
— Треба покликать коновала, щоб сколов 
насоси коневи. 

Насочйться = насдезити, натїктй по 
троху. 

Сломр* роо.-ужр. 14 
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Наспать, насипать, ся — наспати, ся, Настаиваніе = 1. настоювання, 
наспочивати ся. 2. домогання. 

Насплетігачать = наплести, наплескати 
язиком, набрехати, наклепати (на кого). 

Наспіть = наспіти,, настигти, приспіти. 
— Кличе мати вечеряти: галушки, простиг¬ 
ли! Стрівай, мати, погуляю — женишки 
настигли, н. п. *—- Жито поспіло, приспіло 
діло. и. ц. 

ІІаспіхт. = д. Наскоро. 
Насрашіть = ославити, осоромити. 
Часрашіться = осоромити ся, набрати 

ся сорому. 
Насредй = посеред, посередині, ноеере- 
Ду, Насеред. С. Л. — Попереду Дорошен¬ 
ко, а поссреду пан Хорунжий, н. п. 

Наставать, настать = наставати, насту¬ 
пати, настати, наступити. 

Наставить, наставлять, паставлнвать = 
1. наставити, настановити, наставля¬ 
ти, настановіяти, понастановляти, по¬ 
наставляти. — Понастановляли пляшок 
повен стіл. 

2. приробити, приточити, наштукувати, 
прироблювати і т. д. 
її. направити, навести, направляти, на¬ 
родити. — Навели гармату на саму сере¬ 

дину табора. — Наставить уши = на- 
сторбшити, настороіиитн (С. 3.), нашо¬ 
рошити уха, — Еней наш пасторошив 
уха. Кот. — То він одно ухо нашорошить, 
то друге. К. X. 

4. научити, навчити, нанутнти, напра¬ 
вити, нараяти, нав(у)чати, напучува¬ 
ти, направляти, нараюватн, призводити. 
— А мати хоче научати. К. ПІ. — Нікому 
доглядіти дітей і иапутити. Пр. — І ста¬ 
рих людей не слухають ся і хто їх напу¬ 
чує — огризають ся. Лев. В. — Подає 
факти і напучує обьєктивно. Пр. — Вони 
самі мене на це призводили. Кр. 

Иаставленіе = 1. наставляння, настав- 
лювання. 
2. наука, научання, направа; наказ. 
— За науку та ще поцілуй в руку. н. яр. 
— З батьків і матерів і дітям направа. Сп. 
— По наказу всі вряд поставали. К. Ш. 

Наставливать, наставлять =г д. Наставить. 
Наставники, ца = учитель, ка, напут¬ 
ник, ця. 

Наставницмнт, = учительчин. С. Ш. 
Наставиическій, чій = учительський, у- 
чйтелїв. 

Наставнбй = приточений, наштукбваний. 
Ніитаїїочшлй = штукований. 

Настанвать, настоять, ся = 1. настою¬ 
вати, ся, натягати ся, набірати ся, на¬ 
стояти, ся, натягти ся, набрати ся. 
— Ягоди добре настояли ся — пора зливати. 

2. домотати ся, намагати ся, добува¬ 
ти ся, доправляти ся, налягати (С. л.), 
наполягати, насідати, напосідати (С. л.), 
ДОПИНати СЯ. — Я налягаю на своє пра¬ 
во. Кн. —- На се і треба налягати. Ми й 
налигаємо, щоб люди звертали увагу. Кн. 
(Пр. д. ще під сл. Домотаться). 
3. настоювати СЯ, настояти СЯ. — На¬ 
стояли ся в церкві, поки нсїх дітей запри¬ 
частили. 

Насталнвать, насталить = сталити, на- 
(ви)сталювати, насталити, висталити. 
— Однеси ковалеви сокиру, нехай наста¬ 
лить. •—■ Оце треба віддати леміш вііста- 
лити. Чайч. 

Настанавливать, настановить = д. На¬ 
ставить 1. 

Настать = д. Наставать. 

Настсгать, настсгивать = 1. нашмагати, 
настьобати, нахвйськати, шмагати, стьо¬ 
бати, хвиськати. — Нашмагали спину,ло¬ 
зиною. 
2. насгьббати, нафастриїувати, наши¬ 
ти на живу нитку, настьобувати і т. д. 

Иїістсжь = навстіж, навсгяж. С. 3. Л. — 
Двері настіж зоставив. С. 3. — Ворота в 
ДВІр ІіаВСТЯЖ СТОЯТЬ; С. 3. 

Настигать, настигнуть, настнчь = до¬ 
ганяти, наздоганяти, догнати, наздог¬ 
нати (С. 3. Л.). — А я за нею, як за зо¬ 
рею. сивим конем наздоганяю, н. п. — Гна¬ 
лись за ним довго, та вже аж в балці на 
силу наздогнали. 

Настилать, настлать, ся = стелити, мо¬ 
стити, настилати, настелити, намости¬ 
ти, ся. 

Настилка = 1. настилання, мостіння. 
2. мостовішна, стелина, (під підлогою) 

— постіль. 
3. ПОМІСТ (про міст). 

Настирать, ся = напрати, СЯ. — Напрала 
багато сорочок. 

Настіічь = д. Настигать. 
Настлать = д. Настилать, ся. 

Настбй, настойка = настойка (на травах, 
бруньках, коріннях, листях то-що. С. Жел.), 

горілка, настояна на перцю — перцівка, 
перчаківка (С. 3.), на березових бруньках 
— березівка (С. Аф.), на калгані — КНЛГа- 
нівка (С. 3.), па полиню — полинівка, 
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на дерен'і — дереНІВКа (С. 3.), в теплії иа 
коріннях — запіканка (С. 3.). на коріпнях 
і овоч-іх — варева , варенуха (с. Лф.), 
настояна на ягодах — д. Наливка. 

Настойчиво = притьмом (О. 3.), навпсом, 
невідступно, уперто. 

Настойчивнй = невідступний, настернпй, 
упвртии. — Чоловік настерний — що ска¬ 
же, те і вдіє. Кн. 

Настольникт. = настільник (С. 3. л.), ска¬ 
тертина (С. 3. Л.), скатерка, скатірка 
(С. Л.). 

Настольний — настільний. 
Настораживать, насторожить = наста¬ 
вляти, насторожувати, наставити, на¬ 
сторожити (лабети, пастку). — Насторо¬ 
жить уиш = д. під сл. Наставить 3. — 
Насторожить стражу = поставити вар¬ 
ту, сторожу. 

Насторожі = на чеку. с. 3. 
НаотороігГ, = не дома, на чужині, на 

заробітках. 
Насторопу = 1 • набік. 

2. на чужину, на заробітки. 
Настоятель, ница = ігумен, ігуменя (ма- 

настирп); настоятель (старший сьвященик). 

Настоятсльно = притьмом (С. 3. Л.), пйль- 
Но, НаГЛО, пробі. — II притьмом вимагати 
му для леї запомоги. Ки. — Мїпї сього 
пильно треба. 

Настоятельїіг.гй = пильний (С. 3.), наглий. 
— Н. псобходймость = щільна потреба. 

Настоять, ся = д. Настанвать, ся. 

Настоящій = 1. теперішній, сей, цей, 
сучасний. — Сей день. — Со літо. — Те¬ 
перішній час. — Сучасна годила яе сприяв 
простому шляху. Кіі. — Нт. настояіцее 
время = тепер, в СОЙ час. — Нт, на¬ 

стояною мипуту — в сю хшшшу. — 
Нт. койці» настоящаго года = в кінці 
сього року. — Теперь настоящая пора 
= тепер саме час. 
2. справжній, сііражнш (С. 3.), справ¬ 
дешній (с. 3. Л.), правдивий (С. 3. Л.), 
щирий (с. 3.), певний (С. л.), сущий, 
сутий (С. 3.), йетяй (Кп.). — Се не мара, 
а спражнїй чоловік. С. 3. — Кохання 
справжве — соромливе. К. К, — Був вже 
сущим парубком. Кн. -— Чоловік з його — 
сущий патріота. Кн. — Настояіцее золо¬ 
то — Щііре, суте золото. — Настоя- 
іцан причина = справжня, дійсна при¬ 
чина. — її. ніша = справжня ціна. 

Нксгрііилать, настроїти», СЯ = 1. набу¬ 

довувати , настроювати, набудувати, 
настроїти, ся, понабудовувати, пона- 
строювати, (про муровану будівлю) — 
намуровати. — Понабудовував комір по¬ 
вен двір. 

2. налакувати, настроювати, напра¬ 
вляти, наладити, наладнувати, настро¬ 
їти, направити, СЯ, — Наладнував кобзу 
та як заграв... 

3. направляти, намовляти, навчати, 
направити, намовити, навчити (кого на 
що лихе або добре), наСТрвНЧИТИ (Ніс.), 
наустйти, нацькувати (проти кого). 

4. нароблювати, наробити, накоїти, 
наброїти. —. За тиждень служби такого на¬ 
коїв, що його й вигнали. 

Настрачнвать, настрочить — 1. настеб- 
новуватн, настебнувати. 
2. напасувати, написати (швидко). 

Настрашить, настращать, ся = наляка¬ 
ти, ся (С. Л.), настрахати, ся (С. л.), 
пострахати, нагнати страху, завдати 
жаху, ляку, вжахнути ся. 

Настрекотать = наскреготати. 
Настригать, настрйчь = настригати, на¬ 

стригти. 
Настригать, ся = настругати, ся, (гем- 

блем) — пагемблювати. 
Настрого = як най суворіше. 
Настроивать = д. Настраивать. 

Настрой, настройка = строіння, ладну- 
ВЇІШІЯ. 

Настроєній = настрій. С. Жел. 
Настройщнкт», ца = СТрбЙИИК, ЦЯ (С. Жел. 

Пар.), паправннк, ця. 

Настрочнвать = д. Настрачнвать. 

Настругать = д. Настригать. 

Настріливать, настрілять, ся = настрі¬ 
лювати, ся, набивати, настріляти, ся, 
набити. — Набив багато дичини. 

Настряпать, настряпмвать, ся = 1. на¬ 
готувати, напорати, ся (про страву), с. 3. 
2. нашкодити, наброїти, наробити (шко¬ 
ди, каверз, штук). 

Настудить, настужать, пастужнвать, ся 
= настудити, нахолодити, настукува¬ 
ти, нахоложуватн, ся; намерзти ся, 
намерзати СЯ. — Нахолодили хату. — 
Поки впустили в хату, здорово ми на¬ 
мерзли ся. 

Наступательннй, но = наступний (С. Жел. 

Пар.), нападнйй, наступом (С. Жел. Пар.), 

нападом. 
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Наступать, наступить = 1. наступати, 
наступити. — Наступив на ногу. 

2. нападати, наступати, напасти, на- 
ступйти, рушати, рушити на кого. 
3. наставати, настати. 

Наступаєте = наступ, наступство, на¬ 
пад. С. Жел. Пар. — Од неприятельського 
наступства оборонити. С. 3. -— Його й трьо¬ 
ма нападами не візьмеш, и. пр. 

Наступчивигй = наиасний, напбрливий. 
Настурцій, рос. .Тгораеоіит та^из, Базіш'- 

ііит Іпйісит Ь. = красоля, красулькп, 
капуцйпи. с. Ан. 

Насть = ожеледь, ожеледиця (С. 3. Пав.), 

шуга. 
Настмвать, настйть, настйнуть = холо¬ 
нути, нахолонути. — Нахолонула хата. 

Настйлий = нахолодїлпй. 
Настйль = д. Насть. 

Настйнуть, настйть = д. Настнвйть. 

Насудйться = насудйти ся, напозиватн 
ся, натягати ся. 

Насудббнть = д. Накотіть. 

Насуетйться = наметушйти ся, наклопо- 
тати ся. 

Насулйть — наобіщати, наобіцяти. 
Насупить, насупливать, ся = 1. насупи¬ 

ти, ся (С. 3. Л.), похмурити, ся, на- 
сумрити, ся, похнюпити ся (С. 3.), на¬ 
суплювати, СЯ і т. д. — Насупив брови. — 
Сидить, насумрив ся — ото сердить ся. Чайч. 

2. нахмарити, ся, иаволоктй, ся, па- 
ХМЙрЮватИ, ся. — Нехай винстшть сн — 
бач як нахмарило. С. 3. 

Насупротивь = д. Напрбтивь 1. 

Насурьмйть = підмалювати, почорнити. 
Насуслйваться, настелиться = навивати 

ся, напйти ся, налигати ся, насмокта¬ 
ти ся, нахлющнти ся, натюжити ся. — 
Нахлющив си так, іцо ледве ноги волочить. 

Насухо = досуха. — Витер досуха. 

Насучивать, насучйть = насукувати, на¬ 
сукати, всукати. 

Насучка = сукання, насукування. 
Насушивать, насушить = насушувати, 
насушйти, понасушувати. — Понасушу¬ 
вали мати на зїму груш, иблук, Ягід — 
усього. Чайч. 

Насушка = насушування, сушінвя. 
Насущний == насущний, насущник (С. 3.), 
щоденний. — Чоловік крівавицею добува 
той насущник. Номис. С. 3. ■— Хліб наш 
щоденний дай нам сьогодня. К. Св. П. 

ІІасчнтііть, іщсчйтнвать = налічити, на¬ 

рахувати, налічувати, нараховувати, 
поналічувати, понараховувати. — Не 
вспіеш десятка уряд налічити — вже хмар¬ 
ки й не має. І. Г. 

Наснкать, наенкнуть = підмовляти, під¬ 
мовити. 

Насилать, наслать = 1. насилати, на¬ 
слати, СЯ, понасилати. — Наслали бага¬ 
то гостинців. — Понасилалиімусіїчшіи. Чайч. 

2. напускати, насилати, па пустити, на¬ 
слати. — Бог насилає кару па людей. 

Насипать, наейпать, ся = насипати, на¬ 
сипати, ся, понасипати, з верхом—вй- 
вершити, до країв — вщерть, встріх на¬ 
сипати. — Понасипай мішки просом. Чайч. 

Насипать, наспать, ся = Досипати ся, 
доспати ся; на(ви)сипати ся, наспа¬ 
ти СЯ, вйспати СЯ. — Доспав сн, що аж 
голова болить. — Виспав ся добре. 

Насйпка = насипка, насипання. 
Насипибй = насипний, насипаний. — 
Насипная земля = енпець. 

Наснпь = КІШ (у млині, куди засинають 
зерно). 

Наснпь = насип (С. Жел. Пар.), вйсиїї 
(С. Жел.), високий — МОГЙла, довгий •— 
вал, на еїлїтру — бурт. 

Наситйть, пасйчивать = наситйти, си¬ 
тити. 

Насйтнть, насищать, ся = 1. нагодува¬ 
ти, наситити, накормйти, нагодовува¬ 
ти, ситйти, накормлювати ; наїсти ся, 
наїдати СЯ. — 1 ностеленьку послала і на¬ 
годувала. Макар. — Середульшого брата си¬ 
тить, жалує, и. її. — II вже паїв ся. 
2. задовольнйти, вдовольнйти, задо¬ 
вольняти, вдовольняти, ся. 
3. наситйти, насипати, ся. 

Наенщеніе = насит, нагодування; за¬ 
довольняння; насичення (С. Пар.). 

Насівать, насіять, ся = 1 • на(ва)сіва- 
ТИ, на(за)сїяти, СЯ, понасівати. — На¬ 
сіяли багато проса. 
2. насівати, просівати, на(про;сїяти, 
СЯ. — Насіяла борошна на хліб. 

Наеівь = засів, вйеїв. 
Насідало = Сідало, жертка , бантина 

(в курнику). 

Насідать, насість = насідати, васїсти. 
Насідка = 1. КВОЧКа. С. 3. Л. — Надув 

сн, як квочка в дощ. п. пр. 

2. квочка 3 курчатами. — Не тільки на¬ 
ука, а й народ означає де-нкі купи зірок 
різними нризвіщами, на пр.: Віз, Чепіга, 
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Волосожар, Квочка з курчатами і иньші. 
Де-що про Св. Б. 

Насідкинь = квоччпн. 
Насідовать = сидіти па яйцях (про 

курей). 

Насідь = зародок, зарід. — яйцо ст, 

насідомь = зароджене яйце. с. Аф. 
Насіивать, ся = д. Пасувать, ся. 
Насіка = 1. заруб, зарубка (С. Аф.), 
карб (С. 3.). 
2. ОСКарД, ОСКарда (молоток, що наби¬ 
вають ним млинове каміння). 

3. булава (у донських козаків). 

Насукать, пасіть = 1. нарубувати, на¬ 
сікати, нарубати, насікти. 
2. зарубувати, нацюкувати, карбува¬ 
ти, зарубати, нацюкатн, накарбувати, 
дерева на меяіі — К'ІЯЧЙТГГ. С. Л. 

Насікбмое, Іпкесішп = комаха, здр. ко¬ 
машка, кузка здр. кузочка. С. Жел. — 
Чимало е на сьвіт'і усяких комах: жуки, 
метелики, бджоли, сарана, комарі. Ст. О. — 
Хіба мало є таких комах, що нам або ве¬ 
лику шкоду роблять, або инод'і й великий 
пожиток та користь дають? Ст. О. 

Насікомондньгй = комахоїдний, кома- 
Х01Д. — Про рослини комахоїди. Ст. О. 

Насіривать, иасірпть == сіркувати, на- 
СІркувати. — Насїркуй сірничків. 

Насістокь, насість, насість = сідало, 
банта, бантина (в курнику). - Куржа де 
ходить, а на сідало йде. п. пр. — А туш 
паі банту! С. ПІ. 

Насість = д. II асі.дать. 

Насічка = 1. насікання, нарубування. 
2. д. НасІка 1. 

Насічь = д. Насікать. 

Насіять = д. Насівать. 

Натавать = налаяти. — Не то що не бив, 
а й не палапв ніколи. К. К. 

Натаввать, натаять = топити, натоплю¬ 
вати, розтоплювати, натопити, розто¬ 
пити. — Натопили лою цілий пуд. 

Наталкивать, натолкать, натолкнуть, ся 
= напихати, наштовхувати, напхати, 
виштовхнути, ся. 

Натанцоваться = натанцювати ся, на- 
таньчити ся. 

ІІатапливать, натопить, ся = 1. натоп¬ 
лювати, напалювати, натопити, напа¬ 
лити, СЯ. — Напалили в грубі, що в хаті 
не всидиш. 

2. д. Натаивать. 

Ннтантнвать, патовтать, ся = натопту¬ 
вати, натоптати, ся, наносити, нане¬ 

сти грязюки, понатоптувати. — Тако 
понатоптували, стільки грязюки понаноси. 
в хату, що хоч бери та іі лопатою чисгь. ЧаР 

Натаривать, наторііть, ся = прнвчат 
призвичаювати, привчити, призвичі 
іти, ся. 

Натаскать, натаскивать, ся = наволої 
ти, наволочити, натягти, натарабаш 
ти, натйрити, наволікати (с. Л.), п: 
тягати і т. д. 

Натачнвать, наточить = нагбстрюваті 
наточувати, нагострити, наточити, сер 
— назубити, косу —- наклепати, намая 
тачити. 

ІІатащнть = д. Натаскать. 
Натаять = 1. д. Натаивать. 

2. натанути, розтанути. — Натануло бй 
гато водя з снігу. 

ІІатвсрдйть, натвсрживать = наказати 
вбіітп, втовкмачити в голову, наказу 
вати, вбивати, втовкмачувати в голо 
ву. — Натвердйть руку = набити руку 
— Він в цьому ділі набив руку. 

Натворить = 1. росчинйти, вчинити, за 
МІСИТИ. — Росчинити діжу. — Заміспт 
вапну. 
2. натворити, наробити, накоїти, на 
броїти. — Багато накоїв лиха. К. 3. о Ю. І 
— Ще не заснуло те лихо, що він накоїі 
Ст. X. 

Натекать, натечь = 1. паздогаияти, на 
здогнати. — Хорти наздогнали зьвіра. 

2. натікати, набігати, наливати ся 
натекти, ІіабіГТИ, ПаПІТИ СЯ. — Батат 
води натїкло в каюк. 

Натеребйть, натеребливать, ся = аарва 
ти, насмикати, наривати, насмикувати 
ся, (про льон, коноплі) — набрати, иа 
бірати, ся. 

Натереть, натирать, ся = 1 • натерти, на 
тиради, ся, воском — иавоїцйтп, маетн 
дьогтем то-що — нашмарувати, нама 
СТИТИ, дуже, чим жирним — ПаС'МЗЛЬЦЮ 
вати, наялозити, мов квачем — наква 
цювати. — її. ссадину = намулити, на 
шмугляти, ошмугляти, нашморгати. - 
Мотуз ошмугляв молодеє тіло. Лев. 

2. натерти ся, навчити ся, набити руку 

Натерпіться = натершти ся, набідува 
ти ся, нагорювати ся, набрати ся го 
ря, біди, ліїха. 

Натесать, иатеемвать, ся ~ натесати 
натісувати, ся. 
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Натсчь = д. Натекать. 
Натирать, ся = д. Натереть, ся. 
Натискать, натйскивать, ся = 1.- нати¬ 
скати, надушити, надавити, натиску¬ 
вати, надушувати, надавлювати, ся. 
2. напхати, пабгатп, напакувати, на¬ 
пихати, напаковувати, СЯ. — Напхав 
повпїсїньку скриню. 

Натпскь = натиск, натовп (с. Л.). 
Наткать = наткати, виткати. 
Наткнуть, натикать, натикать, ся = 

1. настромити, натикати, настромляти, 
понастромляти, настромлювати, ся. — 
Задумала вража баба молодою бути, наті¬ 
кала у намітку зеленої рути. н. п. — По¬ 
настромляв кілків, а тина не заплів. 

2. наткнути ся, нахопйти ся (С. Л.), на 
що гостре — напороти ся, наразити ся. 
— Наткнула ся коса на камінь, п. пр. 

Натолкать, натолкиуть, ся = д. Натал- 
кивать, ся. 

Натолкаться — 1. натовкти ся. 

2. д. Натербться 2. 
Натодковать, натодкокнвать, ся = 1. 
итовкуватн, втбвкувати, втовкмачити. 
2. набалакати ся, наговорити ся. — 
— Набалакались з ним за цілий вечір. 

Натолшачить = д. Натолковать 1. 

Натолочь = патовктй, натовк мачити. — 
Натовкти перцю. 

Натомить, ся = патомйти, наморити, ся. 
ІІатолпйться = натбвпити ся. — Натов- 

ппло ся багато народу. 

Натбпать, ся = патупати, ся, патунка- 
1Н, СЯ, натупотїти. — Натупав, пагрімав 
на його. — Натупав ся коло того діла, поки 
зробив. — Натупала ся старенька від ро¬ 
боти. С. 3. 

Натопйть = д. Натаяливать. 
Натоптать — д. Натаптнвать. 
Натопьїривать, натопілрить, ся = настов¬ 
бурчувати, настовпужувати, ся, настов¬ 
бурчити, ііастовпужити, ся, наїжити ся. 
— Кабан настовбурчив щетину. 

Наторговать, наторгбвьівать = наторгу¬ 
вати, накрамарювати, нагандлювати, у- 
торгувати, наторговувати, уторгову¬ 
вати, нагандльбвувати. — Сьогодня у- 
торгував не багато. 

Наторговаться = наторгувати ся, пакра- 
марювііти ся, нагандлювати ея. 

НаторТльпі ----- павйклпії, лгатбпкувашгп. 
— От, бач, казав я, що він до сього діла 
людина навикла. Кн, 

Наторіть = звикнути, навикнути, при¬ 

вчити ся, призвичаїти ся, пабйти руку 
(до чого). 

Натормовійть = насїпатн. 
Натосковаться = нажурйти ся, натужи¬ 
ти СЯ. — Натужила ся я за ним. 

Наточйть = д. Натачпвать. 

Натові.ак'ь = натще серце (С. 3. Л. Ш.), 
натощака (С. 3.), на тще. — Я па тще 
була — води в роті не було. Ки. — Зт>їв 
лопуцків на тощака, то від того мабуть і за¬ 
нудило. 

Иатравйть, натравлпвать = 1. натопи¬ 
ти, НаЛОВЛЮВати (собаками). — Сьогодня 
багато наловив зайців. 
2. нацькувати, прицькувати, підцьку- 
вати, цькувати, нацьковувати і т. д., 
ПІД'ЬЙЖуваТИ. с. 3. Л. — Нацькував со¬ 
бак на чоловіка. Кп. —• Нацькували собак 
на старця. — Часом трапляло ся, що на¬ 
цьковували ворогів па тих, котрих самі 
закликали. Бар. О. — А на що ти собак 
цькуєш? Кр. — Нацькувала мене всіма со¬ 
баками. Лев. — А тут де взялись цокотухи 
збоку, тай стали їх підцьковувати. Ч. К. — 
Під-ьюяіуе його проти сина. Кн. 

Натравливаніе = цькування, підцькбву- 
вання, ПОЦЬКОВ (Харьк. Чайч.). 

Натрспать = натіпати. — Натіпали коноплі. 

Натрескаться — яалопати ся, натріска- 
ТІІ СЯ, ЯаЖертИ СЯ. — Налонав ся та Гі 
очкур попустив. 

Натреснуть, ся = надтріснути, ся. 
ІІатрещать = 1. патріщати, натріско- 
та(ї)ти, наторохтіти. — Натріспотів, а® 
вуха болять. 
2. наторочити, нацьвепькати, наторох¬ 

тіти і д. Наболтать. 
Натрубйть — натрубити, насурмити. — 
Натрубйть вь увів = натуркати, на¬ 
торохтіти. 

Натрудйться = напрацювати си, наро¬ 
бити ся, напорати ся. 

Натрунйть, ся = восьміяти ся, поглузу¬ 
вати, ПОПОСЬМІЯТИ СЯ (з кого). 

Натрусйть, ся = натрусити, СИ. — На¬ 
трусив з ріжка табаки. С. 3. 

Натруситься = налякати ся, настраха¬ 
ти ся. 

Натруска = 1. натрус. 
2. ладівнйця, порохівниця, ріжок па 
порох. 

Натрясать, патрясмвать, натрясти, ся = 
1. натрушувати, натрусювати, натру¬ 
сити, СЯ, понатрусювати. — Натрусили 
яблук повну мірку. 

2. натрясти, ся. 
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Натуга = натуга (С. 3. Л.), напруга. 
Натуживать, натужить, ся = напружу¬ 
вати, папручуватп, напинати, натужу¬ 
вати, СЯ. — Тягнеш супоню, папручубш 
мі. Кп. (Д. ще під сл. Напрягать). 

Натужиться ■ натужити ся, нажурптп 
СЯ. — Натужилась па чужий за своїм родом. 

Ііатужлившн, натужний = важкий, тяж¬ 
иш, сутужний, сутяжпий. _ Дуже су¬ 
тужна робоїа. 

ІГатузііть = надавати стусанів, одлупй- 
ти, наштовхати. 

Натура = 1. натура, природа. — При¬ 
роду ТЯЖКО ОДМІІІИТИ. н. пр. 

2. вдача. — Воскова вдача: аби до тепла, 
так і тане. п. пр. — Справжньої добрости 
мало було в його обличчі, як мало було і в 
самій вдачі його. Лев. В. 

Натурализоваться = убитлйти ся. С. Ш. 
Натуралісті = природоспйт (С. Жел.), 
природознавець. 

Натуральний = натуральний, природний. 
Натурщиць, ца = ЖИВОВЗір. — Малювати 
ме з живовзору, дивуючи професорів і то¬ 
варишів. Пісоч. 

Натушевать, натушевнвать = патушова- 
тп, натушовуватіг. с. Ш. 

Натьікалепь = кілочок, патичок (що ним 
роблять ямки на грядках). 

Натикать, ся = д. Наткнуть, ся. 
ІГатїістїться = натискати ся, натисну¬ 
ти ся, натовпити СЯ. — Натиснулось лю¬ 
дей вовна хата. 

Натішить, ся = на(по)тїшити, ся, на- 
(по)веселйти, ся. 

Натйрить = 1. накришити хліба (в квас 
з сіллю). 
2. накласти багато, натовкмачити. 

Натята = натягач (д. під сл. Инструменть). 
Натягивать, натануть, ся = 1- натяга¬ 
ти, напинати, нацуплювати, натягти 
(С. Л.), напнути, нальясти, наиьяти 
(С. £), нацупити, СЯ (С. Л.). — Як напве 
стрілець тетівку. в. к. — Нацупив на себе 
червону сорочку. Ви. 

2. д. Напиваться (про трунки). 
Натйгь = д. Натята. 
Натяжка = 1. ватягання, напинаная, 
нацуплювання. 
2. натяжка. 

ІІатянуть, ся = д. Натягивать, ся. 
Натякать, ся = 1 • наянкувати (наробити 
пмок в стші, щоб краще пристали шпаруїш). 

2. д. Нарубать. 
ііаугадь = навгад (С. л.), навгадь, на- 

иання (С. 3.), навманькй, павманякй 
(Кр.). — Заблудивсь, та й іде лісом навман¬ 
ня. н. к. —Теиио було, поїхав навяаняки. Кр. 

Науголокь, паугб.іьіінкь = угбльник (С. 
НІ.), паріжник (с. Жел.). 

Наугбльпнй = угольний, наріжний (С. 
Жел.). — Наріжна камяниця. 

Наудалую, наудачу = иаіцастя і д. На- 
угадь. 

Наудить, ся = наудити, поудити, пало- 
ВИТИ удКОЮ. — Риби не иаудив, а лусту 
спудив. н. пр. 

Наузить = підрізувати стільники. 
Наука = ваука. — Наука — штука, а ро¬ 
зум диво. н. ир. — Луччяй приклад, нк на¬ 

ука. н. пр. — Нперіідь наука = оце тобі 
наука, — Оце тобі, бабо, наука, не ходи 
заміж за внука, н. пр. 

Науськать, иауськивать = нацькувати, 
підцькувати і т. д. д. Натравить 2. 

Науськнваніе = цькування і д. Ііатра- 
вливаніе. 

Наутекь = навтіки, навтеки, навтікача. 
С. 3. Л. — А я побачив, що непереливки, 
та навтікача. 

Научать, научить, ся = навчати , нау¬ 
чати, навчити, вивчити, ся, дати ші- 
ВІД, понавчати, ся. •— А маги хоче на¬ 
учати. К. ІН. — Він його навчив. — І від 
кого вони понавч-ли ся так робити! Чайч. 

Научний = науковий. — Наукове товари¬ 
ство їмеяи Шевченка у Львові. — Науко¬ 
вий збірник. 

Науншикь, ца — 1. шепотйнник, ци, під¬ 
слухач. — Він в урядника вашого за шє- 
погипника, що тільки прочув, зараз йому 
в уха вносить. Кн. 

2. капелюх. — Надів шапку з капелюха¬ 
ми. — Будуть міні на зиму рукавички й 
капелюхи, н. к. 

Науціпвчать = натуркувати (С. 3. Л.), на¬ 
мовляти. 

Наушнпчество = натуркування, шепоти, 
нашепти (К. Б.). 
Наувціть = натуркувати (С. 3. Л.), намо¬ 
вляти, підмовляти, призводити. 

Наущеиіс = направа, намова, нату'рку- 
вання (С. л.), підмова, підмовляння 
(С. Л.). — Гарасько зараз догадавсь, що дід 
морочить із паправи. Мет. — 3 батьків та 
з матерів і направа. Сп. — То певне з йо¬ 
го направи. — Аби ні в чому Иегриковоі 
намови не слухали. Л. В. — Хто иньший 
здоровий обвинен, іяі з паправи його тот 
шалений забойство учинил. От. Л. 

Нафабрить = нафабрувати, нафарбувати, 
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Нафьіркать, ся - напйрхатн, ся. 
ІІафуфьіриться = набундючити ся, на- 
шшдючити ся, наиндйчити ся. 

Нахаживать, находить, ся = знахожува- 
ТІІ, знаходити, СЯ (Д. Найти 2). 

Нахаль, нахалка = нахабник, ця, хар¬ 
циз (с. 3.), харцизник, ця. 

Нахальничать = нахабничати. 
Нахальний, по = нахабний (Ки.), нахаб¬ 

но, нахрапом (С. 3.). 
ІІахальство = нахаба (С. 3.), нахабність, 
иахрап, харцизство. — Отеє нахаба! су¬ 
ща пеня московська! Прав. 

Нахаркать, нахаркивать, ся = нахарка¬ 
ти, нахрякаги. 

Нахваливать, нахвалить, ся = вихвалю¬ 
вати, вихваляти, розхвалювати, роз¬ 
хвалити, ся; яахвалйти ся. — Ач як 
вихваляє свій крам. — Так добре жити — 
ненахвадить ся. 

Нахвйстать, ся = нахвастати. ся, нахва¬ 
лити ся. 

Нахватать, пахватнвать, ся = 1. наха¬ 
пати (С. л.), нахватати, иахбплювати, 
нахапувати, понахонлювати, понахва- 
тувати. — Нахапав і в кишені й за пазуху. 

2. нагарбати, награбувати. 
Нахвораться = пахорувати ся, наслабу- 
вати ся. 

Нахйтить, нахищать, ся = накрасти, на¬ 
крадати, СЯ. — Наїли ся, накрались обоє, 
а що взяли на той сьвіт з собою ? К. Ш. 

Нахлсбаться = насьорбати ся. —- На- 
сьорбав ся борщу. 

Нахлестать, ся = 1. нахвйськатн, на¬ 
хльостати, настьобати, нашмагати. — 
Нашмагали йому спину. 

2. налигати ся, нахлющити ся, патю- 
жити вя (д. Напиваться). 

ІІахлестка = 1. латка (шкуратяна). 

2. д. Нагоняй. 
Нахлобучнвать, нахлобучка = д. Накло- 
бучивать і т. д. 

Нахлбпать = наляскати, наляпати, на¬ 
плескати. — Наплескав долоні, що й досі 
болять. 

Нахлбппуть = накрйти. 
Нахлопотаться = наклопотати сн, на¬ 
тупати СЯ, натупкати СЯ. — Натупкав 
ся коло цього діла, поки зробив. 

Нахлучивать, нахлучка = д. Наклобучн- 
вать і т. д. 

Нахлинуть = 1. наринути, набурхнути. 
— Наринуло багато води. 

2. насунути, привалйтн. — Насунуло 
гостей, що й сісти нема де. 

Нахлистать = д. Нахлестать. 
Нахлібниць, ца — годованець, ка (С. 3.), 
похлїбець, С'ГОЛОВНЙК, ЦЯ. — Вона сто- 
ловішків держить і з того живе. Хар. 

Нахлистаться = д. Нахлсстаться 2. 
Нахмуріївать, нахмурить, ся = 1. д. На¬ 
супить, ся 1 і 2. 
2. настовбурчувати ся. настовпужува- 
ти ся, настовбурчити ся, настовіїужи- 
ти ся, наїжити ся. 

Нахникатьсн = папхйкати ся. 
Находить, ся — д. Найти, ся. 
Находиться = 1. находйти ся, нашвен- 
дяти ся, начвалати ся. 

2. д. Нахлопотаться. 
ІІахбдка = нахідка (С. Д.), знахідка (О. 
Аф.), найда (С.п.), знайда, нагйбка. — 
Оце що він вернув позичені гроші, то це 
міні як п&хідка. 

Находпий = знайдений. 
Находчивмй = мегкйй, спритний, тям- 
КЙЙ, зручний. — О, меткий хлонець! Ні¬ 
коли ие стерявть ся — знайде що одмовить 

Нахожденіе == 1. знахоження. 
2. пробування, бутність. — Пробуваний 
мого в салдатах не злївочило його. Кн. 

3. нахід, напад. 
ііахозййішчать = нахазяїнувати, наго¬ 
сподарювати. 

Нахолаживать, нахолодить, ся = нахоло- 
жувати, нахолодйти, ся, нахолонути. 
— Нахолодили хату. 

ІІахбхливать, нахбх.шть, ся = настов¬ 
бурчувати, настовяужувати, настовбур¬ 
чити, настовпу^жити, ся (с. Л.), наїжи¬ 
ти СЯ, Напудрити ся. — Чого напудрив 
ся, як сич на сову? Кр. 

Нахохотаться = нареготати ся. 
Нахбхриться = д. Нахбхлиться. 
Нахрамьівать = шкандибати трошки, по- 
кульгуваги. 

Нахрапбкь, нахрапомь = Насильно. 
Нахулйть = наганьбйти, наганити. 
Нацарапать, нацаравивать, ся = надря¬ 
пати (С. л.), нашкрябати, надряпувати, 
нашкрябувати, ся, понадряпувати, но- 
НаШКрябувати. — Понадряпувзли паші 
школярі такого, що й не розбереш. Чайч. 

Національний, нація = народний, народ. 
Націдить, націживать, ся = націдити, 
наточити, вточити, нацькувати, нато¬ 
чувати, ся, понацїжувати, іюиатбчу- 
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Вати. — Націдив відро. — Вточив браги. 
Кр. — Нонацїжували усе пачипші, а ш.е 
багато пива зоетало сн. 

Надпливать, націлить, ся = цілити, на¬ 
ціляти, лучити, націлити, ся, налупи¬ 
ти. — Иїнк не падучу ниткою в ушко. Чайч. 

НацЬловаться = нацїлувати СЯ. — На¬ 
вздогінці не нацїдуеш єн. 

НацЦшіть, націишіть, ея = начепити 
(С. 3.), причепити (С. 3.), наче(ї)плюва- 
тп, причіплювати, ся, поначіплювати, 
поначіпляти, попричіплювати, ся. — 
Вража дівка не хоче любити, начіпляє ко¬ 
ридинів, щоб її любити, н. ц. 

Яачавкать, ся = наїшімкати, иачмака- 
ти, иацямкати, сн (плямкаючи нажувнти); 

пошлім кати, ночма(цья)кати. 
Начало = 1. початок (С. 3. Л), ночіін 

(С. 3. Л.), починок, зачин, зачало (О. 
Аф.), розиочаток. — Того ж року на са¬ 
мім початку оного. Л. В. — Від початку 
сьвіта божого. — Як небо блакитне — не¬ 
ма йому краю, — так душі почину і краю 
не має. К. ПІ..— Щось почав був говори¬ 
ти, та судді річ його з починку перебили. 

Гр. — Начала = ночатки. с. Л. — Нт. 
началі. = з початку. _ Сь самого на¬ 
чала = з иервопачалу, насамперед, по- 
перід усього, о. л. 
2. основа, ґрунт. 

Начальники., ца = начальник, ця, стар¬ 
шин, а. 

Начальїшчсскій = начальницький. 
Начальний = 1. початковий. К. От. 

2. старішій. 
Начальство = начальство, старшина, у- 
ряд. — Сумуй кинзи, сумує і вся старши¬ 
на. іі. к. К. 3. о 10. Р. 

II ачальствоваиіе = старишпувания. К. Ч. Р. 
II ачальствовать = начальникувати, стар¬ 
шинувати, батькувати, правити, вер¬ 
ховодити. — Вже другий рік старшиною, 
я начальникувати пе навчив ся. Чайч. — 
Нема Січі, пропав і той, хто всім верхово¬ 
див. К, ПІ. 

Начатокь = д. Начало. 
Начать, начинять, ся = почати, ся (С. 

3. л.), зачата, ся (С. Аф. 3. Л.), вчати 
(С. 3.), учати, ся (С. Л. НІ.), розпоча¬ 
ти, розчати, ся, стати, взяти, ся, зай¬ 
ти ся, починати, ся (С. 3. Л.), зачина¬ 
ти, ея (С. Аф.), розпочинати, ся (Є. Л.), 
брати СЯ ДО ЧОГО, заходити СЯ. — По¬ 
чало сьвігатн. — Починай ти, а я вже за 
тобою. — Іде козак од дівчини — починав 

дпіти. н. а. — Розпочав діло. — Уже роз¬ 
чали робити хату. Чат. — Взяв кричати. 
Кр. — Як взяла, кувати, жалібно сьнівати. 
її. її. — Зайшло ся в їх од того, що той 
тому пе поступавсь — от і сварка. Чайч. 

— Начать річь = вийти, іяняти річ. 
— Ізпяли якусь річ про сьвнта. К. 3. о Ю. Р. 

Ничсканіївать, па чека лить == набивати, 
вибивати, набити, вибити (монету). 

ІІачелок-ь, ііачсльїііікі. = набрівник (ді¬ 

вочий убір над бровами). 

Иачервнть, ся = начервйти, ся. 
Начерпивать, начсрпйть, ся = чорнити, 
начорнити, почорнити, ионачорняти, ся. 

Начорно = начорно. 
Начертаїїіе = нарис. 
ІІачортать, иачертивать = написати, иа- 

пйсувати. 

Начсртйть, ііачсрчпвать = нарисувати, 
нарнсовувати, (циркдем) — нацпрклю- 
вати. 

Начесать, начесьівать = і. начесати, на¬ 
чісувати, поначісуваги. _ Начесала ба¬ 
гато волосся. 
2. начухати, начухрати, начухнарити, 
начухувати і т. д., цоначухувати і т. д. 
— Начухав руку, трохи не поздирав. 

Начееть, начіітьівать, ся = иалїчііти, на¬ 
рахувати, яащитати, налічувати, нара¬ 
ховувати, папиітувати, ся. — Налічили 
на збірщпка сто карбованців, 

Начест. = пачіски. 
Начесьівать = д. Начесать. 
Начетверо = начетверо. — Начетверо рос- 

пала си розрита могила. К. Щ. 

ІІачетт. = начот. 
Начиняніе = 1. ПОЧИН.—Почин діло спра- 

вує. п. пр. 

2. замір. 
Начинатель, ница = почипатель, ка (так 

саме і в чеській мові). 
Начинять, ся = д. Начать. 
Начйиивать, начинить, ся = пачиияти, 

напихати, набивати, начинити, напха¬ 
ти, набити, ся, поначиняти і т. д. — 
Курку начинила нашою. С. 3. — Попачи- 
гшли ковбаси. Чайч. 

Начинка = начинка, потрібка (Ев.). 
ІІачишціїїгь, ца = д. Зачинщикь, ца. 
Начйпь = д. Начало. 
Начитать, ся = вичитати, начитати ся. 

— Од кого се ти чув? Не чув, а вичитав 
з книжки. — Годі тобі читати! Ще хіба 
по начитав ся. 

Начіітьівать = д. Начееть. 
Начиниться = начхати ся. 
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ІІачудееить = начудасїйничати, наку- 
медпичати. 

Начудйтьен = надану вати ся. 
Нашалберіїть — 1. нробапдпкувати. 

2. наплести, паверзтй, наторочити. 
ІІашалйть, ся = напустувати, ся. 
Нашаркать = начовгати, ігопочовгатії. 
ІІашарпчьїжничать = нашахрувати, на- 
циганитп. 

Нашататьсн = 1. натоптати ся. 
2. поиотнняти ся, поповештатн ся (без 
роботи). 

НашатЕфньїіі = союжья новий. — II. 
спирті» = жнгунець. Оп. 

Нашатьірь, 8а1 атіпопіасиїи = СОЛОМТ.ЯК. 
С. 3. Пав. 

ІІапісйипкь = ошийник. 
Нашслушііть = нашеретувати (про хлібне 

зерно у м лінії), налускати, валу лати, на¬ 
лущити, поналускувати (оріхів, насінин 
то-що). — Налускай міпї оріхів, бо сам не 
розкуси. 

Лаиіснскій = ИаськиЙ. — Наські україн¬ 
ські вазки. Бодяпськиїї. 

Нашептать, нашснтьіваті» = нашептати, 
нашіптувати; пошептати, нашептати, 
відшептати. 

Нашеетвіе = нахід, напад, нйступ, на- 
СтупСТВО (С. ЗЛ — Од неприптельсьгсого 
наступетва оборонити. О. 3. 

Нашивать, нашить, ся = нашивати, об¬ 
шивати, нашити, ся, понашивати ; спра¬ 
вити, насправляти. — ІІІШ1ИВ стьожку на 
брилі,. ■— Понашивав свиток па продаж. — 
Насправляв одежі на скільки років. — На¬ 
шить заплату — налатати, залатати. 

Нашивать = НОСИТИ. 
Нашивка — 1. нашивання, обшивання. 

2. нашивка, ляжівка. 
Нашильникт» =-- нашильник. 
Нашильничать — нашахрувати. 
Нашинковать = нашаткувати (капусти). 
Нашить = д. Нашивать. 
Нашкбливать, иашко.шть, ся = ш(ви)- 
школюватп, на(ви)муштр6вувати, ви¬ 
школити, вимуштрувати, ся (Кр.). 

Наш лопать = наляпати, нашльопати, 
шльопанців надавати. 

Нашинковать, иаіішнкопьіпать, ся = ла- 
шпш'уватп, иашіші'бвувати, СЯ. — За¬ 
ячину треба добре ііашшн'увати салом. 

Нашпйлпваті», наший.міть, ся = пришпи¬ 
лювати, приколювати, иришнилйти, при¬ 
колоти, ся. 

Наштопать = нацпрувати. 

Наштукарить = паробгіти штук, фйглів 
і д. ІІачудееить. 

Нашту кату рить = пащекогурптп, па- 
типькувати (С. НІ.). 

Нашуміть, ся = нагомоніти, ся, нагала¬ 
сувати, ся, нагвалтувати, наробити 
галасу, бучі, гвалту. 

ІІашутйть, ся = ношуткуватн, наїпутку- 
вати ся, нажартувати ся. 

Наші» = наш, наський (С. 3.). — Знай 
іійшнхт» = ось-то ми! — Наша взяла 
= наше зверху. 

Пащека = 1. ляпас (С. 3.), ляпанець, 
лящ (С. 3.). — Як дам тобі ляща у пику. Кот. 

! 2. КОПИЛ (у санок . 

3. латка (в шевському ремсстві). 

Нащекотйть — 1. налоскотати. 
2. нацьвенькати, нацокотіти. 

Нащслкать, ся = 1. наляскати, ся, но 
поляскати. 
2. налускати, налузати, налущити, по¬ 
налускувати. — Налускали оріхів. 

Нащс.іочйть = назолити. 
Нащелшчнть = д. Нащекотйть. 
Нащоийть = наколоти, наскіиати. 

Нащипать, иащйпьіваті» = иащішати. на¬ 
щипувати, (волосся, пірьіі) — наскубти, 
надерти, вискубати, надирати, (про 
рослину) — нарвати, наривати, (про льон, 
коноплі) — набрати, иабіраги. 

Нащбка = д. Пащека. 
Нащуиать = намацати, налапати. — Нп- 

I мацавши ж самого Рема, протиснув мов Хо¬ 
му Ярема. ІСот. — Устромив руку та й на¬ 
мацав. її. к. 

Наїдать, наїсть = 1. накусховати, на¬ 
кусати. —■ Блохи накусали. 

2. наїдати, наїсти (набір). 
Наїдаться, наїсться = наїдати ся, на¬ 

їсти СЯ, (н жарт) — набухати СЯ, (над 
то) — налопати ся, натріокатн ся, на¬ 
жерти ся, налупити ся, набарабухкатн 
СЯ, (з жадобою, найбільше, про рідну стра¬ 

ву) — налигати ся. 
Наїздить, наїзживать — виїздити, ооь- 

їздити, виїзжувати, об'ьїзжувати, ся. 
— Виїздив неука. — За цілий день і кар¬ 
бованця не виїздив. — Наїяи.тііііал лб- 

шадь — виніжений кінь. 
Наїздиться = наїздити ся. 

Наїздка = виїзжування, об’ьївжуиашін 



іМзДНИЕЬ 

Наїздинкь, да = 1. козак, (стар.)—ко- 
МОІШПК. с, 3. 
2. їздець, гарцьовіїіік, ця. 

Иаїздішчать = козакувати; гарцювати. 
Наїздь = ігііїзд. 
ІІаЬпжать, наїхать = наїздити, наїхати. 

— Наїхав па камінь. — Наїхало повен Дгіір. 
НаТза.пвать == д. Наїздить. 
Наїзжій = приїзжий. — На ярмарку ба¬ 

гато приїзгких купцїв. 
Наїсть, ся = Наддать, ся. 
Наїхать = д. Найзжать. 
Назкошшить = наберегтїі, назберегтй, 

назбірати. 
Наябсдішчать = набрехати, наклепати 

па кого), обмовити (кого). 

Наяву = .УВІЧ (С. Л.). 

Наядривать, иаядрнть = д ІІазрї.пать 2. 
(про опухи, болячки). 

II а я пливші = д. Назой.тмвьій. 

Наяривать = витинати, затинати (с. 3.). 
— Затинай горлиці- 0. 3. 

Но = не; НЇ. — Не так склало ся, як жа¬ 
дало ся. п. пр. — ГТі в кого було спитать. 

Неакуратності. = 1- неснрава, несправ¬ 
ність. 
2. нечепурність, неохайність. (Д. Нео- 
ІірЯТІІОСТЬ]. 

Неакуратний, по = І. несправний, но. 
2. нечепурний, неохайний, по. (Д. Нсо- 
врятш.ій). 

Небезвьігодш.ій, ІІО = не без КОрЙСТИ. 
— Се таке діло, що Гі йому не без корнети. 

Небезошіспьій, по = небезпеїшшй, 110. 
— Тут їхати побеаиоїшіо. 

Небережньїй, но = необережний, но, не- 
сторожкіїй, ко, необачний, но. (Д. Нео- 
сторбжіімй). 

Неблаговоспіїтанньтй = незвичапнии, не- 
одуковаїшй, неґречний. 

ІІеблаговремсішьій, но = невчасний, но 
(С. Пар.), не у свій час, не в добрий час. 

ІІеблагодаріїоеть = невдячність, яевдя- 
ка. С. Жел. 

ІІсблагодаріїмй, по = 1- невдячний, по 
(О. Ж. 3. Л.), невдачливий, ВО (С. Жел. 
Нар.), невдячник, ЦЯ (С. Жел.). — Не¬ 
вдячний люд отсей: скільки їм добра не ро¬ 
биш, а дяки не еподївай ся. Зїньк. — Ну 
іцож, невдячнице, па долю нарікати, лучче 
скажи: не хороший, пе можу кохати. її. п. 
2. нокоріістний, пеиожиточний. 

Іііб.іагошідежіюсть — непевність. 
Исо.нііоіііідєжііьій — непевний. 
ІІеблигоиріїстоПноетії — ііезвігіайиість, 

___Небнтность 

непристойність (С. Жел.), нечемпіоть 
(Гал.). 

ІІсблагоіірнстбйішц, но = пезвичайпий, 
по (С. Жел.), негожий, же, непристой¬ 
ніш, НО (С. Жел.), нечемний, но (Гал.). 

ІІсблагоііріїітпьін, по = 1. неприязний, 
по, неласкавий, во, немилостивий, во, 
неж(з)ичлгівий, во, неприхильний, но. 
2. непогожий, іісногодниГі, по, неслуш¬ 
ний (Чайч.). — Вь иеблагопріятное вре- 
мя = не в добрий час. 

Небо = Ііббо. — Небо облягло хмарами. — 

Небо, раїаіпга Лщ-цпі = ИІДНвбенпя (С. 

Л.), піднебіння (С. Жел.), І1ІДЛ0Ґ0НЯ (С. 

Л-). УІнгкое небо, раїаіипі шоіе = ВП- 

лочки. — Язик йому до иіднебеиня при¬ 
лип. Кп. 

Нсбольшбй = малий, маленький, неве¬ 
ликий, невеличкий. — Малі діти — ма¬ 
лий клопіт, и. пр. — Маленький: татові 
штанці по колінця, п. ир. — Ой ти звав, 
па що брав моче невеличку — згодувала 
мене мати, нн перепеличку, н. пр. — Сь 
небольшїшь три гбда = три роки з 
чіімсь. _ Діло за небольпіїшь стало —- 
дію за малим стало. 

Небосюшнь = крайнебо; д. Горизбнть. — 
Дивлю ся її в вечірнє крайнебо далеко і гли¬ 
боко, і чую, що просить си душа моя туди, 
де потонуло в хмарах око. Мет. 

ІІсббсь (скорочене: ІІЄ ббйся) = не бійсь, 
так. — До церкви так не пішов, а потяг 
до шинку. — Сам так не хоче робити, а 
тому велить. Чайч. 

Небоязливий = небоязькйп, відважний, 
Ііебій, небоян. — І небоя вовки їдять, н. пр, 

ІІебрсженіс, небрежность = недбалість 
(С. ж. д.), недбальство, недбайливість. 
— Когорті могучи служби Божої слухати, 
а пе слухав з недбальства, грішить тяжко. 
Б. Н. •— Своїм недбальством ку шкоді кому 
упустил. Ст. Л. 

Нсбрежливмй, во, иебрежпнй, но = не¬ 
дбалий, до, недбайливий, во, недбайло, 
недбалнця (сп. р.); иеобачпиГі, ііо, без¬ 
клопітний, безжурний, но. — Тиха мов 
недбала розмова ставала що раз жвавішою, 
Бар. — ГІедбалиця гірше пьяпицї. н. пр. 

Исбмвальїй = 1. небувалий, иечуваннп. 
— ГІечуваие діло. 

2. вигаданий, неподобний. — Неподоб¬ 
на річ. 

Небивальїципа, небьілйца = небувальщи¬ 
на, небилиця, вигадка, байка. 

Нсбьітность = небутність. 

177 
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Невдалекї = недалеко, недалечко. 
Невеликії, певслйчект, — д. Небольшбй. 
ІІевявнд'Ьть світа, у виразі: „неваиіід'Ь.і’ь 
світа" = сьвіт йому замакітрив ся. 

Невигода = пригода, здр. пригодонька, 
халепа, лиха година. (Пр. д. під сл. Не- 
счастіе). 

Неввіїрая = невважаючи, иедйвлячись. 
— Невважаючи ні па які перешкоди, він 
не кидав діла. 

Невзлгобйть = незлюбити, зненавидіти. 
— Свекруха зненавиділа невістку. 

Невзначай = несподівано, зненацька, 
знеобачка (с. 3.); ненароком, незна- 
рОШНа. ■— Наладиш несподівано на това¬ 
риство полку мого. Л. В. — Як би зне¬ 
нацька ангел з неба з огиеиою різкою зле¬ 
тів. Кот. (Пр. д. ще під сл. Неоасйдапшлй). 

Невзнось = неплатіж, невиплата. 
Невзрачинй = непоказний, мізерний, мир¬ 
шавий, поганкуватий. — Проживав мир¬ 
шавенький собі паничик пкийсь у одного 
пана па хуторі. К. X. 

Невпдаль, невидальвідіиа = диво, дико¬ 
вина, ДИВОВИЖа. — Диковина — що сви¬ 
ня иековапа. п. пр. — Что за невпдаль! 
= ото не бачили! 

Невйднмка = (про чоловіка) — небачиии, 

(про вещ) — невидимка. — Лихий пебцч- 
вий взяв мене за бороду та її не пускав, 
н. к. — Шапка невидимка. С. Жел. 

Невидимий = незримий, невидимий. — 
Хтось незримий шепотів міні, підбадьору- 
вав мене. Кп. — І зробив ся я знову не¬ 
зримим. К. Г1І. 

Невйнность — невинність, безвинність 
(С. ПІ.), безневинність (С. ПІ.). — Не¬ 
вйнность нотерять (дівочу) = вінок за¬ 
губити, згубити. — А в неділю рано 
мати дочку била, десь ти, суко, віночка згу¬ 
била. її. п. — Яв неділю біль білила, там 
я, мати, війок Загубила, п. п. 

Невинний, но = невинний, но, безвин¬ 
ний (С. ш.), безповйіішій, безневинний 
(С. ПІ.), невинуватий. — Лає та бьв його 
безневинно. Чийч. — Невинная Д’Ьвйца 
= д. Дійство н в ица. 

Невкуспнй, но = несмачний, но. о. Л. 
НевягЬнябмий = неосудний. — Коли він 

божевільний, значить не судний, його треба 
до шпиталю, а не в тюрму. Ки. 

Невм'Ьстйтельньїй = иемісткйй, непа- 
ковнйй, тісний. 

ІІевниманіе, невіїиїїатРльноеть = неува¬ 
га (Лев.), неуважність, недогляд, не¬ 

уважливість. 

2. неповага, занедбання. — Сказано — 
козаки: байдужо ш про жінок... Защеміло 
серденько в мові Лесі од того занедбання. 
К. Ч. Р. 

Невннматсльньїй, но = неуважний, по 
(С. л.), нев(у)важлйвпй, безуважний. 

Невнйтвий, но = незрозумілий, до, не¬ 
виразний, НО, нерозбірний, ІІО. — Дяк 
читає не виразно. Кн. — Говорить ие- 

вііятпо = мимрити, хамаркати, хара¬ 
маркати. — Не розібрав —- щось мимрить 
під ніс. 

Невовреля = невчас (С. Л.), невчасно 
(Чач.), поневчасї, 1ІЄСЛ)тШ1ІО. — Прий¬ 
шов до його само неслушно. Кн. 

Невод-в, неводові = невід, менший — во¬ 

лок, ВОЛОЧОК (С. Аф. 3.), краї невода — 

Крила, задня частина — маТ'НЯ, саміїй зад 
— гушірь (С. Аф.), палиця, що нею про¬ 

пускають невід від лід —- прогін. 

Нсвозбраїшьій, но = незабороиении, не- 
заказаиий, но, без перешкоди. 

Псвозвратньгй, по = безповоротний, но, 
неповоротний, но, без повороту. 

Невоздержаціе, невоздержиость — по- 
впйшіість , нездержливість , непомір¬ 
ність. — Нема йому ради, нездержливість 
у їді скрутила його. Кн. 

Невоздержннй, во = невпинний, но, не¬ 
стриманий, но; непомірний, но. 

ІІевозділанньїй, по = необрбблений, но. 

Невозибясность =- неспромога, неспро¬ 
можність , незмога, нембга, несііяа, 
неможливість (С. Пар.). 

Невозмбяснгав, но = неможливий, немо- 
жебиий (К. Кр.), незбутшін, не можна, 
неможливо, не вільно, не спосіб (С. 
Пар.). 

Новозшужальїй, нсвозрастннй = недо¬ 
рослий. 

Неволить, ся = неволити (С. Л.), силува¬ 
ти, ся (с. л.), примуиіати (О. з.), вму- 
шати, змушувати (С. Аф.), пуждйтп 
(Гал. С. Жел. Пар.). — Убожество і ста¬ 
рість силують мене швидке тебе заміж од¬ 
дати. Кот. — До гачешія гребель припу¬ 
тати. Орлик. С. 3. 

Невбльникії, ца = певільпик, ця, чка, 
(папський) — кріпак, ЧКа, (військовий) — 

невільник, бранець, бранка, (в тюрмі) 
— д. Арестант'ь. 

Неводьничоскііі = невбльнпцькігії, не- 

вбльнпчпїї, підданський, кріпацький. 



Невольничество 

Невбльничество — неволя, підданство, 
кріпацство. 

Невбльно = невільно, несамохіть (Чайч.), 
МИМОХІТЬ, МИМОВОЛІ (С. Л.\ знехотя (О. 
Л.). — Шукали забуття а думка мимохіть 
з самого дна душі марою виринала. Сам. 
— Знехотя зробив. 

Нсвбльнмй = невільний. 
Неволя, лсволтошка = неволя, неволень¬ 

ка, підданство, кріпацство; пріїмус, 
принука, силування. — в певолї тяжко, 
хоча ІІ колї, сказать но правді, по було. 
К. Ш. — Попав сн в неволю. — Гей та 
колись була роскіш-воля, а теперенька та 
неволенька, а. п, — Як не даси з призьби, 
то даси з принука, п. пр. — До милування 
нема силування, п. пр. — За неволю, не¬ 

волею, ІІ.ТЇ» подт» невблп = неволею, 
З неволі, НО неволі. — По волі, чи но 
поволі? и. к. — 3 неволі він те робить. Чайч. 

Певообразішнй, мо = песпогаданпй, нс- 
ііомйсльнпй, по (С. Л.). 

Повороті = одежа, що не була ще пе¬ 
релицьована. 

Невпопаді. = невлад (С. Л.), недоладу 
(С. л.), недоречі, недошмйги (С. 3.), не- 
догбдпо (С. л.), недогода (С. 3.), не- 
Вгаразд. — Коли мов невлад, то п з своїм 
назад, н. ир. — Сіюзан зовсім недоречі. 

Невразуїийтельнмй, но = незрозумілий, 
ло, неясний, но, недотями, недостямку. 

Невредйммй, мо — ЦІЛИЙ (С. Жел.), пе- 

рушймпй, 10. 
Невредннй, по — иевадлйвий, пешкодлй- 
вий, во, иезавадний, но. 

Неветуппо = несповна, незбвеїм. 
ІГсвтерпежт. = нетернуче, певйдержка 

(Чайч.), ГОДІ ВЖЄ терПІТИ. — Так важко, 
що годі вже терпіти. Чайч. 

Невигода = невигода. — Не так шкода, як 
невигода, в. пр. 

Непі.їгодннй, но = иевигодний, невгод¬ 
ний (С. Л.), иекорйетиий, непожйточ- 
ЧІІИЙ, но. 

Невнносймнй, мо = нестерпучий, че (С. 
Ж,ел. Л.), незносний, НО (С. Л.). — Не¬ 
стерпуче тяжко. — Народові малороеий- 
ському незносні і невимовні кривди чинили. 
Кіен. От. 

Невьіразймьнї, мо = невимовний (с. 3.), 
несказанний, незмовлений, но. — Не¬ 
ня япіше чудо. С. 3. — Невимовно чудова 
випарами Київа. Лев. — Невимовно гірка 
доли судила сн йому. Кп. — Щось наче 
здавило їв в грудях дихавші... і знов не¬ 
вимовне тнсмві1 бнжашпі. Ск. - Нема міні 

Невірь 

нічого важче в сьвітї, як мовити про горе 
невимовне. К. II]. ї. — Тоді чувш в душі 
щось невимовне, якусь силоньку чарівни¬ 
чую. Кон. — Зрадів несказанно, поба¬ 
чивши її. 

Невідомий, мо = невідомий, недовідо¬ 
мий (С. Л.), незнаніші (С. 3.), невідб- 
М0; невість, безВЇСТІІИЙ (С. Л.). — І на 
душі тихо стане, як там під зірками; тодї 
щось невідоме робить ся із нами. Мет. — 
Чого тв н журлива мова моїй душі невідо¬ 
ма? Мет. •— Н стену, в пезнаемому полі. 
К. III. — 3 пезнаемого краю. Мор. — В 
яких гаях, в яких ярах, в яких незпаемих 
вертепах ти заховаєш ся? К. III. 

НсвІдь = незшіть, ПОВІДЬ. — ІІезнать що 
робить ся. 

Ііевідйіііе = невідання (С. Л.), невідо¬ 
мість, пеСЬВІДОМІСТЬ. —Невідомість гріха 
пе ЧШІИТЬ. II. пр. 

Повіжа, невіжда = 1. неук (С. 3. Л,), 
невіглас (С. 3.), темний, сліпий, сліпак, 
НеППСЬМеШШН. — Петр 1-й з неуков рус- 
ских пччипил ученими. Л. В. — Оттак, лю¬ 
ди, научайтесь ворогам прощати, як сей не¬ 
ук! К. III. — 3 грішми і дурня невігласа 
почитують, п. пр. — Ох давня ти банко! 
Хіба що пезнайко, простак невіглас не чув 
тебе зроду. Пч. 

2. незвичайний (С. Л.), нечемний (Гал.), 
нечема (Фр.), неґречний, мугігрь. 

Невіжсствоііпнй = темний і д. Невіяні 1. 
Исвіжоетво =1. темнота (С. Пар.), тем¬ 
рява (С. ііі.), невідомість, несьвідб- 
ШІС'ГЬ (С. Пар.). — Темнота народна — ве¬ 
лике лихо. Кон. 

2. незвичайність, нечемність (Гал.). 

НовІжлнвость = д. НевІжество 2. 

Не важливий, во = незвичайний (С. Л.), 
нечемний (Гал. Фр.), неґречний. — Щоб 
не обідиксь він за ике незвичайне слово, 
в. к. -— Що в злости я сказав тобі нечемне 
слово. Фр. 

Повірю = невіра, безвірря, недовірство. 
Невірно = невірно, непевно. 
Невірний = 1. невірний, невіра, недо¬ 

вірок (С. 3.). — Невірний гірш жида або 
турка, н. пр. •— Лях потурвак клюшннк 
галерський, недовірок християнський, н. д. 

2. неймовірний. 
3. невірний, неправдивий, непевний. 

4- д. Ш.ро.тбмньїй. 

Нев'Ьроатность = неймовірність. 

ІІсвТ.ролтпмй, но = неймовірний (С.Жел.), 
неподобний, нечуванпй, но. 

Невірі = невір, невіра, недовірок. 
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Невісомий 

ііі'іііломьій = безважшш (С. Жел.), не¬ 
уважний, неваговий. 

Невіста = 1. не в (ста (С. 3.), молода, на 
весіллі в піснях і в речах обрядових — 

княгйня. 
2. дівчина на виданні. 

Невістшгь = невіетин, молодої. 
Невістка, невіступіка = невістка, здр. 

невістонька, невіхна (С. 3.), особо: си¬ 

нова жінка — синова (С. 3.), сипйха, 
братова — братова (С. Аф. НІ.). — Не¬ 
вістка — чужа кістка, п. пр. — 3 синовою 
його милости папа Василів. Марковий. С. 3. 
— Брат сестру вітає, а братова стиха 
лав. н. пр. 

Не віст к н иг = невістчин (С. 3.), синової, 
братової, кількох повісток — невістча- 
НИЙ. — Невістчин хлопець. С. 3. — У пас 
три невістки, так то невістчина худоба. Чайч. 

Невість = незнать, невїдь, невідомо. 
— Незнать куди дів ся. — Незнать що каже. 

Негарь = нежирь (торішнії трава неви- 
палепа). 

Негді = нігде, ніде, нема-де. с. 3. л. — 
Утопив сіі-б молоденький, щоб 1ІС вудить 
сьвітом, утопив сіі-б тяжко жити і нема-де 
дітись. К. Ш. 

Негласний, но = негласний, но, неяв¬ 
ний, НО, безоповідно, НИШКОМ, ТИШКОМ. 

Неглижйровать = нехтувати, занехаю¬ 
вати. 

Негбдникт., ца = ледащо (С. 3.), поб. — 

ледацюга, ледащиця (С. 3. л.), ланець, 
ледарь (С. 3.), ледарка, лайдак, ло¬ 
бу рь, поб. — лобуряка (С. 3.), гуль- 
ТЙЙ, ка (С. 3.), гульвйса (С. 3.). — Вро¬ 
дилось ледащо — нїващо. н. пр. — Ой ти 
падці, мене бт.еш, сам не знаєш за що: як 
і ти, так і я — обоє ледащо, и. н. — Пу¬ 
стив ся в ледащо. 0. 3. — Чанлинському 
злодію, ледащиці. Л. 11. — Ой послухай, 
синку, що говорить вдова: моя дочка леда¬ 
щиця не почує дома. її. п, 

Негодность — Ііегбдпість, нікчемність 
(Чайч.). 

Негбдний, но = 1. негодящий (С. Л.), не¬ 
гожий (С. 3.), негідний (С. 3.), нспри- 
гідний, нездатний (с. Л.), непутящий 
(С. л.), непотрібний (С. Л.), нікчемний 
(О. 3.), НО. — На тобі, небоже, що міні не¬ 
гоже. н. нр. — На старість підтоптавсь, не¬ 
ма вже тої сили, що при здоровмо мав, 
і ноги трусять ся і очі помутніли, зовсім 
нікчемним став. Б. Г. — Негбдное - не¬ 
гідь (С. Л.), непотріб, нікчемниця, по- 
К 11,1,1.ка, ПОКИДІ. (0, 3,). . 1 покидали 
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вони яко негідь свої багатства. К. Св. II. 
— Шкода грошей па таку покидь тратити. 
С. 3. — ІЦе воно це покидька. С. 3. — 

Негбдньшч. сдйлаться = зледащіти, 
ЗНІКЧемНІТИ. — ІІе та вже я стала: зле¬ 
дащіла, нездужаю. К. III. —■ Ся думка сьвита 
од землі підіймає чоловіка і знїкчемпїти не 
дає йому. Ос. 

2. поганий, но, ледачий (С. 3.), паскуд¬ 
ний, НО. — Таку ледачу напі нить маю, що 
й по згадаю. Б. Г. 

Негодоваиіе = гнів (С. Пар.), ремство, 0- 
бурешія. — На тварі і в очах у йото па¬ 
лало обурення проти того вчинку. Кп. 

Негодоваті, = гнівати ся (С. Па)і.), рем¬ 
ствувати (С. 3.), обурювати ся. — він 
все більше переймав сп тим, що більше 
обурювало його проти гидливих заходів. 
Кп. — Чого ній так обурив сн на його? 

Негоди, = 1. невдача, недогода (С. 3.). 
2. неврожай, недорід. 

НегодиГі, ка = поганець, паскудник, ця, 

паскуда (єн. р.) і див. Нсгбдшікт., ца. — 
Плаче та ]>идае, ик ]іибонька бьеть сн, а над 
нею молодою поганець сьмієть сп. К. III. 
— Кругом паскуда! Чому ж його так не 
зовуть? Чому на його не плюють? К. Ш. 

Нсгодяйніічать = ледарювати. 
ІІегораздо = негаразд, недобре, погано. 

— Ой негаразд Запорожці, негаразд вчини¬ 
ли : степ широкий, край веселий гай зана¬ 
пастили. н. и. 

Нсгоетснріїшішй = негостьовптий, не¬ 
гостинний (С. Жел.). 

Негрі., негритянка = мурин (С. 3.), му- 
рпяка. — Як пурин білим, так дурень ро¬ 
зумним ніколи не буде. н. пр. 

Недалеко = недалеко, недалечко, близь¬ 
ко, неопбдаль (С. 3. Л.). — Неоподаль 
станувши обозом. Л. Б. 

Недалекій, недальній = 1. недалекий, 
близький (Є. III.), блнгбмин (0. Л.). — 
Недалека дорога. — Близький родич. — 
Бач, блигомий сьвіт! С. Л. 

2. недоумковатиії, недоїмок (о. 3.), бла¬ 
генький, плохенький. — Чоловік!. 110- 
дальннго ума, недалекій = благенький, 
плохенький і т. д. 

Нсдальиовйдшлй = короткозорий, корот- 
К0ГЛЯД1ІИЙ (С. Жел.), непрозірний. 

Недвйжшюеть = нерухомість, нерухоме 
ДООрО. — Цінувати велено було його не¬ 
рухомість. Кн. 

НедвижніїІ.ІЙ, МО, 1ІЄД1ШЖІІ1,1ІІ, по = не¬ 
рухомий, мо (О. Жел. 3.), непорухоміпї. 
МО, Ііеруншнїі, ПО, Ііеііорушнніі ЦІ. Же.!.). 
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ОезрухиЙ Піч.). — Довго, довго, утонувши 
в сердечвиї думи, сьшггші отець сидів 
мовчки, нерухомий, сумний. Галуз. — Як 
упив ся Лютицп Богдапко, та й заснув на 
лаві нерухомо. Ст. О. — Хотів кричать — 
язик сухий був нерухомий, мовчазний. О. Пч. 
— Він сидів непорушно. Ск. — Б безрухім 
погляді яснім метнулись іскри і потім на 
вік погасли в сні тяжкім. О. Пч. — Не- 
ДВІІЖІШОС II мі,IIі о = д. Недпйжпмость 
і під сі. Имущсетво. 

Недоборі. = недобір. 
Недобіїтнй = недобиток. С. 3. 
Недоброжелатель, ница = неприятель, ка, 
недоброхіт, ка, ворог. 

Недоброжелательшлй = пежичліівий ; не¬ 
зичливий (С. 3. ІКсл.) , недоброхітний, 
ворожий. 

Недоброжслательетво = псз ж)ичлйвість 
(С. 3. лСсл.), иедоброхітство. 

Недобросбв'їістіїг.ій = недобросовісніші, 
ііесумїиний. 

Недоброхбтний = д. Недоброжелательний. 
Недобрий = лихий, ВЛИЙ. 
Иедобілоім. = иедобіляїшіі віск. 
НедоВІІД'Ьті. = недобачати. — ПІД старо¬ 

сти вже недобачає. 

Недовбльиьій = иевадоволений (С. Нар.), 
Ііевдонблешій (0. ІІар.), Ііеконтевтий 
(Прав.). 

Недовбльство = недовольшеть, незадо- 
вблеішісті, (0. Цар.), ремство. — Нара¬ 
жать сіїльное недовбльство = ремству¬ 
вати. 

Недовиручка = недобір. 
Недовіїріе, ііедовїірка = недовіретво. к. 
Кр. — IIлі,ті. педовіріе = не мати віри 
(до кого). 

ПедоігЬрчпвоі’ть = неймовірність. 
Недовіірчишіїй = неймовірний, невірли- 

ВГШ (С. іКсл.). — Дружинонька неймовір¬ 
ная, чужа сем'ьн непривітная, н. пр. 

Педовісить, недові.шпвать = недоважи¬ 
ти, недоважувати; одважити, одважу- 
вати. 

ІІедовісокт., подов'Ьст. = недовага, не¬ 
повна вага. 

Недогадливий = недогадливий, недо- 
ГІІДЬКО, нетямкий. 

ІІедогляднвать, недоглядить = недогля- 
дати, иедодивляти ся, недоглядіти, не- 
ДОДЇЇВЙТІІ ся, не спостерегти. 

11 (‘дозрілий = недоспілий (С. Л.), недо¬ 
стиглий, неспілий (С. Л.), нестиглий, 
зелений, про де-нкі роелппп — СВИДО- 

ВПІІ. — Недоспілий кавун. —■ Зелені гру¬ 
ші. — Свндовс жито. — 3 скидового жита 
статна каша. С. Л. 

Недоїмка = недоїмка (С. Жел.), недоплат, 
иедбилатка (с. жСл.), задеглість (Гал.). 
— За ними рік крізь рік недоплат, тільки 
записуй. Ки. — За недонлатку поцінували. 

Недоймочинй = недоїмковий. 
Нодоіішцикт, = недоцлатник (так і в че¬ 

ській мові). —- Недоплатнцків росте у нас 
і до того йде, що хоч усе село цінуй. Ки. 

Недолітокт., недолі,ті. = недоліток, під¬ 
літок. — Він зростом високий, а ще не¬ 
доліток — на 11-му годі тільки. Кн. 

Недоліобливать = неполюбляти. — Він 
щось його неполюбляє. Чайч. 

Недологать = нездужати, недужати, не¬ 
дуго вати. 

Недомблвка = недомовка, иедосказ. 
Недомблт. = недомел. 
Недомьісліс недбмисл, незрозуміїшя. 
Недомііривать, недомірять = недоміря¬ 

ти, недоміряти. 

Недомірка, педомТ.рт, = недомір. 
Нсдоибсок'ь = иедонбсок (с. Жел.), недо¬ 
ношена дитина (С. Жел.), нечасие, не¬ 
вчасне, нечасна дятйпа (Лев.), вйли- 
ВОК. — ПІвидче до попа, треба у віру у- 
вссти, воно до вечера педоживе, бо роди¬ 
лось на 7-м місяці — виливок. Кн. 

ІІсдоііека, педопеклий = недопічок, глев¬ 
кий, хліб, глевтюк. глевтяк (С. Аф.). 

Недопродавать, недонродать = непопро- 
дати, невйпродати. 

Недораббтка = недороблене. 
НедоразумЬвать, недоразуміть = иерову- 

мітп, незрозумілії, пепорозуміти. 

Недоразуліиііе = непорозуміння. — При¬ 
чинами походів були мабуть якісь непоро- 
зумішш з Греками в справах купецьких. 
Ііар. О. 

НедордЬлмй = недоспілий, недостиглий, 
невистоялий (про опухи). 

Недороді. = недорід. 
Недорослий = недорослий, малекуватнй. 
Недорослі. = недоліток, неповнолїтний, 

(С. Пар.), ПІДЛІТОК, недорослий, НЄД0- 

рОСТОК (Чайч.). — Недоліток таке творить. 
К. Ш. — Щоб обути нанят недорослих. 
К. Ш. (Д. ще під сл. Несовсршеїінолітній). 

Нсдорбстокт, = недбрісток, недоросток, 
недорослий, І1ЄД0ГІП. — Буряки ці нр- 
догони. Лев. 

ІІСДОСІЇДОКТ. -=(= нсдосидок, иедосйжеие 
пІіпб. 



Недосидить 

Недосидіть, исдосйжпвать — недосидіти, 
повиси діти, недо(неви)спжувати. 

Недослншать = недочути, недочувати 
(С. 3.). — Хоч чує, та мов спить і мов не¬ 
дочуває. Гул. Ар. 

Недослншка = недочування. 
Недосмотрт, = недогляд, с. 3. Л. 
Недоеліотріть = недоглядіти, недодивн- 
ти ся. неспостеропчі. 

Нсдосоль = недосіл. 
Недосохлмй = ІІСВНСОХЛ1ІЙ. 
ІІ(‘досігільіп = д. Недозрілий. 
ІІедоставать, нрдостаетт. — бракувати (С. 

Аф. л. ПІ.), брак, бракує (с. НІ.), хибу¬ 
вати, хибує. Убогому мало що бракує. | 
п. ир. — Своїх сил у його бракувало: він 
мусів помирити ся. Вар. О. — Дівчат у 
нас бракує, а хлопців сила. О. Л. — Бра¬ 
кує грошей. С. ІІТ. — Купив би усього, та 
брак грошей. С. III. ■— Землі та худоби 
хибує. Кн. 

Недостаток^. = 1. недостача (С. Л.), не¬ 
статок, нестатки (С. 3. Л.), хліба — без- 
ХЛЇббЯ, риби — безрйббя, води — без¬ 
віддя, безпйття, ЇЖІ — безїжжя, доріг 
— беЗДОрОЖЖЯ і -г. д. — Недостача землі 
і осьвіти сприяли голоднечі. Кп. — Прий¬ 
шов нестаток, забрав і остаток. її. ир. — 
Буйні вітри вставали, козака з ніг валяли : 
одно безпйття, друге безїжжя, третє бездп- 
рояшя. н. д. 

2. хйба (С. 3.), вада, і'анч, хйбчі (С. 
3. ). ■— Нема чоловіка без вади. н. ир. — 
Що вже в неї жевихів бувало, отже вона 
знайшла хибу в кожнім. Ст. С. п. 

Недостаточпо = недбсить, недбеталь, не¬ 
достатньо. 

Недостаточность = недостатність, с. Жел. 
Недостаточпьій = недостатній. С. Жел. 
Недостижшюсть - недосяжність (Чайч.), 

недосягність. с. Жел. 
Недостижйиьгй = ИЄДОСЯЖВЙН. С. Жел. 
Недостбйннй, недостбень = недостойний 

(С. Жел.), негідний (С. Жел. Пар.), невар¬ 
тий, неварт. — Хто копійки не береже, 
той сам шага не варт. н. пр. 

Недоступность, ньій = недо(непри ступ- 
НІСТЬ, ний. 

Недосугь = ІіедОЗВІЛЛЯ, нїкольство. — 
Недогляд або н'ікольство господареві. К. X. 
— За нїкольством не поробиш всього. Чайч. 
— Як до ціпа, так і нїкольство у його, а 
до дівчат... Кн. 

Недосужію = ніколи (С. 3.), нема колії, 
нема часу, завізно (С. 3.). — Ніколи у 
смик заснути, ніколи борщу сьорбнути. Кот, 

_Неділимий 

— Нехай зроблю другим разом, бо тепер 
завізно. С. 3. (Д. ще під сл. ІГекогда). 

Нсдосчятаться, недосчйтиваться = НЄДО- 
лїчйти ся, недолїчувати ся. 

Недосівг = недосів. 
Недотрога = 1. рос. Ішраііепз поіі те Іап- 

йєгс І,. = не руш мене, розрив, чере¬ 
вички іїбікоі матері, с. Ап. 
2. недоторка, недотика (С. Жел.), не- 
займай.ю (єн. р.), недоторкливий, ва 
(Лев.), педотйркливий, ва (С. Жел.). — 
Дивись, яка недоторка! I пожартувати по, 
ножна. 

ІГсдотнка = д. Недотрога 2. 
Ііедоу.ідокі, = оброть, обротька, с. Л. 
НедоумТ.тіть = 1. нерозуміти, недоми- 
сляти ся. 
2 вагати ся, ватувати ся. (Д. під сл. 
Колебатьея 2). 

ІІодоумІшіе = 1. нерозуміння. 
2. вагання, непевність (д. Колебаніс 2). 

ІІсдоучь, недоучка, недоучившій ся = 
педовчений. 

Подовбеться, недочитаться, недочйтм- 

паться = недолїчйти ся, недолїчува¬ 
ти ся. 

Нсдочетт. = недолік. С. Жел. — Зубів не¬ 
долік. Кв. — Стали Турки иоперед лічить: 
недоліку 50, стали Клефти лічить: трьох 
голінних між ними не має. І. Г. 

Педбшлмй = 1. недоспілий, недостиглий. 
2. невмілий, нездатний. 

Ііедоіідісп = НеДОЇДОК, частіше ми. НЄДО- 

ЇДК1І, ІіедбгрЙЗОК , від сіна, соломи — 
з'ЬЇди, нереїди. 

Недруга = ворог. 
Иодружеліобнмй = неприязний, норбжий. 

— Прощай сьвіте, прощай земле, непри¬ 
язний краю ! К. Ш. 

Недуговать = нездужати і д. Боліть 1. 
Недуга = д. Болїізпь. 
Недужливьій = д. БолЬзшчіні.ій. 
Ледужньїй = д. Больііой. 
Недурний, подурені., недурна — гарний, 
на, гарненький, ка, хорошкуватий, та. 
— Вона не красуня, але гарненька. 

НодЬйствйтельность = недійсність. 
НедКійствіїтельннй = недійсний. 
Нєдїілйічос, ішііуііішші = НЄДЇЛЙМЄ, ЄДИ- 

ИЙЦЯ. 

Н едії: літ ості. - неподільність , нероз¬ 
дільність. С. Жел. Пар. 

ІІСДІ1.ШММЙ = неподільний, нерозділь¬ 
ний. С. Жел. Пар. 
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Неділька = неділька, тйжник (Сп. С. Ш.). 
Недільний, иоі = 1- недодїльнпп, недо- 
ДІЛа, НбДОречІ. — Бо ти недодїльпая 
дівка. и. н. — Педодїла ти кажеш. 

2. недільний. .— День недільний = 
недїля; иіюдї — сьвята неділя, неді¬ 
ленька. — Та прийшов же я тай у неді¬ 
лю, та дала Солоха сорочку білу. п. н. — 
Завтра неділенька синіти, тоді іі одпочи¬ 
нем. — В суботу — не робота, а в неділю 
— нема діла. н. нр. 

3. тижпьовйй (С. Л. Ш.), нотнженшій, 
ПО (Сп.). — Хіба потижетшх висилати 
муть сторожів. Сп. — Потижешю ми пан¬ 
щину справляли. Кп- 

Неділя = 1- неділя, неділенька. (Д. Не¬ 
дільний день). 
2. неділя, тиждень (С. 3. Л. НІ.), здр. 

ТПЖІІНК (С. III.). — Ідеш на день, а хліба 
бери на тиждень, п. нр. — ІІоекреспая, 
світлая, святая неділя, неділя IIйех п 
= Великодні сьвята. С. Аф. — Кресто- 
ноклбнпая неділя = середохрестнпн 
тиждень (С. 3.), середохрестна педїля, 
хрестин (м. Л.), середохрестя, середо- 
І1ЇСТЯ (С. 3.). — Кііждую неділю = Ще 
тижня. — Неділю нроподіїть, провести 
= тнасиювати (с. Л. НІ.), иотижигова- 
ТИ, ПрОТИЖНЮНаТІГ. — Тижніовали у пас 
москалі. С. Л. — Неділю псдільекії = 
цілий тиждень. — Трбицкая неділя, 
неділя сп. ТрбГщьі = клечальна неді¬ 
ля, зелені сьвята, зелена (С. 3. Л.) грян- 
яа (С. 3.). — Та на зелеи'іх мов сьвятках. 
К. Ш. — На грішній неділі русалки сиді¬ 
ли, сорочок просили, н. н. — Нерва я не¬ 
діля Нелйкаго поета — жиляна. м. Л. 
— ІТонедільникт, 1-й и. І!, н. = жила¬ 
вий понеділок. С. Аф. — Шостая неді¬ 
ля Великаго поста, неділя ваій = веро- 
на неділя, вербний тиждень. — вощи¬ 
на неділя = провідна, проводи. — се 
було само на Провідній. — Чсре.ть неді¬ 
лю = через тиждень, за тиждень. — 
Верба бтіЄ, не я біло — за тиждень Велик¬ 
день, ось недалечко червоне яєчко, и. гір. 

Нсдіятельность = недіяльність, недїй- 
НІСТЬ. (С. Жел.). 

II едЦятельний = недіяльний, недійний. 
(С. Жел.). 

Пеес'теетвеиньїй ненатуральний, пе- 
еьвітеький, иесьвітнпй (С.Х). — В гру¬ 
дях найшов си той песьвітський крик, не¬ 
мов Он змалку мій наші до масу ипьшого 
не. зник. Сам. 

Неждаїганй, но = иесиодївапний, но. 
С. 3. — Гість несподіванішії, хазяїн пепрп- 
біраний, то й Бог простить, в. пр. 

ІІежелапіе = нехотіиня, нехіть (С. Л.). 

Нежели = ніж, як, над, од. __ г.уло-б 
тобі мене, мати, в купелі залляти, а ніж 
таку нещасливу на сьвіт годувати, н. и. — 
Більше заходу, як (або: ніж) празпику. 
її. пр. — Гірка правда праща од солодко'і 
брехні. її. яр. 

Нежиле ці., у виразі: оіп, не жилець — 

Йому вже не ЖИВОТІТИ, не буде вже 
рясту топтати, па ладан діппе (тяжко 
ІіедуїІІИІІ, от-от умре). 

Нежилий домі. = пустка. — Вернувсь із 
наймів господарювати в пустку. К. X. — 
Пустку затопити лема кому. К. Ш. 

Нсзабвсішьтй, но = незабутній (С. 3. Л.), 
незабутий. ВІКОПОМНИЙ (С. Л.). — Де ту¬ 
лив, бепкетув син паш пезабутий? Вже й 
соловії одлетіли, а його но чути. К. X. — 
Нехай стапеть сп па вікопомную намьятку. 
Орлик. С. З 

Иезаббтливьій = недбалий, недбайливий, 
недбайло, недбалиця 'сп. р.), недбаха 
(си. р.). — Недбалиця — гірше ігьншіцї. н.нр. 

Нсзаббтлпвос.ть = недбалість, недбаль¬ 
ство, иедбайлість. 

Незабудка, незабудь меня, рос. Муояоііа 
]іаіикігім = любії мене (С. л.), незабудь 
мене, незабудька (С. Жел.), павині віч¬ 
нії (С. Ач.). 

Незавидний, но = абй-якйй, сякпії-та- 

кйй (С. з.), аби-як, так собі. — Сякий- 
такий аби був, аби хліба роздобув. її. п. — 
Живе так собі. 

Иезавїк'нмость = незалежність, непід- 
хйльність, непідлеглість. — Лита І Русь, 
входячи у федєрацийпу едность з Поль¬ 
щею, заховали свою політичну незалежність. 
Бар. О. — Борячи ся за свою везалеяшість, 
все більше й більше переймають Поляки 
звичаї німецькі. Бар. О. 

Нсзавйсимьій, мо =* незалежний, невід¬ 
хильний, ио, непідлеглий, ло, непід- 
неволений (К. Кр.), самостійний. — Отець 
мій був ні од кого незалежний. Бар. — 
Литва і Русь мали незалежну окрему вну¬ 
трішню управу. Бар. О. — Кожний моло¬ 
дий князь вважав себе незалежним і силу¬ 
вав си зрівняти ся з Краковським князем. 
Бар. О. — Чую ся незалежною, чую, що 
живу власною працею. Фр. — Незавіісимо 
оті» я'того = окрім СЬОГО. —. Повинен 
заплатити рату за цілий рік і окрім сього 
ще й штрап. 

Незавйстлнвнй, исзавйстннй = незаз- 
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дриіі (С. Жел.), ііе.ійід.рістіїий, иезавп- 
діінцпй. 

ІІсзадача = невдача; неслїд. 
Пезадолго = незадовго, недавно перед... 
Незазорний, но = бездокірний, но. 
Іісзаиоішорожденіїнй. ая = байстрюк 

(С. Аф. ш.), банструк (С. л. ні.), бай- 
стер (С. Аф. ш.), банстрючка (С. Аф. ш. 
ж. р.), байстря (С. 3. л. ш. сп. р.), безбат¬ 
ченко (С. л.), семибатченко (с. л.), са- 
мосїй, самосійна,. падалишиа, добутий, 
пажпрована дитина. — Гріх по байстру- 
кові, а батькові, и. пр. — За що мати 
згцущаєть он, лає, проклинає, своє дити без 
сорому байстрям називає. 1С. III. — Сол¬ 
датка та ще десь з байетрпм. О. Мор. — 
Самосійні діти. Кр. — Хіба ти батьківська 
дитина? Ти пантрована. Кп. 

Незаконності,, ний — незаконність, ний. 
Незакбшіьгя діти = д. Исзакоііпорож- 
дешінй. 

ЇІезамать, у виразі: „ненамай, тс“ = не¬ 
займані, неруш, вечіпай, те. — Ііезай- 
май його — його і свої зацькують, н. пр. 
— На, чорте, груш, тільки мене не руш. 
н. ир. — ІІаньских груш не руш: як по¬ 
гниють, то самі віддадуть, и. іір. 

Незамедліітельио = негайно (С. 3.), не- 
ГіІЮЧНСЬ, незабаром. — Приїзди негайно. 

Нозаліііііиіьій = незамінний. ^ 
Незамйтпьій, но = незначний, непоміт¬ 
ний, но, ііснрикмі(е)тішй, но, незнать, 
незнані, незначно, иевзаміту. — Так 
якось незначно сталось, що й... — Оттак 
самому собі иевзаміту він дійшов до... Кр. 
— Стрижений Ігнат, П]Ш землі незнать. 
(н. з. — погріб.) 

НезанятоГі -= вільний, гулящий. — де « 
гуляще місце, там і сідай. С. Л. 

Незашшятпмй = стародавній, одвічний, 
предковічний (С. 3.), віковічний, спо¬ 
конвічний. — Сі, незаианятш.іхт. про¬ 

мені, = СПОКОНВІЧНО і під сл. Креми.— 
Могила споконвічно тут, ніхто не зазнає, 
коли II насипано. Кн. 

Незапятіїапптлй = неваилямбваипй, неза- 
каляїшй, чистий. 

Незаслужеиио = ненозаслузі, нізащо, 
дурно, дарма, даремне, безповішно. 

Исзатінлііііьій, по - - невигадливий, во. 

Нездоровиться, псздоропімся = нездужа¬ 
ти ся, недобрити ся, нездужаеть ся, 
недобрить СЯ. — Щось міні недобрить 
г.н. Чяйч. --- Пішов би і н, та щось незду¬ 
жать он: і голова трохи болить і всього 
неначе мне. 

Незгл аголанпьій 

ІІездорбвость — иездорбвість. 
Нездоровий = І. недужий, недужвші, 
слабин і д. По.іьнбГі. 
2. нездоровий, шкодливий, вадливий, 
непогожий. — Нездорове повітря. — Не¬ 
погожа вода. 

Нездорбвье = неміч, недомогаиші (О. Л.), 
також дивись: ІІОлізнь. 

Нсздоропї.ть = д. Боліть. 
Нсзлббншлй, незлббіїьій = незлий , ІІЄ- 
злослйвий, нозлісшін, незлостивий, ла¬ 
гідний (С. Пар.). 

Иозлббіо = незлосливість (С. ж.), незло¬ 
стивість, лагідність (С. Па]).). 

НОЗІІШЧІІЬІІІ, МО = невідомий, М0 , 1ІЄ- 

ЗВІСІШЙ, 110, иезіїаимніі. (Цр. д. під сл. 
Невідомий). 

Незиакбмсці., незнайомка, незнайомий, 
ая = незнайомий (С. Л.), иезнакмий, ма. 

Незнанії; = невідомість, иесьвідбмість 
(С. Пар.). 

Назначіітсльиьгй, по — незначний, не¬ 
значно, невеликий, иелїчшій, по, не¬ 
багато, трохи. 

11 означ ительпость = незначність, не- 
важішця, дурниця. 

Незрілості, = неспілість, недостиглість. 
Незрілий = 1. неспілий, нестиглий (О. 
Л.), недостиглий, зелений, свпдовііГі. (Д. 

Недоспілий). 
2. молодий, недорослий, зелений. 

ІІезьіблелий, МО = нонохйтнніі , непо¬ 
хибний, 110. С. Пар. 

Нензбіжпость — неминучість. 
ІІеизбіяспьій, по == неминучий, неминуче 

(О. Пар.), неминущий. — Так! кара не¬ 
минуча; від неї по втічепі. Кн. — Буде не¬ 
минуча мука. К. Д. — Смерть — неминуща 
дорога. и. ир. 

Нсіізвіданпий = недбзиапий, невідомий, 
НЄДОвІДОМИЙ. — Духово-моральне життя 
чоловіка —• все одно, що недовідоме дно 
морське. Кп. 

Нсизвістность — невідомість, безвість 
(С. Л.). — Невідомість закутала його ту¬ 
маном. Мир. О. — Аби ніхто неіюелушеи- 
стиа своего праву яевідомоетю покривати 
не міг. От. Л. 

Неизвістиьій, но — невідомий, мо (С. Л.), 
незвісний, но, недовідомий, мо, без¬ 
вісний (с. л.), незнаємий, незнаний, не- 
зшіний (Чайч.). незнать {є. л.і, незнат¬ 
но, НСЧІОЗІїаку (О. Л.). — Незнать куди 
подів сн. 0. Л. (Д. ще під ел. Невідомий1. 

ІІезгдагнданпьіН --- ііенимонииіі ;і. .!■ 
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Ж.), несказанний. — Невимовне чудо. С. 3. 
— Якесь невимовне диво учинило ся. Чайч. 

Нензгладшшй — певнвбдіїий, невитрав- 
ШІІІ. — Невиводпа пляма. — Се мало не¬ 
витравне враження на його душу. Аіі. 

Иеизліічйлнй = незцілимий, невндужли- 
ВИИ. — Зерно самолюбства певидужли- 
вого. Кн. 

НеїшгЙішость = незмінність, неодмін¬ 
ність. 

НеизлІ.піімй, но =г незмінний, неодмін¬ 
ний, но. с. Л. 

ИензлЬрйльтй, ло = незмірний, неомір- 
нии, безмірний, НО (С. л.). 

ІГеизоГіраНЙЛІЛЙ = песказапшш. — Краса 
несказанна. 

Ноннрсчешіьій = д. Нснзглагблашшй. 
Не н зся кас лий = невнчерпаинші, ненн- 

вбдіїий, безмереводиин. 
Ненії-ьяешімілй = д. Нсизглаїоланіїмп. 
НеимоиЛірпоеть = неймовірність. 
Нонмовірний, но — неймовірний, нечу- 
вапий, но. 

Неилущій = убогий, недостатній (С. Жел.), 

і д. ІНІдішй. — Убогому мало що бракує, 
її. нр. — Набрав ся Ііог багатих, а убоги¬ 
ми роскидіш. II. нр. 

Леїшіяііе — недостача ід. Недостаток'і.і. 
— За неилТініелг, но пснміліію = не 
маючи. 

Нейскреішость — нещирість. С. Л. — До¬ 
ти тебе вірно кохала, доки нещирість твою 
дознала, и. п. 

Нсйсврснпій — нещирий. 
НеНеКусіІЬІІІ, но = невмілий, ЛО, 111! зруч¬ 
ний, нездатний, но. 

ІІеисіїопІідітізй, ло =1. д. Неіізглагб- 
ланіїьій. 
2. недовідомий, незрозумілий, 1ІЄІІ0- 
МИСЛЬШІИ. — Куди жене їх таємнича доли, 
Предвічного недовідома воля? К. Б. 

Пеиенолпеніе = несповпенші, невипов- 
нення, невиконання. 

Пснсиравймьій = иесправймий, непо¬ 
правний. 

Пепспрапность = несправність. 
Непоправний = несправний. 
Мспсіштаяішй = недізнаний, несіїробо- 
наннй, несішткбваниіі, иедосьвідчешін. 

ІІснстовство = 1. лютість, лютовашш 
(11]М> віте]), хвилі). 

2. д. БЬшонетпо 1. 
ІІоііетоиетіїоііаті. = --- д. Г>1,еіііьеіі 2. 

ІІепеТопмй, по ,ч і«> ги її, то, шаленші, 

Некуда 

но, несамовитіш, то. — Як в двір в-ьїду, 
подавлю ся па вроду сьвятую, і шалено об¬ 
німу еа, пеклом поцілую. Лобода. — Неса¬ 
мовитий крик розбудив мене. Кп. — ('по¬ 
чив Муйо, мов несамовитіш, біжить прудко 
до сьвітлиці в гору. Отар. 0. п. 

Ііеиетоїцйлмп = ііевичериааиіін, певн- 
вб.піШІ (С. Л.), про їстошіі запаси — НЄ- 

иереїжннй. 
ІГснсходйлі.ій = несходимий. — Живуть 

ведмеді но густих несходимих лісах. Ястру¬ 
бець — Про звірі. 

Неіісчерпасмт.ій — невпчерішшнй, ііевіі- 
черпаний (Лев.). 

ІІОііечЙОЛИМЬІЙ = незлічимий, незлічен¬ 
ний (С. 3.), неочис.іенний. — Кинув 
оком по Косовім полі, аж там бачить не¬ 
злічиме військо. Ст. С. п. — Несчислеішоі 
шкоди зазнав би був народ... Кіі. — Незчи¬ 
сленне багатство було у його. и. о. 

Нейтралітеті,, льпьтй = нейтральність, 
ІНІЙ. 

Некласеиьій = І. нерапґоіійіі (урядовець). 

2 И('КласовіїІІ (про школи). 

Неказйсгмй = ненокачійн, нічіовндпіш. 

Нскленг, ])ос. Асег Іаіагісши Б. = ЧОріІО- 

к.іем, чорнок’іша, ініклен. с. Ап. 

ІІекогда = ніколи (С. 3. Л.), нема коли, 
нема часу. — То снідаю, то обідаю і по¬ 
гуляти ніколи. її. нр. — Ніколи і вмерти 
буде. н. пр. — Ніколи тепер по опеньки 
ходити. її. пр. — Все ніколи — з і лежнею 
то іі сидні нема. н. нр. — Сідай, підвозу ! 
Нема часу, треба йти. н. пр. іД. ще під сл. 
Недоеужно.) 

Несчгопчйеммй = д. Безконечний. 

Ііекраеіші.ій, во = негарний, по (С. Л.), 
негожий, же, поганий, ІІО. — Не жаль 
міні гого воза, колц-б дівчина гожа, а то 
руда та погана, та й та воза поламала, н. її. 

Нскрееть = нехрист. 
Непрощенний = нехрещений. 
Некролбі ї. = некролог, посмертна згадка. 
Некр-їішЕій = недужий, неміцний, ве- 

крінкіїГі. 
Цокотати = недоречі, недодїла невлад, 
недоля ду, недошшігп (С. 3.). — Озван 
сн недоречі і вийшло: на те й мої штани 
в жлукта. Кп. (Пр. д. ще під сл. Кстатн). 

Некуда = нікуди, нема куди, нігде, пе- 
ма-де, НЇкудою. — Іди, іди, Якове, з ха¬ 
ти, бо на пічі батько та маги, а на полу 
батькові діти, нігде тебе, Якове, діти. в. н. 
— Тяжко, важко в еьвітї жити сироті Гичі 
роду: нема куди прихилить сн, хоч з горн 
та в вод} ! Ууопцв ея б молоденькіїП, щоб 
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не нудить сьвітом; утопив ся б — тяжко 
жи ги і нема де дітись. К. ПІ. — Нікуди піти. 

Неладний, но = недобрий, ре, поганий, 
но, лихий, злий, зле, негаразд. — Ой 
негаразд Запорожці негаразд вчинили, степ 
широкий, край веселий тай занапастили, н. п. 

Нелегкая = сила диявольська, нечистий, 
біс, чорт, лиха годііпа. — Дернула ме¬ 
ли нелегкая = палав міні біс. — За¬ 
чіпні. меті туда нелегкая попесеті,? = 

чого мене .туди чортяка понесе У — 
Куда егб нелегкая занесла = куди йо¬ 
го чорти понесли, кудії ВІН К бісу по¬ 
дів ся У — Нелегкая тебіі принесла! = 
принесла тебе лиха година, чорт, біс, 
нечистий тебе приніс ! — Пуститься по 
всі не легкі я = в ледащо пустити ся. 

Неляцепріешшіі, ііелицепрііітньїй, но = 

безсторонній, правдивий, во. 
Неловкііі, ко = незручний, по (С. Л.), не¬ 
меткий (с. 3.\ незграбний, но, незгра¬ 
ба, вайлуватий. — Неловко = ніяково 
(С. Л.), НЇЯКОСЬ. — Наплела па мене та¬ 
кого, ьцо й казати ніяково. Ч. К. — Кате¬ 
рині стало ніяково. Лев. 

Нелбвкость = незручність, незграбність. 
— ІІочувствовалт. нелбнкость = почув 
себе якось НІЯКОВО. 

Нелбжньїй, по = правдивий, справедли¬ 

вий, ВО, ПО правді, певний, но. - Певна 
чу тка. 

Нельзя = не можна, не ВІЛЬНО. — Сюди 
не можна ходити. — ІСакт. нельзя лучше, 
хутке, боліє = як найкраще, як най¬ 

гірше, як найбільше. 

Нельзя, у виразі: „до нельзя“ — ДО кін¬ 
ця, до краю, до останку, через край, 
за надто. — До нельзя терпілі. = тер¬ 
пів до останку. — Росхваліїлн до нель¬ 

зя = через крйй розхвалили. 
Неліішца = нісенітниця, дурніщя, бред¬ 
ня, незиать-що, ка’зна-що. (Д. під сл. 
Ахннея, Бсзеиьіслица, Нздорт,). 

Неліность = 1. недоладність, дурість, 
дуровання. 

2. д. Неліішца. 

Недіннй = недоладній, неподобний; 
дурнгій, безглуздий. — Плете щось не¬ 
подобне, що й купи не держить ся. 

Нелюбимий - нелюбий, немилий, нелюб. 
С. Л. — Хоче моче мати за нелюба дати. я. п. 

Нелюбі. — нелюбий, нелюб, гидкий, 
Иріїкрнй. 

ІІг.ііодіїм ь, іієлюдіімкіі, ік .ііодймьііі, ая = 

нелюда (С. Л. ся. р.і, ОДЛІОДЬКО (сп. р.). 
нелюдько, безлюдень, безлюдько (С. Л.), 
одлюдний (с. 3.), вовкуватий.—Такий, 
що ні до кого й не озвоть ся: понура та 
одлгодько. Ск. — Дорікає сестра, ідо я без¬ 
людько — цураю ся людей. Кн. — І на 
в знаки не дасть — такий безлюдько. О. Л. 
— Живе одлюдпо па витопі. О. 3. ■— Облу¬ 
да будь од нас одлюдна. її. и. 

Немило — немало, чимало (0. Л.), бага¬ 
тенько. — Піп чимало попрацював над 
сим ділом. — Чимало літ перевернулось, 
води чимало утїкло, і в хутір лихо навер¬ 
нулось і сліз чимало принесло? К. Ш. 

Пемалошіжпьііі = немаловажний, значніш. 
Немилий — чималий. — Чималий у яру 
ставок, зелений па горі гайок. К. ПІ. 

ІІсмсдлсипо, нсмедля = ИСгаГіїго (С. 3. Л.}, 

незіїгайпо, негаючись, незабаром (С. 
3. л.), небавом (Гал.), небавно (Гал.', не¬ 
забавом (Гал.), зараз (С. Л.). — Хай не¬ 
забаром повніша догвинти. 1. Г. — Іди міні 
зараз. О. Л. 

Пемедлепіїнй = негайний, незагайний, 
незабарний. 

Вемплосердіїьій, но = немилосердний, 
бешилосерднпй, но, жорстокий, ко. 

Нешілоеть = немнлость, неласка. 
Немилий = д. ІІеліоСяімьгй. 
Немпнуешлй, мо = неминучіш, че (С. Л.), 
неминущий, що. 

Иемнбгіс = небагато, мало хто. — Ііо- 
мнбгое = малість, ма пізня, небагато, 
мало що. — 15т, пем по піхт. еловахт. = 
кількома словами (Чайч.), Коротко кі- 
жучи. — Иемнбгіс ПОІ1П9ІІІЛ1І ого = ма¬ 
ло хто розумів його. — Для Ііемпб- 
гихі. = для небагатьох. — Немпогшп, 
= небагатьом, мало кому. 

Неміїбго, здр. неміїбжко, нелікіжечко = 
небагато , небагацько, пебагатенько, 
трохи, трошки, трошечки, трішки, трі¬ 
шечки, трінї, трісї, тріеюнї, кришку, 
Кришечку. С. Л. ЦІ. — Пусти, скате, в ха- 
ТУ — тут пас не багато, н. п. — Почало 
трохи вияснювати ся. Кн. — Миски, ложки 
Й хліба трошки. п. нр. — Хай вам Бог здо- 
ровля прибавить в ручки, в ніжки і в жи- 
воток трішки, н. пр. — Дайте, мамо, ще 
трісї І — Буде вже тобі! — Та тріеюнї! 
Чайч. — А я так мало, не багато благав 
у Бога. К. Ш. — Див. ще під сл. Мало. 
— Цепного спустя = трохи згодом, не¬ 
забаром ПІСЛЯ..., невдовзі. — Не довго 
він мучив ся і вмер, а незабаром після го- 
го вмерла і жінка. - ~ Нопсмпбгу, коне- 
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мнбжечку = потроху, потрошку. .— Го¬ 
роху потроху, п. пр. — Потрошку та з пап¬ 
кою. п. пр. — Горошку потрошку — на. 
дальше буде. п. пр. 

Неможстся = 1. д. Нездорбнитея. 
2. не можна, не вільно. 

Немблчно = невмовюіючи, безустанну. 
— Говорив цілий вечір, певмовкаючи. 

Немблчньїй = невмовкаючип. 
Нембчь = 1. нездужати (с. з. X), нездо- 

ЛЇТИ, нездолати, незмогтй (С. 3.). — Не¬ 
здужає встати. — Но я сгар, болїю, більше 
гетьманом неядолїю. н. д. 

2. д. Боліть. 

Немочі,, пемоіць = неміч і д. Болівії ь. — 
ДІвичья немочь, СНІ0Г08І8 == блїдачка. 

— Черная немочі. = чорна неміч, хво¬ 
роба. 

Нембіцішіі — 1. д. Больнбіі. 
2. НеДуЖИЙ, беЗСПЛИЙ. — Та воли ж мої 
недужі, та вивезіть мажу з калюжі. п. п. 

Немьіслимілй, мо = неможливий, во, не¬ 
подобний, но. 

Непавйд-їіть = ненавидіти. — Нона мене 
ненйнидить. 

Ненаніїетливілй = злий, иедобрин, не- 
ЖИЧЛІІВИЙ. 

Неиапйстіїий = ненависний, ненавиднші 
(К. Б.). 

Ненависть = ненависть. 
Ненаглядний = любий, коханий (що на 

його ненадивиш ся). 

Неиадежний = 1. кволий, хирний. 
2. неповний. с. Л. 

Ненйдойнос.ть = непотреба. 
Ненадо, ііспадобно = 1. нетреба, не тра. 

— Кинь мене. Боже, до, мене не треба, н. пр. 
— Не тра стару клопотати, стара знає, ко¬ 
му дати. п. пр. 

2. дарма (С. Аф.), сількісь (С. 3. X). 
Иеиадобішй = непотрібний (С. X), без- 
потрібний. — Старе, як гнила колода, ні¬ 
кому непотрібне, н. пр. 

Пенаказапно = безкарно. 
ІІенакавуемость = безкарність. 
Ненаказусмнй = безкарний. — Як то пе 
добре па сьвітї було, як сьвітом безкарні 
боти управляли. І. Г. 

Непарбкомт., ненарбчно = иан(у)мйсне 
(С. X), безпаміру, незнаропше (с. л.), 
ненароком (с. Л.). 

Непарбчньїй = певмйсний. 
ІІенаруїінімьій, мо = иорушйммй, мо. 
ІІешістлінімй, ііенастпьій, по = НЄГОДЯ- 

иші, непогожий. 

Ненастье = негода (С. 3. X), негбдиця, 
иегодь, неиогодь, безгоддя, сльота (С. 
3.). — До милої вроди по мав погоди. її. пр. 
— Шкода й одежини під таку негоду. Кн. 
— Не хочу я Еміраті, зимою або під по¬ 
годь в оссіш. Кн. — Під час оеїпиь ї сльо¬ 
ти. С. 3. — Чи в погоду, чи то в сльоту 
іду з пею на роботу, п. н. •—- Лізе в очі, 
як сльота, н. пр. — Бачилось ненастье 
= занеіюгодилось. Лев. - Копчнлось 
ненастье = розгодинилось. —- о, вже 
розгодппюегь ся — не буде дощу! Чаїїч. 

Ненаеьітпмоеть, ненаснтность = иеейт- 
ство (с. л.), ненаїеть, носить, нена¬ 
жерливість. 

Ненаеьітймьій, ненаснтпнй = неситий, 
ненажерливий, ненажерний, ненаїднйй, 
невситимий, неиаї'стииїї, ненажера, жа¬ 
брій (Сн.). — 'Гой псситим оком за край 
сьвіта зазирає, щоб загарбать. К. ПІ. — 
Ціле село заневолив, ще йому мало! Не- 
вситима,.лгадшіа. Кн. — Ог невситима ди- 
типа! їсть, їсть, не паїсть ся. Кп. — Ска¬ 
тертина пенажерлива — їі не нагодуєш. п. пр. 

ІІопаіда, пснаідпий, непаідчнвьій = д. 
Ненасьітіімьій. 

Ненужньпї, но = д. Ненйдобиьій, ненадо. 
— Ненужная вещь = непотріб, покидь¬ 
ка, покидячка. 

Необдуманньгй, но =• необмірконаний, но. 

Необитаемнй = пустий, безлюдний, ди¬ 
кий, (хата) — Пустка — Википуло їх яа 
дикий острів. — Може вериеть ся в некри¬ 
ту пустку зімуваги, і укриє і нагріє пого¬ 
рілу хату. К. Ш. 

Необозрїімьій = неоглядний, неосяжний, 
безкраїй. 

ІІеоборїшьій = необорний (С. 3.), пепе- 
реможшііі. 

Необузданность = невпїшпість. 
Необузданний, по = невпинний, по, не¬ 
загнузданий, свавбльггий. 

ІІеобуслбвлепньїй = безумовний. 
Необутий = пез’обугиіі, невзутий, босий. 

— Нез’обута не з’однгпепа, тільки личком 
підперезана, п. н. 

Пообходимо = 1. д Надо. 
2. коичо (с. 3.), доконче, конечне (С. 
3. ), доконечне, иемипуче (С. Л.). — Але 
третьої педїлї треба нам було конче їха¬ 
ти. Федь. 

Необходнмоеть = потреба, конечність 
(С. Жел.). 

Необходиммй = 1. потрібний, потробпий, 
ітотребсн. — Робив для тебе усе, що тобі 
здаєть ся потрібним. Ч. К. — Так потріб- 
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11 и і і, ніс дірка в мішку. гг. пр. — Дав би 
па молебень, та самому потребеп, п. пр, 

2. коиеч(ш)ііпіі (О. Жел.), НЄОДИІІШШІ, 
безпремінний, неминучий, нпльншй. — 
Бо пильниї листи маю, їду до обозу, п. її. 

Ні'обходйтольїініі = неввічливий, незви¬ 
чайний. 

ІІеоО'і.смлелг.ій = необсяжішп, безмірний. 
— Край небо наче розсовуеть ся, шйрінає, 
стає всеосяжним. Кн. 

ІІеобт,яснішьій = незрозумілий, незмір- 
кбвапиіі, неспогадаїшГі (С. 3.). 

Необ’Ьіїтньїй = д. Леобтемлемьій. 
1І(!Об'і.І.;і'л;Сігш.іі[ = неук. — Заиригли не¬ 
ука, а віп як понесе... 

Нсобьїкновеїінмй, іісобьічайинй, по = 
надзвичайний, незвичайний, но, пе- 
СЬШЦЬКІШ. С. 3. — Побачивши панича та- І 
кої пізньої незвичайної доби, вона здиву¬ 
вала он. Лев. Б. — 3 батька, з дїда, з пра¬ 
діда не був и з.іодїй — - се несьвіцький со¬ 
ром. О. Л. 

Нсобьтчіїглй = 1. д. ІГеобнкновенпьпї. 
2. незвиклий, непризвичаєніїй. 

Иеобязаиниії = іієііовіі її ші й. 

Неоглядною = неоглядаїочнсь, пеозира- 

ЮЧЦСЬ, без огляду. — Побіг, неотляда- 
ючись. 

Неограшїчеїшй = необмеженіїн, пеобме- 

жовапнії, безмірний, безкраїй (с. Аф. 
ПТ). — Козацстио спиняло необмежену 
вдасть шляхти. Бар. О. — Коли в Право¬ 
бережній Україні нід’уппло козацство, вона 
перейшла піц іісобмйкепу пласті, Польщі. 
Бар. О. 

Нопдолішьій = д. Иооборішьій. 
Неоднократний, по = неодноразовий, 

не раз. 
Неодушевленннй = бездушний, неживий, 
Неодї.тий = пеодигпениіі, невдягнений 

(С. л.), пезодягнеїшй, пеубраіі(т)ііії (С. 
Л.). — Пр. д. під сд. Необутий. 

Неожпдапиость = несподїваннівть, не¬ 
сподіванка, несподіване. — Се для мене 
була волика несподїпііпка. Кн. — Зрадівши 
а такої несподіванки, я... Кн. — Я не пи¬ 
сав вам, бо хотів зробити нам несподіван¬ 
ку. Фц. 

Ипожнданинії, но — несподіваний, но 
(С. 3. Л.), неспогаданий, негаданий, но 
(0. Л.), наглий, ло, зненацька <с. 3.), 
знеоб.гчка (С. з.), зиебачкн (С. ж.), не- 
вбачаіі, незняронша (Кр.), неназпїмки 
(Кн.), СНОТИІіьга (С. 3.). — 3 песнодїка- 
іюго часом буває сподіване, п. пр. — По¬ 
чувши несподівано, як хтось уступив до 
хані. Лов. Б. — Нішаднш несподівано на 

товариство полку мого. Л. Б. — Як.вцглн- 
пув в вікно зненацька, прийшов Латин в ве¬ 
ликий страх. Кот. — Як орел ширококри¬ 
лий, як вітер зненацька налітав на військо 
враже. Балуз. — Як би зненацька ангел з 
неба злетів з огпепою різкого. Кот. — Ко¬ 
ли зпеобачка Наетип регіт почув ся, аж ми 
іздрігпули ся. О. С. — Я замислив ся, а 
сестра неназпїмки як гуконе на мене. Кн. 
— По відціль стрілка не взяла сн і спо- 
тиньга в стегно вігі,яла ся. Кот. 

ІІеозаббчеіішлй = безклопітний, безжур¬ 
ний. 

Неокоичательпнй = недоверіненнй. Гр. 
См. От. 

Неопалимий _ неспалимий. 
ІІеоиасні.іп = безпешшіп. С. 111. 
ІІеонерйвшійся — безперий. (1. Ш. — Не- 

оііерившійся итепецт, = голопуцьок (0. 
Аф. 3.), голуідьванок (Чайч.), голо ці,ві- 
рниок. 

Неописанний = д. Нснзглагблашшй. 

Неоплатний = неішшіатниії, несплатн- 
М1І1І. — Залїз в иевиплатні довгії. 

Неоном питься = не счуіи ся (С. Л.), де 
стямнти ея (С. 3. л.), яе схамснути ся. 
— Не ечуеш си, відкіля й лихо складеть 
ся. К. X. — І не ечув ся, коли ніч мину¬ 
ла. — І не стнмиш ся, відціль вітер іншій. 
Кн. — Не стямилась Бівдн, як спідницю 
загубила, н. пр. — 1 по схамеиув ся, як 
вкохаи си и в дівчину, икохавсь, аж вжах¬ 
нув ся. п. н. О. От. 

Неоііредйлеппоеть = неозначеність, не¬ 
визначеність, невиразність, неясність. 
— Купецька діяльність .ті.єднала ся там з 
неоапаченостіо мети, неневиостю стежки до 
неї. Бар. О. — Невизначеність ідеї космо¬ 
політичних змагань не дає нам... Кн. 

Ііеоііредіїлепньїй, по = неозначений, по 
(Гр. Ог.), иештпачеііиіі, невиразний, не¬ 
ясний, ПО. — Н умові межі певизиачені, 
а просто сказано : суходолом до річни Смо¬ 
лянки. Кіі. 

Неонровержіший, ло = незаперечний, но 
(С. Пар.), несхитний, но (0. Пар.), непо¬ 
рушний, но. 

Неонрлтность — нечепурність, неохай¬ 
ність, пеохарпість. 

Неопрятньїй, ая, по = нечепурний, не¬ 
охайний, но (с. 3. л.), нечупарний, по 
(С. Л.), иеохарний, но, нечепура, нечу¬ 
пара (с. л.), иечунайда (Граб.), леохіїи 
(сн. р.), нехлюй, НЄХЛ10Я (Граб. С. Л.), 
нетіпаха, нідтїняііка (Граб.), шмаровба, 
невмивака (Граб.), задрана (О. л.), за¬ 
дрипанка (0. Аф.), забовтюха, забов- 
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танка (Граб.), замазура, замурза (Граб.). 
— І Трахтемпрів геть горою нечепурні свої 
хатки роекцдав з долею лихою, мов пьн- 
пий старець торбинки. К. Ш. — Більш за 
пишок нечупарна хата. Кц. — Була в його 
жінка та така неохайна, що тії коло себе, 
ні коло чого рук не доложе. п. к. — А ти, 
задршпшка — шинкарка! К. III. 

Неоньїтний = недосьвідвйп, педосьвїд- 

ЧЄНИЙ, Небувалий. — Заморочують недо- 
сьвідіїпх людей. Кн. 

НсоекудЬпаоїшй = д. Неизсякаемнй. 
Неослабний, по = пильний, но, щирий, 
ро, ненерестанний, безустанний, но, 
без ПбрерВИ. — Пильний доглнд. — Щи¬ 
ра праця. 

Неосмотрйтельность = иеобачпіеїі»(С.Л.), 
неоглядність, необачна, необережність. 

Неосмотрйтельпмй, по -- ііеобач(ні)ниіі, 
НО (С. 3. Л.), неоглядний, необережний, 
ПО. — Прости раз, воно і вдруге буде та¬ 
ким необачним. Ки. — Хтоби будуючи, де¬ 
рево або цеглу необачно упустив і тим ко¬ 
го забив. От. Л. — Грав необачно па вели¬ 
кі гроші. Зі'ньк. — А позаду Сагайдашниіі, 
що пр мішів жінку па тютюн та люльку — 
иеобйншиГі! и. п. 

Нсосноііатедьшіїй, по = безосновний, не¬ 
слушний, по (С. 3.). 

Неосіюрйшлй = д. Леоііропсржйшіїй. 

Неосторбжпьій, по = необережний, иебе- 
режпий, по (С. Л.), небережепип і д. 
Нооетіотрйтсльїшй. — Побереженого і чорт 
не стереже, н. ир. 

Нсосторбжпость = необережність І д. ЇІе- 
0СМ0ТріІТ(‘Л1.ІІ0СТЬ. 

Неосущестшпімй — неможливіш. 
Неос’Іід.шй — неосілий, мандрівний, КО- 

ЧОВНІЇ. 

Неотиратіштлй = пемішучий, неодворот- 
ІШ11. — Неминуче, лихо. 

Неотвйзпьій, неотиязчпиьій = невідчеп¬ 
ний, В'ЬЇДЛЙГіИЙ, уїдливий. — ІІебудь у- 
їдливий, мов оса. Гул. Ар. — Таке вьїдли- 
не, що хоч візьми та іі плюнь йому межи 
очі. н. пр. 

Неотеса = неотеса, незграба, одорббло, 
нескреба, чвалай, бециап, ка, мурло, 
мурмило, хамло, мугіірь (О. Л.), гевал 
(О. 3.). — Ступити не вміє: де йде, так і 
зачепить ся за щось, скізаио — неотеса. 
Кн. — Ой вийду ц за ворота — нема мого 
злота, тільки той стоїть нескреба, що міні 
не треба. її. и. — Чвалаїшп ходять та бі¬ 
сів проводить, н. пр. 

Неоткроиснность = нещирість. 
Неоткуда = нівідкіля, нема звідки. 
Неотлбжнмй, по =-= д, Безотлагйтельннй. 

Неотлучпнй, по — невідлучний, нероз¬ 
лучний, невідступний, 110. 

Неотмолйиїлй — пеенокутованпіі. 
Неоти'Ьпинй, по = неодміннії іі, но. 
ІІсотступний, по = яевідстуниин, без- 

відстуїінпй, невідчепний, но, прить¬ 
мом (О. 3. Л.). — Притьмом иамагакть сн. 

Неотхбдиьін = д. Неотлучпьтп і ІІеот- 
стуиньій. 

Неотчуждаелмй = иеиродажішй, зака¬ 
заний. 

Нєої'ьсіілємьіа неодншаїшіг, невідій- 
манпй. 

Ііеофйтт, = новохрещенець. 
Неохота = нехіть (С. Л.), неохота. - Міг!, 
неохота = немало охоти. 

Неохбтио — нехотя, неохоче, знехотя 
(Лев.). 

НсоцЬисіїньпі = неоцінний. 
Неочерсдиой = нечерговйн. 
Пеоіцутйтсльш.ій = непомітніш. 
Непамятлнпьій = неігамьяткйй, ненпмья- 

тущнй. 
Непарний = неиарЙСТИІЇ. — Непаристі чо¬ 
боти. 

Ненереводтшй = неперекладний. 
Неплатежі, = неплатіж, иеішіта, неви¬ 

плат. 
Нснлатсльщнкь = неплатник. 
Ноплодіс = неплідність, неродючість. 
Нонлбдішй = неплідний, неплодючип 

(про тварі і рослини), нерОДїбчіІІІ (про зе¬ 

млю), пепліднпця (про жінку). 

Нсплбтньїй, по = нещільний, но, на ослаб. 

ІІепобЬдвмьіЙ = непереможний, необор¬ 
ний (С. 3.). 

Нсііошідію = незніідио. 
Нсповйппьій, но = невинний, невинува¬ 
тий, безневинний, но, неповинний, но, 
без вннгі. 

Нсповішоиеніе — неслухнянство, неслух¬ 
няність, иепослуніенство (0. Ж.). — Не- 
ііанькати ся ж з вами, коли ви тільки на¬ 
чальство своє песлухшшском клопочете. 
Лев. В. — Аби ніхто цеиослушепства сво- 
сго праву невідомостю покривати не йог. 
С-г. Л. 

Неповорбтлпішп = неповороткий (С. Л.), 
немоторний, міхуватиіі, ломаку вати и 
(Май.), вайлуватий, заважуватпй (Май.’, 
незграбний, незручний, лемехуватий, 
лемішкуватнй, лапехуватпн (& 3.), ле¬ 
мішка, мнйха. макуха, махлак. — Ле- 
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мехувата вона, заким повернеть ся, то н 
день мине. Кн. 

Непогода, пеиогодь — д. Ненастье. 
НеногрЧшіішнй, мо = безгрішний, непо¬ 
хибний, но, непомильний, но, безгріш¬ 
но, без ПОМИЛКИ. — Одна наука непо¬ 
хибна, та, що навчає ворогу прощати. К. Б. 

Неподалеку — недалеко, близько. 
Неподатливий = нездатлнвни (Лев.), вші- 
нистий, жилавий. 

Неподшїжпость = нерухомість. — Розми¬ 
нає руки, що 'заклякли від довгої нерухо- 
мости. Піеоч. 

Ненодввжннй, по = нерухомий, мо (С. 
В. Л.), непорушний, но (О. Л. ж.), не¬ 
рушимий, МО, неиоворушио. — Довго 
стояв п нерухомо, не знаючи, що її дума¬ 
ти. Фр. — Я сиділа нерухомо. Кн. — Сто¬ 
яв неиоворушио. Лев. 

НєііоддЬльішй = нехвальшивий, правди¬ 
вий, Щііриіі, [ЦЙрОСНИІІ (С. Л.). 

Ненодіфіпьій = непідкупний, справед¬ 
ливий, непохибний. 

Н енодражаеший = незрівняннії, иеиаслї- 
Д0вальний (С. Жол. ІІар.). 

Неііодетунішй = непідстуІГІІ1ІІІ, непри¬ 
ступний, недоступний. 

ІІЄ [Підходящій = непідхожий. 
Н е по дії ль чинній = недббрий, скупий. — 
Ач який недобрий — ніколи нічого не дасть. 

Непозиолйтельпьій, но = недозволеннії, 
заборонений, невільний, но ; незвичай¬ 
ний, 110. 

ІІеііоколебймьій, мо = пепОхгібнпн (О. Л,), 
ненохйтиий, непорушний,' 110 (Ст. Л.). 

Непокойнмй = пееііокііінпй, баламутний. 
Пенокорногть = непокірливість (С. Л.), 
непокора, иеиідхйльність. 

Ненокбрньтй = непокірний, непокірли¬ 
вий (С. Л.), иесЛуХНЯІШЙ. ■— Люто кара¬ 
ли смертю всякого леслухняпого. Бар. О. 

Неполпота = неповність. 
Неполпмй = неповний. 
Непоміїрннй, по = непомірний, надмір¬ 

ний, над міру. 
Непошітлнвьій = нетямкйй, нетямущий. 
Псіїошітпиіі, но = незрозумілий, ло, ие- 
помйельшш, ио, недостямку, иедотями. 
— Мова незрозуміла дітям. Кн. — Крикну¬ 
ла щось па своїй незрозумілій мові. Ііісоч 

ІІеііопрапйммй = непоправийй, непо- 
р;і.дііпй. 

Непорочний = непорочний (О. Жсх), чи¬ 
стий, безпагаипий щ. ж-;. 

Непорядок-ь =- д. Безнорядокь, 
Непорядочньїй = непутящий. С. З 
Ненослуїнаніс = д. Неповинонепіе. 
Нсиослуїпішй = неслухняніш, Неслуш¬ 
ний, неслух. 

Пепосредствсшшй, по = безпосередній, 
не (С. Ш.), просто. — Безпосередні вибо¬ 
ри. — Удав сії просто до його. 

Неігостижймьій, мо = II ОДО ВІДОМИЙ , МО 
і д. Нононятіїьій. — Куди іконо їх таємни¬ 
ча доля, Предвічного недовідома воля? К. Б. 

Непостояїїні.ій = несталий (С. 3.), неста¬ 
течний (о. з.), нестаиовіітий, непев¬ 
ний (С. Ж.). — Дівчина жартовлива, не- 
станошіта, як той метеличок в літі. Федь. 

Неностояііетно — несталість (0. 3. Л.), не¬ 
статечність (0. 3.), нестаток. — Шідпчн 
нестатечність козацькую, же жадному мо- 
нареї підданство не додержують. Л. С. 

ІІічюсТіда, непоейд'Ь, иеіюс’Ьдка = непо¬ 
сидючий, неносидячка (С. л.), швендя 
(С. Л.), нобігуця (СІ. Л.). 

ІІеиотребшш'ь, ца = розпустник, ця, ба- 
хур, ка, курваль, кур за, повія, хльбр- 
ка, шкура, шлюха, нанлібга (Кпт.), дін- 
тяііка. 

Непотреби ьіії — 1. д. Непадобішй. 

2. розпустииіі, розпутний. — Розпустив 
•життя в молодості! приносить хворобу иа 
старі пості, н. мр. 

Ненотребетпо — розпуста. 
Поночемт, — байдуже (0. л.), Діірма, анї 
ГаДКИ (С. Л.). — Хоч горб усе, йому анї 
гадки. С. Л. — Що там не кажуть про його, 
йому байдуже. 

Неночтбиіе, пеночтіітельноеті. = непова¬ 
га (С. 3.), зневага (О. Аф.). 

ІІсиочтйтельїшй = неповажливий, зне¬ 
важливий, непоштивий. 

Неправда = неправда, здр. пенрав- 
доиька, кріївда. — Правда кривду пере¬ 
важить. II. пр. 

2. брехня. — Брехнею сіівіт пройдеш, та 
назад не вернеш ся. н. пр. — Жить не- 

нравдой = ненравдуватп, кривдити. 

Неправдіівьій, но = неправдивий, во, 

криводушний, НО. 

Неправедний, по = неправедний, по, не¬ 

справедливий, во, не по правді. — Та 
не по правді та козаченько живеш з дівчи¬ 
ною. II. н. 

Неправильний, по = невірний, но, не¬ 

справедливий, во, хибний. 

Неправильності) - невірність, хиба, 

хибна. 
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Неправий = несправедливий. 
Неправосудні = безирав'ья. 
Ноправдная = непорожня і д.Береиеинал. 
ІІепредусмотрйтельннй — иеобач( ііг)ішй. 
Ноирек.ібішьій, по = невломішй, непохиб¬ 

ний, непохитний (Фр.), невблаганний. 
ІІенрелбжнмй, иепренгЙіші.тй, по = не¬ 

змінний, неодмінний (О. ж. л.), безод- 
шінний (С. Л.), бентромішіий, конеш- 
IIXIя, неодмінно і Т. д., небезнремешю, 
конеч(ш )пе (С. 3.), конче (С. 3.), докон¬ 
че, ДОКОНЄШнЄ. — Але третьої неділі тре¬ 
ба шм було копче їхати. Фсдь. — Дідові 
не дужо хотіло ся балакати, а 1Таш.кові 
приспіла охота докоиечпе питати його. Лев. 
— Завтра иебезпремепно треба їхати. 

Неігреоборммьтй = д. Необорними. 
Непреодолймнй = 1. д. Иеоборші нй. 

2. иевнйнний, безупинний, но. 
Неіірерйішьтй, но = безустанний, по (с. 
Л.), безперестанний, безугавний (О. л.), 
невнішний, но, без перерви, без пере¬ 
ставну, безперестаиь. (Пр. д. під сл. Во«о- 
стапбпочіплП). 

Непресташшгй = д. Бсзостаповочпнй. 
Неприплскатсльпнй = ненризмиий. 
Неприпі.і'ша — незвичка. 
Ііспріїньїчнмй = незвиклий, ііеиривйклий. 

НоиршіЬтлнвьгй, ая = непривітний, па, 

ІіеНрИВІТШЩЯ. — Дружипош.ка неймовір¬ 
ная, чужа сем-ья непривітная, п. п. 

Нсиригбдішй = негодящий. 
Л( пригоже = незвичайно, негоже, не го¬ 
дить ся. 

Непригбжій = 1. негарний і д. Некраси¬ 
вий. 
2. незвичайний, неподобний. 

Иеприкосноиепішй, по — 1. недотикаль- 

ІІИЙ, непорушний, НО (О. 3. л.). — Пра¬ 
ва і вольности пепорушпо держати. От. Л. 

2. ИеіірИЧетШШ. — Я до сього діла не¬ 
причетний. Чайч. 

ІІенрнлнчІс = незвичайність. — Віп не 
оправдував нічого, що тут сталось, що не- 
звичайпоетго хоч у кого б назналось. К. Д. Ж. 

Непри.шчнмй, но = пезвичайиий, но (С. 
Л.), негожий, же (С. л.), неподобний, 
но, безлйчний, НО (С. ПІ.), 1ІЄСЛЇД (С. л.), 
ненодоба, ненодбба річ (с. Л.), непо¬ 
добная річ, пе до звичаю (С. л.), пе 
ЛЙЧИТЬ, ІІЄ ҐреЧНО. — Козаків до всякої 
незвичайної роботи домової пристаповляли. 
Л. С. — Лікігь ся неподобними словами. Кр. 
■ Ііі'яліічішіі циній Гриць, іг. пр. — ІІе 
слід тобі іуда ходити. О. Л. — ! Іе подоба 

Непрбмах’Ь 

дівці до козака та Й виходити, н. п. — 
Пусти шепе, Подолянко, на піч! Ой не пу¬ 
щу — неподобная річ. п. и. — Ні, не ли- 
чигь лисому женихати ся до підлітка. Кп. 

ІІепрщіішшшй = пеііритудьннй. С. 3. 

ІІеіірііічі.тпин = д. Незам'Ьтпнй. 

Непрп пужді:пшість = невіЬгушенність. с. 
Жел. ЇІар. 

ІІСІїріІІіуткДСІІІІВІЙ, 110 = пезневоленіш, не¬ 
вимушений, ПО (С. Жел. Пар.), ВІЛЬНИЙ, 
но, без примусу. 

Непристойний = д. Ненрцдпчішй; стид¬ 
кий, сороміцький. С. Л. — Не Сьпшште ео ■ 
роміцької, засьпівайте старосьвітської. в. пр. 

Неприступний = 1. неприступний, недо¬ 
ступний. 
2. д. Гбрднй і Надменпнй. 

Неііритвбрннй, но = щирий, ро. 
ІІепріїчаетішй = д. Нспрпкоспоиенннй 2. 

ІГспрЬізпсіїннй, но = неприязний, но, 
ВороЖПН, ЖЄ. — Людей неприязиих бла¬ 
гаєш і, Христа ради, простягаєш коло за- 
чипепих дверей стариї руки. К ПІ. 

Пепрійзпь = неприязнь, ненрйятельство, 
ворогування. 

Непрінтель, нпца = непрйятель, ка, во¬ 
рог. — Б той час була честь, слава, вій¬ 
ськовая справа, сама себе па сьміх не да¬ 
вала, неііриятеля під ноги топтала, п. д. — 
Бін мінї давпїй ворог. 

ІІепріятелвскій = пеирйятельський, во¬ 
рожий, вражий (0. ПІ.), ураговий, ура¬ 
тів (С. пі.). 

Непрінтность = неприємність, прикрість 
(О. 3. Л.). — Що собі козаки за великую 
прикрість і утиск мали. Скоропадський. С. 3. 

Непрійтпьій, по = неприємний, по, при¬ 
крий, ро (О. 3. Л.), нелюбий, бо (С. Л.). 
— Ненріятпипгь стать = оцрйкрити ся. 
— Годі брехати, бо вже й своя брехня 
опри крилась, п. пр. 

Непробудпнй (соїть) = мертвий. — Спить 
мертвим сном. 

Непроглядні,їй — безіфОСЬВІТИИИ. — Усе 
иебо блакитнеє покрила темпбта’, бевпро- 
еьвітпа, нерозумна давняя дрімота. Ос. 

Неіфодолжіітельпнй = иедовгйй, корот¬ 
кий. — Вт> ііенродолжйтсльпомь ирешенп 
= незабаром (с. 3.), небавом, невдовзі 
(Гал.). 

Испрозрачннй = иепросьвітнии, венро- 
сьвігчастип (С. 3.), непрозорий (Фр.). 

Непронавбльпьііі = невгльнии. 
Нсіірб.нпхч,, у виразі: „онт, пе прбмахтЛ 

— він не дурень, не впустить рака з 
рота. 

191 

Сдоварь рос.-укр. іб 



Ненромо каемнй 192 Йеряшливнй 

Нецромокаемнй = непромокнйй (Кп.), не¬ 
промокальний (С. Жел.). непротекущнй 
(С, Нар.). ' І 

Ноиропицаелоеть = непроникливість. О. 
Жел. Пар. 

Нонроняцаемий = непроникливий. С. 
Жел. Пар. 

Неиростйтельнигй = невибачний, непро¬ 
стимий. — Чи вже ж непростима помилка 
молодою віку? Кн. —- Сам ткмлю, що мій 
гріх непростимий. Кп. (Д. ще під сл. Изви- 
НІІТСЛЬННЙ). 

Непроходймьій = непрохідний (Ж В.), не¬ 
пролазний. — Непрохідний ліс. — Непро¬ 
лазні нетрі. — Неііроходймнй дуракт, = 
дурийй як пень, як колода. 

Иепрбчний = неміцний, нецункйй. 
НенроЬздннй, неироізжіп = непрОЇВДИЙЙ. 
Не.путевмй = непутящий. С. В. 
ІІепьюіцій = непитущий. — Я чоловік не¬ 
питущий, хіба коли дли сьшпа чарочку 
вин-ью. ! 

Нераненство = нерівність, нерівня. 
Неравво = а колії, а як, а може, а ну, 

а що. — Нераипб онг. енроеитч., а я не 
знаю = а коли він спитає (або: а що 
як він спитії?.), а я не знаю. 

Неравіюеторбниій = різнобічний. 
Неравнші = неоднаковий. 
Нерадйвецт,, ница, нерадйвнй = д. Лі,- 
ийвеїуь, лінивий і не б режимі!. 

Нерадініе = д. Небреженіе. 
Порадіть — недбаТИ. С. 3. — Отамане наш, 

недбаеш за нас: та вже ж наше товари¬ 
ство пк розгордшпі, н. п. 

Нерадітельхшй = д. Небрежннй. 
Неразббрчивнй = 1. невигадливий, пе- 
вередлйвий, непримхливий. — Він неве- 
редливий на їжу. 

2. нерозбірний, невиразний, нечиткйй. 
— Нечиткб письмо. 

Неразвптбй = нерозвитий, нерозвйиений 
(Гал.). 

Иеразвязпий = 1. немоторний, незруч¬ 
ний, міхуватий. 
2. несьміливий. 

ІІеразгадаїшмй, неразгадннй ~ неодгад- 
1ШЙ. 

Неразговбрчивнй = неговіркий (С. 3. Л.). 
небалакучий і д. Молчалйвнй. 

НераздЬлймнй, нераздїльинй = д. Неді,- 
лймнй. 

Н еразлучньїй = нерозлучний.^ 
ІІеразрушйчмб == непорушний. 
ІІершірмшіьій = Нерозривний. С. Жел. 

Неразр'Ьшйммй = яерозрішймии. С. Жел. 
Иеразсудйтельность = нерозсудливість, 
нерозважність. 

Неразсудйтельннй, но — нерозсудливий, 
во, нерозважний, по (С. X). 

Неразечетливнй = безрахубнкй. Полт. 
Чайч. 

Перазутіе = нерозум, дур, нетям. — Ди¬ 
ке у своїм пбтнмі мужицство. К. Кр. 

Неразуипнй = нерозумний, дурний. — 
—• Та малюсіньке солов-ьятко но деревцю 
лазить; дурна дівка, Дурна й нерозумна на 
козака важить, и. ц. 

Нераз-ь = нераз, кільки разів. 
Нераскаяіпшй, но = запеклий, ло. С. Аф. 

3. — Запеклий злодій. 
Цсрасноложеніе, нерасволбжен пості, —- 

неприхильність, нез(ж)ичлйвість (О. Л.). 
— Царські посли спізнали иоприхнлі.шсті, 
гетьмана до Москви. Ііар. О. 

Нерасиолбжешшй — неприхильний, ие- 
з ж)ичлйпий (0. 3.). 

Ні'раслюрядйтольїп.ій = иеросіїоріід.їпвіш. 
Нсрас.творймьій = нерояпускіільїпій. 
ІІораетлТ.ііііг.ій = перознустпий, чистий. 
ІІсрасторбииьгй = немоторніїїі і д. Нсно- 
ворбтлпннй. 

Нсраченіс, нерачйвьій, нерачйтельпнй = 
д. Нсбрсжеиіс і Небрб.жшлй. 

Нсрвйчсскій, перші і.їй = нервовий. С. 
Жел. Пар. 

Нсреіо = Ііерег (С. Жел.), верша. 
Нерббкій = небоязькйй, сьміливпи. 
ІІербвиьій = нерівний. 
Перовий — нерівня. — Я тобі нерівни, бо 

■ги ткач, тшткошіут, а н бондарівна, п. її. 

ИербДІ. = недорід. 
Исрукотвореиньїй, перукотвбрш.тй = ие- 
рукотворний. — Нерукотв. Образа (сі,ви¬ 
то 16-го серпня) — ІІречйстник. 0. 3. 

Нерушимий, мо = нерушимий, мо, непо¬ 
рушний, НО (С. 3.). — Права і вольоооти 
непорушно держати. Ст. Ж — На віки не¬ 
порушно. Кіев. Ст. 

Нерідко = частенько. 
Нерішймость, нср’Ьшйтсльпость = ва¬ 
гання. С. Ж — Бить вт> не ріп н іімостп 
= вагатп ся і д. Колсбатьея 2. 

Нер'Ьшйтсльїіип, по = незважний, вага- 
ВИЙ (С. Жел. Пар.), розгадько. — Одваїк- 
ний мед пье, а розгадько воду. я. пр. Ніс. 

Нерйха = д. Нсопрятпнй (всі іменники). 

Нерзішеетво = д. ІІеонратпоеть. 
ІІСрЛІІІЛ ІІШ.ІЇІ == Д. НеоїЦИІТІІМЙ (ио.ронаишп 

иріилоікппкц). 
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ІГеебнточннй == незбутний, химерний, не¬ 
можливий. 

Иесвоевреііененй, но = невчасний, но 
(С. ж. 3.), неслушний, но, безгодний, 
но (С. .Жел.), не в час, без часу, не 
В СВІЙ час, Ііе на. часї. _ Неслушно 
тоді було, а тепер саме час до сїеї роботи 
брати ся. Еіг. 

Несвбйстпеипмґі = невластивий. С. Жел. 

НеспГ.доі\п>ій, ностіїідуїцін == яссьвідомпй, 
незнаючий, петямущнй. ~ Як незнаюче 
до діла воні.моть ся, то й буде носьміх. Чайч. 

Неспііппі.ій, но = нескладний, но, недо¬ 
ладніш, яо, нсдоладу. 

Несгорномьш — не спалимий. 
Неегопбрчіїиьій — незмбпнпй, иеехіш.чн- 

ВИІІ (С. Жел. 3.), крутий. 

Несказанний = д. Понзглагб.іаніїї.ні. 
Нескл:ідш.ій = д. ІІсешізнт.ій. 

Несклошіеш.ій = незмІПЙМИИ. С. Жел. Пар. 
Носкончаеимп == нескінченний. Е. Кр. 
Неслуха. = неслухняний І д. НснослІ'Ш- 
шій. 

Несл],іхаіпіт.іґі, но — нечу'ваиия, яо. — 
Иечунапа річ. 

Нсслг.їшш.ііі = нечутний; тихий. 
Неемотрії па... = не вважаючи, недіі- 
влячисі. па...; про те. 

Нсешіслоніїнй, нссмшслнщій = нерозум¬ 
ний, нетямущий, по.тяма (Лев.), негя- 
маха. 

Несмі.тшлГі, ПО = незлічимий, мо, не¬ 
зліченний, несчислеіший, по, без ліку, 
безЛЇЧ, без ЛЇчбЙ. — І Іран він добич не¬ 
змірний, срібло, злото незлічимо. І. Г. — 
Багатирка знаєте! Худоби без ліку. Федь. 
(Пр. д. що під сл. Ксзсчетнмй і Ноис.чй- 
СЛ1ИШІІ). 

ИсСІІОСІП.ІЙ, ПО = нестерпучий, чс, не¬ 
зносний, ПО. (Пр. д. під сл. Невміїосіі- 
М1.ІЙ). 

Нсснятбс (молоко) = пезбіране. — У мене 
і булка сі.піжі і молоко дезбіраие. Кн. 

Несоблюденіе = невідбуваиня. 
І Іпсовсршешіо.тЬтіс = недолітство, иедо- 
лїтність (С. Пар.), недорослість. — Че¬ 
рез недолітство дітей мушу спродавати ху¬ 
добу. Кн. 

ІІесовершениолАтній = недолїтний (О. 
Жел. Пар.), неповнолїтний, недорослий, 
недоліток (С. Жел.), ПІДЛІТОК. — В недо- 
рослости літ таких дітей опекуни тих ді¬ 
тей недорослих права їх доводити мають. 
От. Л. — Недоліток таке творить. К. ПІ. 
— Бо нічим «бути панят недорослих. К. Ш. 

Несовершбнний = недокінчений, недо- 
кбнаний. С. Пар. 

Несовм’Ьстннй, несовм’Ьстймнп = несу¬ 
місний. 

Несоглаеіе = незгода (С. 3. Л.), нелаго- 
да, незлагода, нелад, звада (С. 3.), роз¬ 
рада. — Згода дім будує, а незгода руй¬ 
нує. н. пр. — Чрез незгоду всі пропали, 
самі себе звоювали. Мазепа. С. 3. — Ой я 
старий, ти молода — тим між нами нела- 
года. п. її. — Незлагода у свекрухи з не¬ 
вісткою постала. Зїпьк. —■ Неиа ти’і хати, 
щоб не було часом звади. її. пр. — Лучче 
соломч.япа згода, як золота звада, и. пр. — 
Чому не ймеш віри ти, брате Москалю? 
Пе кже пан лякаєш сп зради? З тобою не¬ 
доля нас кревне зг,єднала — не буде між 
нами розради. Отаридький. — За несогла- 
сіенгь, но несогласію = через незгоду 
(Пр. д. вище). 

Носогласний, но = незгодний, но (С. Л.) 
НеЗГОДІІІВИЙ, ВО, (про музику, сьпіви) — 

неладний, різноголосий, не влад, не 
до ладу. — Поіоть несогласно = сьпі- 
валоть не в лад. — Живіть несогласно 
= живуть не в ладу.Несогласпо сь 
йстніїоіо = незгбдио з правдою. 

ІІесйнзмТ.рйний = непомірний. 

ІІссокруїіпіїшй = незломний. 
ІІесопінйтелг.ішй, несошгіншнй, по = 
повний, нехибний, непохибний (С.Жел.), 
певно, напевне, певна річ, конечне. 
— Певна річ, що вплив його був великий, 
але... Ки. 

Нссообразпт.ій = неподобний. — Гово¬ 
рить пс.сообразпос — плете щось непо¬ 
добне, каже таке, що й купи не дер¬ 
жить ся. 

Не е о о б раз й те л і> і п.і й = незміркбваяий, не- 
поміркований (Лев.). 

Несообщйтельньїй = одлюдпяй (0. 3.), 
вовкуватий. 

ІІесоотиітственнілй = пеодновідальпий, 
нестосбвний. 

Песоразмі.ріплі = непомірний. 

Несос.тойтсльность = неспромога (С. Жел.), 
неспроможність (С. Жел. Л.), нестаток. 
— Прийшов нестаток, забрав і остаток. н. пр. 

Несостоятедьньїй = неспроможний. 0. 
Жел. — Усі наші заходи показали ся не¬ 
спроможними побороти смерть. Кн. 

ЛесподрУчіїмй, но = незручний, но, не 
з руки. 

Неспокбйньїй = неспокійний, невпокій- 
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ШІІ1 (О. Л.), невгомонний, (тільки про чо¬ 

ловіка) — гуркотїй, етукотїй (Леп.). 
ПссиокоПствіе = неспокій, невнбкій. 
Иесіїорйть, ея = Не в лад, не спірно ііті'г. 

— Работа не снорйтт. або неспорится 
= робота не спірно йде. 

Нееибрий, ро = несіїіршій, но. 
Несносббпость = нездатність (О. л.), не- 
вдатність, неядбльиість (С. л.), недо¬ 
тепність (С. Жел.), нездібність (О. .Жел.), 

безкебеття. 
Несноеббш.ій = нездатний (0. Л.), поздбль- 
иий (С. Л.), недотепний (О. Жел. л.), не- ; 

стінний (С. 3. Л.), иездалий (о. Жел.), не¬ 
здібний (0. Жел.), безкебетпий, недо¬ 
тепа (еп. р. О. Жел.). — Ііжо й до того не¬ 
дотепний. п. к. — Недотепний ні до чого. 
Ки. — Він до зросту дійшов, ’а така недо¬ 
тепа, — нічого робить ІІО ВМІЄ. II. н. 

Несправедливості» = неправдивість, не¬ 
правда, кривда. 

Несправедливий — неправдивий. 
Неспілий = д. Незрілий. 
НесітТіша, неспішно = помалу, помалень¬ 
ку, повагом, ПОКВОЛОМ, ЗІІОКвблу. — По¬ 
маленьку — піймаєш старенну. її. пр. 

Несравпсиний, но = незрівинний, не н 
заміру, без порівняння. 

Нестарательїінй = недбалий, педбайлп- 
виіі, педбаднця (си. р.). 

Нестерпимий, мо = нестерпучий, че, не¬ 
стерпний, но. С. Жел. 

Нести, ся = 1. пестії. — Несе МІШОК бо¬ 

рошна. — Вода несе кригу. — Носить дрова 
2. одбувати, відправляти. — Другий мі¬ 
сяць одбуває службу. —• Ой пішов кіп до 
Ляшеньнів служби підправляти. її. її. — Не¬ 
сти нокайте = покутувати, с. Л. 
3. пестії, СЯ, покладати. — Кури несуть 
яйця. —• Кому ведеті. ся, то її пінені, пе¬ 
сеті, ся. її. її]). — Нести околесиую, вздор-ь, 
чеиухб = д. Нздорт, городить. — Пестії 
високо себя, пестії ся = лишати ся, 
гордїти, чванити ся, бундіочпти ся, 
кйриу гнути, високо літати. — Високо 
літає, та низько падає, н. пр. — І [іішаеть 
си, як по]іося на орчику. н. ир. -- Нести 
на ссрдігі. = терпіти мовчки. — Неест- 
ся лолва, слух-ь = чутка йде. — Онт. 
все своє песети = він своє провадить, 
торочить. 

Нестбитт, = неварт (С. 3.), нестоїть. — 
Хто шага по береже, той сам неварт копій¬ 
ки, я. ир. — Що діяти і що почать? Лю- 
дсп і долю проклинать невартЇя-Когу. К. III. 

Нестроепіе, пестрбішость = нелад, без¬ 
ладдя, непорядок (С. Ж.), розгордїяш. 

Нестройний = неладний, безладний, не¬ 
згодний. 

Несуніка = несючка, иесучка (курка, що 
часто песеть ся). С. Жел. 

ІІоеуіцостпоііііьііі = несу ід ШШ. С. Жел. 
Иесхбдннй, но = 1. несхожий, неподоб- 
пнй, по, неоднаковий, но. 
2. нешігодиий, ненодїипиїі, по. 

Пссхбдіїостг., несхбдстпо = несхожість, 
мспохбжість, пеподбба. 

Несчіістіе = ИСДОЛЯ (0. л.), здр. иедб- 
ленька, нещастя, здр. пощастячко, бі¬ 
да, здр. бідонька, безголбв'Г.п (С. л. III,), 
безщастя, безталання (С. Аф. ні.), без¬ 
долля і безділля, лихо, лиха година 
(('. л.), пригода, здр. пригодонька, при¬ 
чина (О. л.), халепа (С. л. НІ.), лихо¬ 
ліття, ЗЛИГОДНІ. — Пішли вінчати си — 
нема вона дома; чи се ж твоє исщастпчко, 
чи моя ледоли? и. в. — А безголов'ья та 
короткий він па тебе! її. ир. — Вже ші 
піде яа лихо та на безголов'ья, то де той 
і розум діїїеть ся. К. X. — Як твон, ДОІІЮ, 
доля, то накупить чоловік поля, а як без¬ 
ділля, то продасть і ііоднірри. и. пр. — 
Іди, пене, тепера до мене, сталась міні при¬ 
годи без тебе, сталась міні без тебе причи¬ 
на: жінка вмерла, зосталась дитина, н. н. — 
Заприсягли ся жити в згоді: і в щасті і в 
лихій пригоді. Чаііч. — На козака приго¬ 
донька — козак зажурив ся. н. її. — Ні, 
вже, кумо, як заєць перебіжить дорогу, то 
вже без халепи /я; обійде он. 1І. X. (Д. ще 
під сл. ІІТ.діі, ПІ. дот ніс). 

Ііесчаетл іншії, ап, несчастньїй, ая = не¬ 
щасний, па, нещасниця, нещасливий, 
на, види, безщасний, на, нице (С. 3. Л.), 
бездольний, па (С. л. ш.), безталанний, 
на, шщя (С. Аф. Пі.), бідолашний, па 
(с. .1. НІ., бідолаха (0. ні.), бідний, сер¬ 
дешний, сердега, бідаха (с. ПІ.). — Оп 
я нещасний, що маю діяти? Полюбив дів¬ 
чину та пе можу ванти, п. її. — Хоч і врод¬ 
лива, та нещасниця — пї в чому не паіі- 
днть. Кн. — Доленько моя, безщасная 1 С. 3. 
— А н бідний, безталанний, без пари, без 
хати, не довелось міні в еьвітї весело ту¬ 
лити. Забіла. — Ой у нашій славній Укрн- 
шї були колись престрашіїі бездольні го¬ 
дини. п. д. (11р. д. ще під сл. Б'іідшіга 

ІСеечетнмй = д. НееііЬїіінй. 
НееїЛідбшлй = неістотній. 
НбтСЛЬ = ЯЛІВКа (це тільна корона). 

Нетерпимості. — нетерпимість. 
Нетерії'Ьлйвосгь. петериі.иіс — иетершп- 
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пя, нетерплйвість, нетерплячка, о. Жел. 
— Оце нетерплячка бере! 

ІІСТСрПІІДІПІЬІЙ, по = нетерплячий (Чайч.), 

нетерпячий, нетерпучий, че, нетерплй-. 
В1Ш, ЕО. С. Жел. 

Нетлйішнй = нетлінний (Р. Жел.), иегнї- 
ІОЧІІП ((’.. ж.). 

НетбКМО, петелько = не тільки, не то що. 
— Не то що другім, та іі собі шкоди на¬ 
робив. 

Нетопкірь = д. Летучая миші,. 
Нсторопііеь — д. Нееігйіпа. 
Нетреіїпт.тй, по = нетверезий, ПІДПЙЛНЙ 

(О. Л.), НТіЯіТНІі. — А ляк; підпилий як аа- 
сяе, то хоч коти гармати — і усом не мор¬ 
гне. К. Ш. 

ІІетрбпь меті = д. ІІедотрбіа 1. 

Нетрйиутьій ----- нечаііманнй (Кот.). непо¬ 
чатий, непорушний, дїлйнпий. 

Иеупажепіе = неповага (0. 3.), зневага 
(0. Аф.). — Ііо для того, що такокцї ро¬ 
боти роблять, суть в неповазі. В. Н. — II 
доводила, яка зневага для людей — бійка, 
а тіш наче різками. Кн. 

Иеуиазшітельпмй, но = неуважииіі, по 
(0. ЛА, «неважний, но (О. л.), невнажлй- 
НІ1Й, ВО (С. Л.), «неважливий. — Так 
зневажмо усвиіхаеть ся до мене. Кн. — Дії 
старих людей вігі зневажливим, за те й цу- 
рають ся його люди. Кн. 

Неуїшдйемьій = пеоцьвітшш, неблекліїй, 
немарпїлий. 

Неугаснлмй, иеугасасмьій = негаснучий. 
НеугбДПМЙ, но = невгодний, но. 
ІГеугомбнішй —- неві'оибшшй, невгаву¬ 

чий (С. 3.), безугавний. 
Исудалмй, ло = 1. тмиотбрннй, незруч¬ 
ний. 
2. недобрий, лихйіі, погамиіі, кепський. 
— Кепська робота. 

Неудача = невдача, нсвдіітпість, пега- 
Лап, недоля. — Неудача! Неудалбсь! = 
урвалась нитка, увірвав ся бас! _ по¬ 
терпать неудачу = піймати бблизня (О. 
3. ), переважно н сшггпннї = гарбуза атл¬ 
ети. С. Аф. 3. 

11 ( удачливий, но, пеудачпмй, по = не¬ 
вдалий, ло, невдатппй, по. — Попа 
шеидче ті невдалі булочки у діжу та й за- 
кііаснла. н. к. — Гоп, мої гречаники! Гон, 
мої ігевдалиї. н. ц. 

ІІсудачинкі., ца = невдатник, ця, невда¬ 
тна (єн. ]).), невдаха (сп. р. 0. 3.), здр. 

нендашечка, тю. — певдалюга. — От 
сей невдаха бідолашний. І’. О. — Та взяла 

невісточку певдйшечку: ол ні спекти, вї 
зварити, н. п. 

Неудержймип, но = невпинний, безу¬ 
пинний, НО. — Знати було, що кипляча 
невпинна натура. Лев. В. 

Нсудобпоеть = недогодність, ненридбб- 
ністг.. 

Іісудббпмй, ВО = иедогбдщщ, непридоб- 
ННН, незручний, НО, не спосіб. — Грузьке 
та иснридобне місце, п. о. Кіев. Ст. 

ІІеудобонарїпіі.ій = нестравний. - Смашиа 
їда та нестравна, наче камінюка в млин¬ 
ку. Кіг. 

11 е у добо праву ч її тол ьн т.і іі, пеудобопопят- 

ньій, но = незрозумілий, ло, педо- 
стямку, недотями. 

ІІеуДОбОІіріІЛОЖіІМІ.Іїї, ііеудобонрінііііінмнй 
= пеиритульний. с. 3. 

Неудббетпо = невигода, непридбба, не¬ 
догода (Лев.), невгіддя, незручність. 
— І так шкода і так невигода! Крогшвгш- 
цький. — Недогода старій бабці ні па ііїчї, 
ні на ланці, н. цр. 

Иеудовлетшірепіе = недогода. С. Л. 
Неудовольетвіе = ледовбльвість, неза¬ 
доволення. — Кь великому пеудовбль- 

етвію = на превеликий жаль. 
ІІеужели, пеужлй, неужто — хіба (0. 3. Л. 
ш.), невже, невжеж, чи вже.і; (С. л.), 
ЧИ ТОЖ. — Хіба таки справді він приїздив? 
— Чи тож таки можна так робити? Чайч. 

Неужнпчншлй = невжнточннГі, незлагод- 
ІІНІІ, неетйрливий. — Такий нестирдивий 
зробив ся: ніколи не змовчить. Кр. 

Неуклбшіьій, но = непохибний (С. Л.), не- 
ПОХЙЛЬИИІЇ, но. 

Неуіиинчивнй = невхйльшіп (С. ПІ.), щи¬ 
рий. 

Иеуісліожееть - незграбність, незруч¬ 

ність. (О. Жел.). 

ІІеукліожій, же = незграбний, незграба, 
неотесаний, пеотеса, незручний (О. Жел.), 

хамулопатнй (Лет), хамула (С. ш.), ма- 
хлаюватиіі, нентюховатин, чвалай, одо- 
рббло (сп. р.), тюхтїіі, ка (С. ПІ.), тов- 
шіга (С. ш.), про жінку — грйна, гер- 
гепа, яро одежу — бахматий (0. ПІ.), лан- 
туховатии. — Розчарувала мене її пен- 
тюховата постать! Чисто наче той лан¬ 
тух з вовною. Кн. — Хамуловатнй чоло¬ 
вік, кінь. Лев. 

Неткорйзпешшй = д. Везукорйзнеипьій. 

Неукоепіітельньїй = д. Неиедлспнмй. 

Неукротіімий, мо = невпинний, псирії- 
пйшшп, невгамовний, но. 
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МіулоктіЬІЙ = невловимий. 
ИгулоПка = невмивака, мурза. 
ІІоумолймьій = невблагапий. с. Ж. Л. 
ІІеумблквмй, кпо, неумолчпнй, чпо = 
невмовкаючин, невмовкаючи. 

Ііеулнвка — д. ІІеулбйка. Неумнвкоіо 
= невмиваючись. 

ІІеуііншленпьій, но = неу (в)мйснніі, не 
(С. Л.), нехотя (О. Л.), нехотячи (Кр.), 
иезиарбшпе (Кр.), без наміру (О. л.). — 
Которий шляхтич пеуштспс таковни учинок 
поиолтпшіпи. Ст. Л: 

Неум'йльїй, до = невміліїІІ, недотепний, 
недотепа (оп. р.), иестїгшпй (С. з.), пар¬ 
тач (0. 3.). — ТІ невмілого руки не бо¬ 

лять. п. пр. — НеумФло ділать = пар¬ 
тачити, партолити. 

Неумішье = невміння, невмілість. _ за 
п е у м і. н Тем ь = не вміючи, не знаючи. 

Неум'їіреппость = непомірність. ^ 
Неум'Ьрешіьій, но = непомірний, Ііеу- 

иірииіі, но (С. Ж'ел.\ більше — надмір¬ 
ний (С. Жел.). — Наїв ся непомірно — от 
і заслаб. Кн. — Квитовав за непомірну ве¬ 
черю у Криневича. Кн. 

ЦеулТЬетпость = недоладність. 
Неуяііетпьтй, но = недоладний, педо- 

дїльниіі, педолад^, иедодїла, недоречі, 
неііо,і,6ба. 

Неуплата = неплата, невиплат. 
НеупотреСнїте.чьішй — неу(в)ЖЙР.анип. 
С. Пар. 

Неупотребленіе = невживання. С. Л. 
Неуправка = невправка. 
Неупроеіізінй = невблаганнії, с. Ж. 
Неуравіпітельний = нерівномірний. 
Неурожай = неврожай, иедорід, недо- 
род. — Коли ПОДОрОД, ТО ІІ не II МОЛОТ. II. 11]). 

ІІеурожййньій — неврожайний, нодорбд- 
ніій. С. Л. 

НсурФживать — вчащати. — Він таїпг вча¬ 
щає до нас. 

Неурядпца = безладдя (0. л.), безуряд- 
дя, иеряд, непорядок, нерядпість, роз- 
гордїяш (С. л.), гармидер (О. Аф.) — О- 
тамане наш, недбааш за нас! Бо бач наше 
товариство, як розгордїяіи. н. п. — Таким 
тармидер, неначе орда наступає. 0. Аф. 

Неурядліївнй = нечепурний і д. Неопрят- 
нмй. 

Неуспіх-ь = д. Неудача. 
Пеустаїпіглй, но = невтомний, но, не¬ 
вгавучий (О. 3. Л.), невтомне (С. 3.), без 
у піну. 

Неустойка = неміра (Ев.); штран. 
Неустойчнимй = хибкий, ХИСТКИЙ (Ев.). 
Неустрашймнй = небоязкий, відважний, 
сьміливий. 

ІІеустрбйстио = д. Неуріідища. 

ІІеустунчивмй = нездатЛИВИЙ (Лев.), 110- 
уважнии (С. Л.), суиерекуватий, завзя¬ 
тий (С. л.), запеклий. 

Неус-ЬІИПНЙ, но = невсипущий, ще, не¬ 
всипучий, ЧЄ. с. 3. Л. — Пенси пуща ж 
лати стала думать, що к весіллю треба го¬ 
тувати. Макар. — Треба нам хоч дрібної 
та невсішуіцої праці. Кн. — Хавяіікою зро¬ 
билась исвеииуіцою па все село. її. к. — 
Невсипуща праця за 40 літ знемогли їіото. Кн. 

Иоутоліїш.ііі = невситимий (СІ. Жел. Пар.), 

ііенгамовніїй, невтихомирний. 
ІІеутоміімі.ій ----- невтомніш і д. Нсуетан- 
инй. 

НеутТ.ніпьій, по = нерозважний, НО. СІ. 
ЗІЇел. — Скільки раз нерозважно ридав він. 
Ап. — Нерозважні сльози. С. Жел. 

Неучтйвость = незвичайність, иеіреч- 
ІІІСТЬ. 

Неучтйтлй, по = незвичайний, но, не¬ 
ґречний, иеґрече (С. л.). 

Неучт. = неук (Д. під сл. НовЬжда). 
Неуязшімнй = невразливий, иевразний. 

0. .Жел. 

Нефорощь, рос. Лгісшідіа ропі,ієн = нехво¬ 
рощ, нехвороща. С. Ап. 

Нефть, Ніі.итеп поріїїа = нохта (Чайч,), наф¬ 
ти (0. Жел.). — У нас по селах білу пехту 
пілоті. од усяких хвороб, найбільше от як 
підпирає під груди. Чаііч. 

Нефтяіібй = ііехтяийй, нафтовий (С. Жел.), 

па(е)і|ітянйй (О. Жел.). — ІІефтяшій прб- 
ммеелч. = Ііефтярство. Діло. 

І Істоті; м іе = НСХОТЇИНЯ. 

Нехотя = нехотя (О. Л.), нехотячи (Кр.), 
незнаропше (о. Л.і, невмисне. 

Нехристь = нехрист. 
Непал ниое.ті., іігліі = д. ІІеожиданпость, 

ішй. 
Нечего = нічого, нема чого, нема що. 

— Нечему = пїчому, нема чому. — Не- 
чего обт. з'томт, говорить —- нема що 
про се й балакати, шкода й казати 
(Чайч.). — Ми4 нечего ділать = не маю 
ЩО робити. — ТебТ) нечего бояться = 
тобі нема чого боятись, чого тобі бо¬ 
ятись? 

Нечеса = нечоса, кудлань, кудлатий, 
пелехатий, кострубатий. 
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Нечестивець, вґечеетйвпда — безбожник, 
ця, нечестивець (С. Жел.), поганець. 

НеЧеетіІВЬІЙ = НЄЧССТіІВИЙ (С. Жел.), бе- 
зецний (С. ЛІ.). 

Нечестіе = нечестйвість (С. Жел.), не¬ 
честь, безецність (С. ЛІ.). 

Нечетка, нечеть = лишка. — Четі, илн 
нечет'ь! = чіт чи лишка? о. 3. 

Нечеткій == перозбірний, иечиткйй (С. 
Ліел.). Д. Неразббрчпвмй 2. 

ІІечетішн = непаристий, непарний. 
С. Жел. 

Нсчнстоплотіюсть, ііьій = д. Пеонрят- 
іюсть, ні,їй. 

Нечистота = нечисть (С. X), иечипур, 
бруд (С. 3. Л. Ш.). -- 1і хагі иовію не¬ 
чисті. Кн. — Скрізь така нечисть у хаті, 
що гидко й дивить ся. Чаііч. — У Царь- 
грндї печинур скрізь — страх! п. о. 

Нечистий = 1. нечистий. _ Нечиста пше¬ 
ниця — яеодвіяпа як слід. — Нечиста олія 
тим під неї і оддає чимсь поганим. 

2. 1ІЄЧЙСТИЙ, брудний (С. 3.), про бі¬ 
лизну — чорний; неченурпйй, неохай¬ 
ний. (ІІр. д. під о.л. Грязнмй і Неоирят- 
ннй). — Нечистий, нечисті, на руку = 
хапкіш. с. III. - Нечистий дух’ь, не- 
чйстая сіма = нечистий, нечиста сила, 
лпхіій, мара, мана, зб. нечисть, по¬ 
гань, д. теж під СЛ. ШіСТі. 

Нечуисттїтельпоеть = нечулість. 
Нсчуветиптельпнй, но = 1. нечулий, 
нечутливий (0. Жел.), иечуегвенипй 
(С. Жел.). 

2. непомітний, непримітний, незнач¬ 
ний, но. 

Нетто = хіба (С. НІ.), хиба (С. X). — Хі¬ 
ба ти чув про се? — Хіба самому напи¬ 
сать таки иоеланїе до себе? К. III. 

Нетто = нехай і так, та вжеж, нема 
що робити. 

Нещадний, но = немилосердний, но, лю¬ 
тий, то, без жалю. 

Неявствешіий, по = неясний, перозбір- 
нии. (Д. під СЛ. ІІОВШЇТІІИЙ). 

11 її = III, анї ; ІІЄ. —. Правдою увесь еьвіт 
зійдеш, а неправдою апї до порогу, н. іі]>. 
— Ні Богові сьвічка, пі чортові кочерга, 
н. пр. — Апї до ради, анї до звади, н. пр. 

— Нн зт> віїста! = анї руш ! С. Ш. — 
II її кропиш = анї крихотки, с. ПІ. — 

IIи «а что, ііп про что = ні за що, ні 
про що, дарма, дурно. — ііи то, ни 
ее — ні <ч>, нї тс, пїсякбї, нї такої 
(ЧаїїчЛ ~ IIїї ет, того, пп от, сего = 

нї з того, нї з сього, з доброго дпва, 
III СЇ.10, НЇ ВІНІЛ0 (Лев.). 

Нива = пива, Здр. нивка, нивонька,, мн. 

ііив'ья (о. Жел.), велика — лай, данина, 
здр. ЛИНОК, надрана — рІЛЛЯ , де була 
гречка — Гречанище (С. Аф.), 1'рРЧЙЩЄ, 

де було жиго — ЖЙТППЩЄ (С. Аф,), ЖІІТ- 

ШІСЬКО (Под.), де. була пшениця — ІІШЄ- 

нйчище, де посіяна гречка — гречківка 
(С. Аф.), ГреЧКІВЧіЯ. —- Ой у полі пивна, 
на ній материнка, и. п. — Увесь лап із- 
жпли і в копи поклали. Кв. — А чиї ж то 
лани позасівані? п. п. — Біла рілля, а чор¬ 
не насіння? (я. я. — напер і письмо). 

ІІпвслнровать = нівелювати; рівняти. 
ІІІІ1ІСЛІІ]П> = ІПМІІГа (у колісників і мірош¬ 
ників). 

ІІнвВеть = 1. д. Невїсть. 
2 дуже, вельми. — ІІйиЬсть капі, «но¬ 

го = дужо багато. 
ліпшими = ИИВЇ.ЯНІІҐІ. с. Жел. 

Ннгдї. = нігде, ніде. — Шукав скрізь — 
піде нема. 

Нпзкайшій, що = ііайшіз(ж)чиҐі, наіі- 
шіз(ж тин, шс. 

Иигугу = нічичирк (с. 3.), анї те.іеиь. 
Забав с.и десь у лободі, та її пїчпчпрк. 

Зїньк. — Нічичирк і дух притаїв. Чайч. 

Лііжо = НИЧЧЄ, 1ІІШЧЄ, —Зелененький бар¬ 
віночку, стели ся що нижче, а ти милий 
чорнобривий, присунь ся ще ближче. [І. II. 

Пнжещіеіібвашшй = нижченазваний. 
Ннжеподшісаіішійся — нижчепідписаний. 
Нпжеушшннутий = нижчезгаданий. 
ІІЙЖНШСЬ = спідник. 
Нижній = нижній (0. Л.), НИЗОВИЙ (С. X), 
дбльний (С. X), спідній. — ІІЙЖІІОС нла- 
тьс — СПІДНИЦЯ і СПІДНІ (штани). 

Низані о = низання, силяння. 

Низать = низати, нанизувати, сплати 
(що дрібне), усиляти (С. III.). 

Низвергать, ннзвергнуть = спихати, ски¬ 
дати, спихнути, скинути. _ ІІпзверг- 
Ііуть бремя = збутись клопоту. — Ни¬ 

звергнуть Нго = ВИЗВОЛИТИСЬ ярма, 
3 неволі, с під кормиги. 

Ніізнергатьси, ннзвергнуться = кидати 
ся, кинути ся. 

Ннзиестй, ннзводіїть = звести, зводити, 
позводити. 

Низенькій = низенький. 
Ннзехопько = низенько, низесенько. — 

Зеленецькиїї барвіночку, стели сп низенько, 
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а ти милий, чорнобривий, присунь ся бли¬ 
жня,по. н. п, 

11 пінна = низина, діл, низовина (С. Л.), 
НИЗЬКОДІЛ. 

Ий.шть = знижати, понижати. 
ІГйзнться = спадати, знижати ся, 
IIП і 1,'іII = 7. низький, невисокий. — Низь¬ 

ка хата. — Низькі вікна. 

2. простий, незначний. — Незначного 
ставу чоловік. 

3. поганин, паскудний, ганебний, ни¬ 
ций. — Погане діло. — Ганебний учинок. 
Ница душа. К. Ч. Р. — Ніякій гблос’ь = 

товстий голос. — Низкам ііт.ші = лила, 
невисока цїиа. 

Низкоиатнй, то = низькуватий, то, ни¬ 
зенький, КО, нбіІИЗЬКИІЇ, ко (Чайч.). 

Низкоиоклбішьій = лакеюватий (С. 3.), 
ПіаПКОГнуЧИЙ. — Денні людці лакеюваті. 
К, X. 

Низконоклоііііичать = низько кланятись, 
шапкувати (С. 3.), підстилати ся. 

Нйзкость = низькість. С. Жел. 
Н шмагать, шіз.тожііть = 1. д. II ІІЗВСр- 
ГаТЬ. 

2. нобіждати, перемопіти, побідити, 
перемогти. 

Низложеніе = скидання. 
Ншіложйтель — скидач. С. Ж. 
Няянеиность = ИИЗИНІІ (С. Жел.), ІШ30В1І- 

на (С. Л. Жел.), низькоділ (С. Жел. Л.), 

низька частина якого міста — ПОДІЛ, п 
степу — пологи (О. 3.), падь, пад(Херіь), 
ПрЙПаДЬ, що заливаеть сн па довго по¬ 
дою, найбільше між річками — ІфОГНШ (О. 
3. ). — Рівнина, котрої високість е незнач¬ 
на, ШІСТЬ сн І1ИЗИ1ІН. Зем. 

Нїшіешінй = НИЗЬКИЙ, пришідистий. 

ІІіізовье = низ. 
ІІизойтії, нисходйть = зійти , сходити, 

ЗІХОДИТИ (у низ). 

Ніїзость = низькість. С. Жел. 
Низріїнуть, н вирішать, ся = д. ІІпзвер- 
гать, ся. 

ІІПЗТ, = НИЗ (С. Л.), СПІД (С. 3.), ДІЛ (С. 

Л.). — іі витягну тебе с під споду. Кот. 
-— Як летіла ворона в гору, то й крапала, 
а як па діл, то й крила опустила. її. пр. 
— Ори сн ж ти, моя нино, долом та горою. 
К. ПІ. —- І долом геть собі село понад во¬ 
дою простяглось. К. Ш. 

Низь = 1. д. Нйзмеппость. 
2. низка, (намисто одно) —• разок. 

ІІикакбй = ніякий (С. 3.), жадний (С. 3.), 
жбдцпц (О. 3.), жаден, жоден (С. Аф.). 

— Хто два зайці гонить — жадного це здо- 
гонить. її. пр. — Без жадної причини. О. 3. 

Никаю. = 1. ніяк (С. 3.), ніяким спосо¬ 
бом, жадним способом, иббитом, жа(о)д- 
НОІО Мірою (С. Ж.). — Сього ніяким спо¬ 
собом зробити не можна. — ІГі жадніш спо¬ 
собом не можна, а. к. — Жодною мірою не 
можна. Ч. К. 

2. мабуть, десь, либонь, адаеть ся. 
— Ой десь мене та Господь побив, що ра¬ 
но в неділю я горілку пив. п. п. —•_ Здаеть 
сн він родич ваш? (Д. що під сл. Шірпо 2). 

— Никані, піїті. = НІ. — 9'то тьі сд’Ь- 

ла.тьі ІІпкпкь пін і. — Се тії зробив ? 
Ні, не я. 

Никнуть = нйкауть, хилити ся, схиляти 
СЯ, ПОХИЛЯТИ ся. 

Ннкогдя = НІКОЛИ. С. 3. Л. — На Миколи 
— та Й ніколи, и. пр. — Школи к не за¬ 
буду того часу, коли... — У К.пїві, па По¬ 
долі було колись і ніколи не вернете сн. 
що діялось. К. Ш. 

ІІнкбіпгь образою. ~ д. Никнім, 1. 

Нпктб = НІХТО. С. Л. — Ніхто не винен — 
сама я, що полюбила гультаи. в. її. 

Никудіі = 1. нікуди (С.Л.), нїкудбн), ні¬ 
где. — Віп нікуди по ходить. 

2. нікуди, НЇДОЧОГО, нїнащо. — Нікуди 
не годить ся. — ІГіїшцо воно не здасть ви. 

ІІпмїіло = ніяк, зовсім, иі трохи, ні тріш¬ 
ки. — Міні зоннім не жаль Його. — 'Гобі 
сьмііііки, а міні ні трішки. її. пр. 

Нимальїй — д. ІІикакбй. 

ііймфа = русалка, здр. русалочка, ру¬ 
салонька, мавка (0. Жел.), лісова — гаїв- 
ка. — Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за 
водою, та випливи русалкою завтрі серед 
ночі. ІС. ЦІ. — 11 (об мавки не залоскотали. 
С. 3. 

ІІпоткблії, шіоткїда, у — нізвідки, ні¬ 
звідкіль, НІЗВІДКІЛЯ. — Нізвідки не маю 
звісток. 

Ниночемт. = д. ІІеііочемг.. 

НіІСКблЬКО = Д. ІІПЧІІЛО. 
Ннспадать, ппенаеть = падати, спада¬ 

ти, спасти. 
Нііспоеі.ілать, ііііспоелать - посилати, 
послати, насилати, наслати. 

Ниспровсргать, нисировбргпуть = д. Нпз 
вергать. 

Ниепускать, пнспустйть, ся = спускати, 
снустііти, ся; Зіинати, З.н'шути. — По¬ 
бачив він Духа Божого, що спустив сн ні; 
голуб і злинув па його. К. Св. П. 

Нисходйть = д. Ипзойтй. 

Нисхождеиіе т схід. 
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Нитевйдннй, нитеобразннй = ниткува¬ 
тий. С. Жел. 

Ніітка = нитка, здр. ниточка, нигчйна 
(0. 3.), мн. НИТКИ, зб. НИТТЯ (0. Л.), ие- 

сучені товсті з клоччя — вал (С. Аф.), на¬ 
смолені у шевців —■ Дратва, бавовняні для 
гаптування — ЗаіІОЛОЧ (С. Аф.). — Куди 
голка, туди й нитка, н. пр. — ІІрийдеть ся 
ниточка до клубочка, н. пр. — Міра ни¬ 

ток: 3 нитки — ЧИСНИЦЯ, 10 чисниць — 

пасмо, 20 пасом — півміток. Ніс. Чайч. 

— Нитка моніста - разок намиста. 
— На живую нитку = на швидку руку, 
на живу нитку. — Ходить но лйточкй 
= до струнці ходііти. 

Нйтошшй = нитковий. 
Нйтчатнй - 1. нитяний. 

2. д. Иитсвйдньїй. 
Нить = 1. д. Нйтка. 

2. ряд, шнур. 
Ниці», нйчком'Ь = НИЦЬ. — Поприпадали 

усі ниць. К. 3. о Ю. Р. 

Ничей = нічий. — І!ь ничьіб = дарма, 
дурно, даремне. 

Ничтб, ІШЧСГО = ніщо, НІЧОГО, Здр. НІ¬ 

ЧОГІСІНЬКО, НЇҐЙЧ. — Ніщо не веселить 
мене. — Нічого не чуть про його. — На 
стіл вона схилилась, плаче, ні гич одвіту 
не дає. Мет. — Ничсгб! = дарма (0. Л.), 

байдуже. — На городі долинка, нема мого 
Даішлка, дармй, що нема, переночую сама, 

п. п. — Обратйть вь ничтб = оберну¬ 
ти, повернути в нївець (0. 3.). — Жид 
та німець усе повернуть в нївець. н. пр. — 
Напавши на .Волоокую землю, в нївець усю 
обернули. С. Л. — Ничегб себй = НІЧО¬ 

ГО собі, нічогенький, ка, незгірший, 
незгірш. (С. 3.). —• А вона, як придйвиш 
ся, справді нічогенька. — Ничегб не по- 
дйлаешь! = нічого не поробиш, та ба ! 
— І рад би купити, та ба! грошей кат ма. 
С. Л. 

Ничтбжество = нікчемність (С. Л.), про 
вещ — нікчемниця, покидька, гаріль 
іС. 3.). —• Помста за власную нікчемність, 
як огонь, пече мене. Сам. — Доволі письмен¬ 
ників працювало і довело нікчемність ота¬ 
кої теориї Погодина. Кн. — Шкода грошей 
па таку покидьку. 

Ничтбжиость - нікчемність. 
Ничтбжнмй = нікчемний, с. 3. Л. — Що 

любов і все такеє... дурниця, нікчемне. К. 
111. — Ти все шукала слободи, нікчемная 
грошей раба. І. Г. — Которий запис не 
водлуг сого статуту справлений, таковнії 
запис масть бути нікчемний. От. Л. — Ни- 

чтбжннмь сдйлаться = знікчемніти. 
О. 3. 

Ничуть - ніяк, зовсім, нїтрішечки, анї- 
же, анїгйч (С. Ж.). 

Нйша = закапелок (О. 3.), низьок, низь¬ 
ка (С. Жел. Пар.), в нічі, грубі — ПІчур- 

ка. с. л. 
Нишкнуть = мовчати. _. Нишкни! ■= 
цить, мовчи, нічичирк! 

Нйшто = так і треба, за діло, по за¬ 
слузі. — Засадили вь тгорьму: нйшто 
ему! = посадили в тюрму: так йому 
й треба. 

Нищать = убожіти, бідніти, голїти, у- 
божчати, уббжшатд (С. ні), уббжеетві- 
тц (О. ш.), мізерніти. 

Нищаться = збіднювати ся (0. Аф.), бід- 
кати СЯ. 0. Аф. — А він так збіднив ся, 
неначе от вже в старці ніде. 

Нйщая = старчиха, жебрачка (Гал. Ііод.). 

Нйщенокь, ийщенка = сгарчук (о. 3.), 
старча, лабзіок (С. 3. ГІав.). 

Нйщенекій =- старецькии (С. 3. Л.), ста¬ 
речий, старчачий (С. Л.), злиденний (0. 
Л.), жебрацький (Гал. Под.). — Старечої 
засьшваєш. Ніс. — Старчачої торби не на¬ 
повниш. п. пр. 

ІІйщсінтво = старцювання, жебрацетво 
(Гал. Ііод.), ЖебріГ (С. 3. Ііод.). — ІІіщов 
дід па жебри. та не мав в що хліба кла¬ 
сти. її. пр. 

Нйщенствовать = старцювати, жебрати 
(Гал. ІІОД.), лабзюковати (с. 3.). — Ні¬ 
чого нема, хоть жебрай, хоть з голоду 
гинь. Фр. 

Нищета = убожество (С. Ш.), убозетво 
(О. Л. НІ.), убожство (С. Ш.), ЗЛЙДИЇ (0. 

Л.), злидарство. — Я твоє багатство пе¬ 
реживу, а ти мого убожества не пережи¬ 
веш. н. пр. — Чи це не віщує нам дійсно¬ 
го злидарства? Кп. — Упросились злидні 
па три дні, та й за рік не викишкаєш, н. 

пр. — Привестй вь ннщету = ЗНИЩИТИ. 
С. 3. — Люд порабованяй і до кіпця зни¬ 
щений. Мазепа. О. 3. 

Нйщій = 1. д. БЬдіїнй. 
2. старець, здр. старчу-к, мале — стар¬ 
ча, старченя, лабзан, жебрак (Гал. Под.). 
— Доти старець плохий, поки його собаки 
не обступлять, и. пр. — Не пішла дівка за 
козака, тільки за жебрака. Жебрак ходить, 
хліба просить, а дівчина торбу Носять, я. н. 

— Нйщая братія = старці. — Нйщій 
духомь = вбогодухий (Н‘. Ш.), вбого- 
ДУХ, вббгнЙ ДуХОМ. —Блаженні вбогі ду¬ 
хом, бо їх царство небесне. К. Сн. II. 

17 
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Но = но, але (с. 3. Л. III.), аж (С. Л.), та 
(0. Ш.), ТалеЖ (С. Ш.). — Нема нічого 
без але. н. пр. — Я пішов би, алеж боюсь. 
С. Ш. — Не нив віри, аж вийшло усе 
правда. С. Л. — Вона знав, та не хоче ска¬ 
зати. С. Ш. — Хоч правду женуть люди, 
талеік правда завше буде. н. пр. — Но 
Греки іік спалили Трою, зробили з неї 
скирду гною. Коп. 

Новенькій = новенький. 
Новехонекь, новешенект. = новісінький, 
новесенький. С. Жел. 

Новизна = 1. новизна. С. Жел. 
2. д. Новость. 

Новнк'ь = новак, с. Жел. 

Новина = 1. новина, цілина, дільник. 
ЩИреЦЬ. — Купив ниву з цілиною. С. 3. 
— Зт.орав цілину. 

2. полотно небіляне. 
3. новина, первак, первачок, пер- 
в(ш)иНа. — Груші перваки. 

Ношшннй = ЦІЛИННИЙ. — Цілинна земля. 

Новить, ся = новіш, поновляти, ся. 
Новйца = новйця, біЛИЦЯ (черниця па про¬ 

бі, не пострижена). 

Новичіік'ь = новак. С. Жел. 
Новобранець = новобранець (0. 3.), не¬ 
крут, здр. НеКруТИК. --Гей ти, мила, ру¬ 
ченяток не ламай, що іде твій новобранець 
за Дунай. В. ІЦ. — Набірали некрутів в 
недїленку нранцї. її. п. 

Новобрачннй, ная, ньіе = молодий, мо¬ 
лодожон (Кв.), молода, молоді, моло- 
ЖОНИ (Кв.), на весіллі в весільних пісьнях 
і речах — КНЯЗЬ І КНЯГИНЯ. — Князь з 
княгинею — своєю господинею. Кв. 

Нововведеніе = новина. 
Нового дній = новорішнїй. С. Л. 
Новозавітний = новозавітний. 
Новокрещенець = новохрещенець, 
Нонолуніе = молодик (0. Л.), повак. 
Новопоселенець = новоселець, осадчий, 
осадник. 

Новорбжденньїй = новонарожденннй, не¬ 
мовля:, ТКО (О. 3.). 

Ііовоселье = 1. нова оселя, кватиря, но¬ 
восілля, новоселиця. 
2. ВХІДЧИНИ, ВХОДИНИ (Єн.). — Перебра¬ 
ли ся ми до своєї хати і зараз справили 
вхідчини. Кн 

Новость — і. новизна. О. Жел. 

2. новина (О. 3. Л.), здр. новйнонька, 
иерв(ш)ина (С. л.). — Чи чули ви, добрі 
люди, таку новину: породила та попівна 
дитину малу, в, и. — Ой у нас на селі но¬ 

віша: зацьвіла у лузі калина, в. п. — Се¬ 
ред села стала ся новина: очарувала ІІара- 
сина вдовиного сипа. и. п. — 1 ще раз по¬ 
бувати, про наші родини і другі новини усе 
щоб росказати. От. в. — Ой летіла зозу¬ 
ленька через наші села, принесла нам ііо- 
виноньку для всіх нас веселу, н. п. 

Новий = новіш. — Новий місяці. = 
молодйк, новак. — Нбвис плоди — 
новина, перваки. 

Новь == д. Новина 1. 

Новіть = новішати, поновляти ся. 
Нога = 1. нога, здр. ніжка, ніженька, 

ми. ноженята, ніжки, ніженьки. — Вьіть 
сь кімь па корбткой ногі = прияте¬ 

лювати, за панїбрата бути. — Жить 
на большбй ногі, на широкую ногу = 
но панському жити, на всю губу. — 

Ввсрхь ногами = ДО гори ногами, горй- 

ніж, сторч головою. _ Лсгок'і. па ногу 
= швидкій, моторний. — Поставить 
на ноги = вивести в люди. — Протяг¬ 
нуть ноги - умбрти, дуба дати. — ( о 
всіїхь ногь побіжать, брбеитьея = ІЦО 
єсть духу, чим дужч, на всі заставки, 

прожогом побігти, кинутись. •- у шість 
со всіхь ногь = простягтись. 

2. конйл, копило, колодка. (Д. під сл. 
Колодка 2). 

Ноготкн, рос. Саіешіиіа Ь. = нагідки. 0. 
Ан. Л. 

Ноготокь = 1. нігтик. 
2. рос. Аііопіз Уегпаїік Ь. = горйцьвіт. 
С. Ан. 

Нбготь = ніготь. 
Ногтоіда, ногтоідица, Заг.іпіііиіп = во¬ 
лос. С. Аф. 3. Л. —■ Од наушімць пошеп¬ 
тати або й волос ізігнати. Кот. — Голос! 
Іди собі на колос! Я ж тебе виливаю і т. д. 
Нар. зам. 

Ножевникь, ножевщикь = ножар. С. Жел. 
Ножевйще = залізко у ножа. 
Ножевка = пилка мала. 
Ноженка, нбженька = ніжка, ніженька, 

ми. НІЖКИ, ніженьки, ножепята. — 3 пе¬ 
чера холодна роса, я ходила довго боса, ні¬ 
женьки болять, и. п. 

ИбЖНКЬ, нбжнчекь = ножик, ножичок, 
складання — ЧЄ1ІЄЛИК. С. Л. — Годі, Гпп- 
дзю, бабити — чепелика загубила, н. ир. 

Ножінце = Ножака. С. 3. — Бьготь мене 
ломакою, ріжуть мене ножакою; за те непе 
отак гублять, що всі мене дуже люблять? 
(н. з. — хліб). 

Ножка = ніжка. 
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Нбжницн = НОЖПЦЇ, що ними стрижуть Норбкт., зв. Мизіеіа піуаііз = ласка, ла- 

овець — СТрЙгало, що ріжуть залізо — СИЦЯ (О. Жел. Пар.), 

ножні. Носатий, носастнй, носачі. = носатий, 
Пожни = ПІХВИ. С. 3. Д. — Шаблі з пі¬ 
хов виймайте, тіло мов порубайте, н. д. — 
Ратище поломане, піхви без шаблі булат¬ 
ної. і-і. д. — Вихопив тоді Петро шаблю з 
піхов, н. о. 

Ножі. = ніж, иоб. ножака (О. 3.), великий 
— колодій (0. 3. Л.), колодач (с. Л.), 
щербатий —- ЩербаК, зроблений з коси — 

кіска, косарь (С. Л.), шевський — кии», 
КНЙііЄЦЬ, ГЯЙпбЦЬ (0. Л.), ковальський об¬ 

тинати копита — оотинач, у терлиці — 

мечик, тупий ніж — туиак, тупець, ту¬ 
пиця (С. Ш.), тупий бік ножа — ТИЛЇЙ, 

Тупій, гострий бік — ГОСтрІЙ, ручка — 

КОЛОДКа, залізна частина — ЛЇЗКО, За- 
Л13КО. — Я йому такого колодїя викував, 
що хоч куди. К. X. (Д. ще Ножикт, і Но¬ 
жище). 

Ноздреватнй = ніздрюватий, подїркува- 
тий. — Ноздрсватьімі. сділаться = по¬ 
дірчавіти. 

Ноздрсватіїть = дірчавіти. 
Ноздри, ми. нбздрн = ніздря, ми. ніздрі, 

2-і! од. мн. — шздер (РІомис), у волів, ко¬ 

ней — храп. 
Ноздрянбй = ніздряний. 
Ноль = нуль, поб. нуляка, в жарт — буб¬ 
лик. 

Номадт. = кочовик. 
Нбмерт. = нумер, число. 
Номокапбн'ь= збірник церковнії законів. 
Нбнчс, ибнЬ = сьогбдня; тепер, зараз. 
Нора = нора, здр. Нірка, вовча, лисича, 

гадюча — СКОТа (С. 3.). — Вліз в скоту 
та й ліг. Мет. — Гадюки під Чесного Хре¬ 
ста уміето збирають у свої скоти, и. о. Чайч. 

Норді. = північ, еївер; горовйй вітер, 
горішний (Май.). 

ІІорйчникт., рос. Йсгорітиіагіа ациаііеа Ь. = 

ранник, 8. посіоза Ь. = підтйнник, ран¬ 
ник, смовдь, семисйльник. с. Ан. 

Норка, зв. Мизіеіа Іиігеоіа = нірка. 

Норма = правило, зразок. 
Нормальний = звичайний, зразковий. 
Норовить = 1. гиути, СХИЛЯТИ (на чий 

бік, на чию користь). — Він так і гне, щоб 
йому досталось. 

2. шукати оказиї, гонобйти. — Так і го- 
побнть, щоб де пебудь украсти. Он. 

Норові. — норов, звичай. — Лоїиадь сь 
іюровомт. =■ норовистий кінь. 

носаль, носач. 

Носатим, = д. Долгоносикт.. 

Носилки = НОШІ, похоронні — мари (0.3.). 
— Почали приносити на ношах тих, що 
нездужали. Е. Ов. II. —- Зробили ноші з зе¬ 
леної смеречини, зложили на ній обох бра¬ 
тів, тай понесли. — Брат мій цілу дорогу 
ішов при ношах. Федь. — Ой очі, чорні 
очі, не моргайте так на всіх, через вас пі¬ 
ду па мари, а вам буде тяжкий гріх. н. п. 
— Жаль батька на мари, та треба, н. пр. 
— Затим тіло па марах слуги і гайдуки 
гетьмансків несли. Ханенко. 0. 3. 

Носйльщикь = носильник (С. Жел.), но¬ 

сій, носак (0. Пар.), ноніак (0. Жел. Пар.). 

Носить, ся = носйти, ся і д. Нести 1 і 3. 

— Носить шія, названіе = звати ся. 
— Носится слухь, молва = чутка, по¬ 

голоска Йде. — Носиться сі. чІ.М'ь, сі. 

кімт. = носити ся, панькати ся, цяць- 

кати СЯ. — Носить ся, як дурень з сту¬ 
пою. її. пр. — Цнцькаеть ся з ним. 

Носка = носіння. 

Носки = карпетки, карнітки, шкарпетки 
(Лев.). 

Носкій, ая = 1. кріпкий (про одежу, що 
ДОВГО носить ся). 

2. носуіца (курка, качка, що багато надь 
зносять). — Химипи кури несущі були. II, пр. 

Носовой = носовйй. 

Носбкт. = І. ПОСИК. 

2. карпетка ід. Носки). 

Носороги, КЬіпосегоя = носоріг, носоро- 

жець. 0. Жел. 

Ност. = 1. пій, здр. носик, позичок, ио- 
СИНЯТКО. — Носом чує, де що лежить, 
п. пр. — Пхнув його, а він так носом і за¬ 
орав. — Пустив човен за подою, а він так 
носом і наскочив на камінь. — Вздііриу- 

тнй ност. = кйрпа, кирпатий ніс. — 

Говорить вт> ност. = гугнявити. — Го¬ 

ворить иод'ь пост. = мимрити. — Драть 
пост. = кйрпу гнути. — Заруби себїі 
на пост., у себя па иос,у = намотан на 
ус. — Водить за пось = дурйти. — 
Ност. полупить — б близня піймати, (в 
сватанні) — гарбуза зт.їсти. — Венера 
облизни піймавши, слізки пустила із очей. 

Кот. — На носу = дуже близько, ско¬ 
ро. — Утерсть кому ност. = утерти но¬ 
са (0. Ш.), пйпхви дати. 

2. д. Клюві.. 



Нотаріусі._ 

•і. д. Мисі. 1. 

Нотаріусі. = нотарь. с. Жел. 

Ночви = ночви, ночовки (О. 3.), вагани, 

Ваганки (О. Аф.). —Боже помотай! З ноч¬ 
вами на Дунай, н. пр. — Принеси ваганки 
та скупаємо дитину. 

Ночевадьщикт., ща = ночувальник, ця 
(Чайч. Полт.), ночувака (Кр.), ночлїж- 

ник, ночлїжанйи, ночлїжанка (С. Жел.), 

мн. НОЧЛІЖННИ. — Хоч і ночувака був, а 
коня украли. Кр. 

Ночеваніе, ночевка, почевье = ночуван¬ 
ня, НОЧІВЛЯ, почлїг. 

Ночевать = ночувати. 

Нбченька = ніченька. 

Нбчесь = учорашньої ночі, тівї ночі, 

т^ ніч. _ Ту ніч зовсім не спав. 

Ночдегь = ночлїг. 
Ночлежішкт., п,а — д. Ночевадьщикт.. 

Ночлежннй = ночлїжний. 
Ночнйца = Летучая мьішь. 

Ночиой = нічний, у(в]н6чіншїй (що був 
у ночі). — Дощ упочіїшіїй. Чайч. Полт. 

Ночная красавица, рос Незрегіз таїюпа- 

ІІ8 Ь. - вечернндї душйсті, н. ІГІЯІІ8 Б. 
= вечернйцї плакучі, ночна, вечірня 
доба. с. Ан. 

Ночь = ніч, здр. нічка, ласк. ніченька, 
мн. НОЧІ. — Доби ночі: 10 годин — пер¬ 
ші півні, північ 12 годин — Другі ПІВНІ, 
дві години — треті ПІВНІ. — Поробьй- 

ная иочь = горобина ніч. о. Аф. — 
Темвая ночь, глухая нблночь = глу¬ 

па НІЧ. — У саму глупу ніч. С. Аф). — Як 
та піч темніла, та піч глупі, пі зіроньки 
по пій це блест'іло. П. Пр. — Нбчью = 

у НОЧІ, В НОЧІ (С. Л.), ночнбї доби (О. 

Аф.), НОЧНОЮ ДОООЮ. — Сей еьвіт, нк ма¬ 
ків цьвіт — деиь цьвіте, а в ночі опаде, 
н. пр. — По таких шляхах і в день набе¬ 
реш сн муки, а в ночі й поготів. Кп. — 

Вт. ночь події... = Проти НОЧІ... — Про¬ 
ти ночі Маковія, як ножі еьвятили. К. Пі. 
— Ночь ночепски = цїлїсеньку ніч, 
всю ніч. 

Ноша — ноша. — Ноша дровт> = обе¬ 

ремок дров. о. 3. 
Ношакь, иошатой = д. Носйльщпкт.. 

Нопіеніе = НОСІННЯ. — Носїшш води ві¬ 
драми на гору. Кн. 

НояОрскій = ноябрськип, грудневий. 
Ноябрь = ноябрь, грудень (Ос.). 

Нраввться = иодббатн ся, до сподоби, 
У ІЮДобІ бути. — Не те гарне, що гар- 
мі*, але ге, іцо кому подоблєть ся. н. пр. — 

_Нужньщ 

Чого він так дивить ся на мене, не вже я 
йому до сподоби? Мир. — Ніхто міні не 
був у такій уподобі, як один парубок. Г. Бар. 

Нравоучйтельїшй = поучаючий. 
Нравоучепіе = наука, поучення. 
Нравствепность = моральність. 0. Жел. 

Нравственнмй = моральний. 0. Жел. 

Праві. = 1. норов (С. Л.), вдача (С. Л. ПІ.), 
натура. — Воскова вдача: аби до тепла, 
так і тане. и. пр. 

2. звичай. — Придтй по нраву = спо¬ 
добати ся, до вподоби, до снодоби бути. 

Ну = ну, нуж; отож. — Ну сто! = цур 
йому ! — О'бняли другі, друга и иу на¬ 
ховаться = обняли ся і давай цілу¬ 
вать СЯ. — Ну ВОТ!> ОНТ» II ГОВОріІТ'Ь -= 
отож він і каже. 

Нужда = 1. потреба (С. 3. X), потре- 
бгізна, треб (0. Ш.). — До тебе, Господи, 
благаю, що там живеш на небі, звертаю 
очі я в пригоді і в потребі. Гул- Ар. — 
Працює з таким завзяттям, що забуває свої 
власні потреби. Гіісоч. — На що купив? 
треба; па що продав? треба — і требові 
кінця пе буде. н. пр. 0. Ш. — Нужди 
піт, = байдуже, дарма, ні гадки, і 
гадки мало, СІЛЬКІСЬ. (Ос.). — Болить в 
мене головонька, болить серце дуже; ох 
црийдеть ся загинути, а тобі байдуже. Мет. 
— Дитина кричить, як не розірветь сн, а їїі 
і байдуже. — Ідем собі і гад’ и мало. — 
Та сількісь каже: я старий, міні однако¬ 
во. її. к. 

2. нужда (С. X), нестаток (С. 3.;. — 
Нужда дядьком зве. и. пр. — Нужда нау¬ 
чить коржі з салом їсти. п. пр. — Нужда 
закон зміняє. її. пр. — Прийшов нестаток, 
забрав і остагок. п. пр. 

Нуждаться = нуждати ся (0. X), потре¬ 
бувати, терпіти нужду, бідувати (с. X). 
— Сліпий не нуждаєть сн зеркалом. н. пр. 
— Я не потребую. Лев. 

Нужникт. = паскудник, срач. — Ой шко¬ 
ло наша мурована! Доведегь сн тебе коза¬ 
кам на срач покидати, и. пр. 

Нужннй, Ііужно = потребнин, потріб¬ 
ний, но, требен, но, трібнпй, треба, 
тра. С. Ш. — Так потрібний, як дірка, в 
мішку, и. пр. — Дав би на молебень, так 
самому потребеїі. п. пр. — Повні ложки 
наливає, хотя і не гребно, п. п. — Треба 
неба, треба й хліба, н. пр. — Дай вам, Бо¬ 
же, з неба, чого вам треба, н. пр. (Д. що 
під сл. Необходимнй 1. і Надо, бішй). 

— О'чснь нужпое діло, яисьмб = виль¬ 
не ДІЛО, ПИЛЬНИЙ ЛИСТ. — Бо її її л і. і ] ні 
листи маю — іду до обозу. її. и. 

ш 
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Нука, нуко! = аиу, ану лиш! ну лишень ! 
(С. л.). 

Нумерація = лічба. 
Нумеровать = перезначати. 
Нулеровка = перезначкз. 
Нумерт. = д. Номері. 

Нутнвкь = иоганяйло. 
Нутрепній = д. Внутренній. 
Нутрець = нутрець, нутряк. 
Нутро, нутрі = нутро. — По нутру = 
до вподоби, до сподоби. — Не но ну¬ 
тру = не до смаку, не до вподоби, 
коле в ніс. 

Нутряний = нутряний. 
НьтігП, пьіиьчс, нгіїгЬча — тепер, тепера, 
тепереньки, теперечки (С. Л. Ш.), 1І1ІНЇ, 
НИНЬКИ (Гал. ІІод.). — Як не тепер, то в 
четвер. II. гір. 

Ннігїішііін = теперішній. 
Нирнуть, нирять == пурпутчі (С. Л.), нир¬ 

нути (0. Л.), пірнути, поринути, нури- 
нати (С. 3. Л.), поринати, па перебій — 
на шірипкп, на ввйрпнкп (0. Л.). — Пу¬ 
сти мене, мати, у став покувать єн, буду 
плавать, пуринати, доленьки шукати, н. и. 
— На ставі пишно лебідь плив, а гуси сї- 
риї край його поринали. Гр. — 'Гай за¬ 
мовкла русалочка, в Дніпро поринула, мов 
пліточка. В. III. — Давай з тобою на віі- 
ршши. Сії. — Так у штанях і кинувсь у 
воду па ввиринки. Кр. 

ІГнрокі, ііт. Мсгрий аіЬеІіиз = нирець, 
пу і)ршікоза. 

Ниряпіе = пурииаїшя. 
Ннрятель = пурпач. 
Нить = нити. 
ІІитье — пиття. 
Ніна = пестощі, пестіння. 
Нігд-6 = нігде, піде; десь. 
Нідро = 1. Нсідро. О. 3. (Д. Лоно).— Не¬ 
хай Господь її прийме на своє падро. М. Воч. 

2. нетрі. 
Ніженіе = нестув&ннн, голублїння. — 
Пестує старого, а старому не до того: инь- 
шого якогось гріховного пестування старе 
тїло просить. К. III. — Не зазнала вона 
ці матчиного голублїння, ні батьківської 
ласки. Кн. 

НІженка = пестун, пещений, пестя, ма¬ 
зун, мазунчик, мазуха, мазушка. 

ніжить, ся ■= пестити, ся (0. 3. Л.), не- 
стунаїи (С. 3.), голубити, милувати, ні¬ 
жиш, СЯ (С. Жел.). — Вона його году¬ 
вала, пестила, кохала, і з ним вона дожи¬ 
нати піку енодївала. І. Iі. — Де він зріс 
і ішкохан оі, де ного пестили. Мир. — Го¬ 

лубити ме тебе, як ніжна мати дитину-одИ' 
ничку. Кн. 

НІжничать = НІЖИТИ СЯ. — Ніжить ся і 
синами. Чайч. Хар. 

Ніжность = НІЖНІСТЬ. 0. Жел. 

Ніжпьгй, но = ніжний, но (С. Жел.), тен¬ 
дітний (О. 3.), тендйтнпй, НО (С. III.). — 
Не хочу я, щоб твої пухкі і тендітні руки 
зашкарубли від важкої праці. Зїньк. — 
Були тендітні при людях. Кот. 

НІкІЙ = якийсь, хтось. 
НІкогда = КОЛИСЬ. С. .її. — Було колись, 
минуло ся, не верпеть сп знову. К. ПІ. — 
Було колись добре жити нашій Україні! 
А згайдаймо, може серце хоч трохи спо¬ 

чине. В. ПІ. — Бившій пікогда = ко¬ 
лишній. 0. 3. — Сном лукавим розійшлось, 
слізьми — водою розлилось колишнєє сьвя- 
теє диво. В. III. 

НІкоторий = 1. ЯКИЙСЬ. — Якийсь час. 
С. Д. 

2. де-якйй, де-кбтрий (0. л.), денея- 
КИЦ, ИН-КОТрИИ. С. Л. — Всі сплять, хро¬ 
путь, а де-нкі сопуть- Гул. Ар. 

НІкто = ХТОСЬ. 0. Л. — Прийшов хтось 
та взяв щось, бігти за ним — не знаєм за 
ким. (н. з. — вітер). 

Ніймецкій = німецький. — Німецкая зе¬ 
мля = нїмещина. С. 3. Л. — Був у Ту- 
рещипї, в Пїиещинї. Вв. — Шмецкій ин- 

бйрь, рос. А типі піасиїаіит Б. = КОЗЯЧЯ 

борода. 0. Дп. 
Німець = німець, НЇМЧИИ, Здр. німчик, 

в жарт або лайливо — НЇМЧура, мн. И1М- 

цї, зб. — німота. С. 3. Л. — Колись бу¬ 
дем по свойому глаголати, як німець пока¬ 
же, а то того й історию нам нашу роека- 
же. К. ПІ. — А на Січі мудрий німець кар¬ 
топельку садить. К. ПІ. — Степи мої за¬ 
продані жидові, німоті, сини ж мої па чу¬ 
жині, на чужій роботі. К. ПІ. 

німка = німка, німкеня. С. 3. Л. — Бо 
наші пани усе беруть до дітей німкеню до 
виховання, н. о. 

НКмбй, німо = німий, німо, безрїка, нїм- 
тур , НІМТура. — В глухого та в німого 
справи не допитаєш сп. н. пр. ■— Німі па 
панщину ідуть і діточок своїх ведуть. В. Ш. 
— Тремчу та німо дивлю ся. Ен. 

НКмота = Німота, с. Жел. 

Шімотствовать = німувати. С. 3. — Аж 
подумати гірко, нк ота людина гарна зникла, 
німуючи, з посеред миру Божого. К. X. 

НЬптьїрь, ііТ.лтьірка = д. НКмбй. 

НКміть = німіти. 
нісколько = кільки, кілько (С. 3.), скіль- 

ко, скількись (С. Л.), де-кільки (С. Л.). 
— нісколько ббльвіс 10 = кільканад- 
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ЦИТЬ. С. 3. Л. — А меновите особ кілька¬ 
надцять. Устав Луц. братства. С. 3. — 

Н'Ьскодько десяткові. = кількодесять, 
С. Л. — Випив скільки там чарок, тай ка¬ 
же... Кр. 

Ніту, нКтутн = нема, немаючки. 

НКть = 1. нема, не має, біг-ма, грубо — 

чортма, 6, катма. — Нема ж мого ми¬ 
ленького, нема його тута ; посходила по са¬ 
дочках шавлія та рута. Ой немає і не буде 
— розраяли злиї люди. н. п. — Ой нема, 
нема пі вітру, ні хвилі із нашої України. 
К. Ш. — Всього надбали. Та діточок у їх 
Біг-ма. К. ПІ. — В нашому полку чортма 
толку, н. пр. — Тим до тебе не прийшов, 
що чортмав підошов, н. п. — Багато ума, 
а в кишені катма, н. пр. — Кинувсь до кре¬ 
сала, аж катма, н. к. — НКть нрсмеїш = 

ніколи, нема часу, (Д. Некогда). — НЬть 
нужди = д. під сл. Нужда 1. — На пї;т'ь 
сошель = звів ся, неревїн ся ні на що. 
2. ні, ба-нї! — Ти був у його? — Ні, 
пе був. 

Ііічто = 1. ЩОСЬ. С. 3. — ІІр. д. під сл. 
Нькто. 

2. де-що. 0. Аф. 3. — Я чув де-що з їх 
розмови. — ІИічто нехорошеє = бо літа 
що, ка’ зпа що. 

Нішто = хіба, або. — Хіба ти чув про 
се? — Або п знаю? 

Нюханіе = нюхання. 

Нюхательннй = нюхальний. — н. табакь 
= табака, здр. табачок. о. ПІ. — Та- 
бака гарна, терла жінка Ганна, стара мати 
вчила її мт>яти; дочки ростирали, у ріжки 
насипали, н. пр. — Ріжок з табакою. — 
-— Збірайтесь: табаки понюхати, ради по¬ 
слухати. и. пр. — Хто нюхає табачок, той 
гетьманів мужичок, н. пр. 

НіЬхатель = нюхач, нюхарь (Сп.), табаш- 
НИК (С. ПІ.). —• Нюхачів багато, та табаки 
нема. н. пр. 

Нюхать, нюхнуть = нюхати, нюхнути, 
по вітру — вітрити, НЮШИТИ (Чайч.). — 
Собака вітрить, мабуть зайця чує. Хар. 

Нянинь, НЯНЬКІІПЬ = НЯНЬЧИН. 

Пяпька, няня = нянька. — Сестра Кате¬ 
рина стала йому нянькою незабутпою. Ки. 

— Нянькою бьіть, служить = няньку¬ 
вати. — Вона цю зі му дома не яшла: у 
городі нянькувала. Чайч. 

Няньчить, ся = няньчити; иестйти, пе¬ 
стувати (С. 3.), бавити; панькати ся, 
ЦЯЦЬКатіІ СЯ. — Йосиф сьвнтий ся радує, 
що на руціїх Бога пестує, н. п. — 1 ба¬ 
вить своє маленькеє дитя. К. ПІ. — Паш. • 
каєть сп з ним. 

0. 
О, обб, обь = 1. об, на. — Вдарим об зе¬ 

млю лихом, журбою, тай будем нить, весе¬ 
лить ся. п. її. — Чи совою об нень, чи пень 
об сову, а все сові де гаразд, н. пр. — Об¬ 
пер сн па мене. •—■ Се було об Покрові. Кв. 
— Поїхав на Різдво, а вернув ся па мас- 

пицю. — Обь з'ту нору = коло сієї го¬ 
дини, норії. — Рука ббь руку = рука 
в руку, поруч. 

2. о, об, про, за. — Не думай о яйцях, 
думай перше о курці, н. пр. — Об сім ба¬ 
гато писано. — Хто про що, а піп про На¬ 
ливайка. н. пр. — Ти йому про образи, а 
він тобі про луб-ья. н. пр. — Не про вози, 
а про занози, ц. пр. — Кожний за себе, а 
Бог за всіх. п. п. — За тебе дбають, як 
собака за ігьяту ногу. п. пр. — Ми кажем 
за образи, а він за гарбузи. її. пр. — Десь 
мій милий иньшу має, що за мене забу¬ 
ває. II. п. 

3. на, 3. — Стіл на трьох ніжках. — Ха¬ 
та на дві половини. — Змій з трьома го¬ 
ловами. 

О'ба, оббихь, ббіі, обКнхь = обоє, здр. 
обойко, обох, обидва, обидві, обйдвох. 
0. 3. Л. — Обоє — рябое. п. пр. — Ли¬ 
товський ціп на обидва боки молотить, н. пр. 
— Два сліпці йшло, обидва в яму попали, 
п. пр. — беть у мене свита, єсть у мене 
дві, фабрицькиї обидві, п. пр. — Потім взяв 
обйдвох воєводів, їх привів аж до свого 
двору. От. С. — Обіїими руками = обо¬ 
ма, обидвома руками, обіруч (С. 3. Л.). 
— А він ухватив, та й душе обидвома ру¬ 
ками. и. к. -— Вхопив кавун обіруч, та її 
ноги з баштану. Кп. — Усе перебірала та 
вередувала, а тепер рада-б і біруч хоч за 
старого. Як. — Смотрй вь бба = ГЛЯДИ, 

бережись, візьми очі в руки, оглядай 
СЯ на задні колеса, п. пр. — Гляди лиш, 
бережись! робити так не вчись! Б. Г. 

Обабить, ся = 1. оженити, одружити, сп. 
2. збабіти, збабити ся. с. Аф. 

Обабокь, гр. Воіеіии зсаЬег ВпІІ. Ніііі. = 

бабка. С. Ап. 
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Обагріть, обагріть, ся = почервонити, 
Червонити, СЯ. — Ой Дніпре мій, Дні¬ 
пре ! Багато ти, батько, у море носив чер¬ 
воної крови... червонив ти сине, та не на¬ 
поїв. К. Ш. — Сонечко сходять на небі ви¬ 
сокім, вбоге село червонить. Чайч. — Оба¬ 

гріть крбвьіо = покривавити, окровй- 
ТИ, СКрІВаВИТИ. — 3 ножем окровленим 
в руках. К. ПІ. (Д. Окровавить). 

Обнйвіцкь = д. Обманщикт.. 

Обакуливать = д. Обмапьівать. 

Обалтнвать, оболтать = д. Оговаривать. 

Обанкрутиться, обанкрут-Ьть, обанкручн- 

ваться = збанкрутувати, банкрутува¬ 
ти СЯ. — Вже послі скасування кріпацстна 
Фльорковський збанкрутував. Кн. — Коли 
купепь збанкрутує, то звертати увагу: що 
довело його до банкротства? Вар. О. 

Обаукивать, обаукать = обгукуватн, ви¬ 
гукувати, обгукати, вйгукати. _ Вигу- 
кав скрізь по лїсу — ніхто не обізвав ся. 

Обаяніс = чарування (С. Ж.), очаруван¬ 
ня, чари (С. 3.), мана (С. 3.). — Еней 
пустив па їх ману. Кот. 

Обаятельньїй = чарівний, заласний. — 
Козак та воля — заласна доля. н. пр. 

Оббігать, оббігать, оббіжать = 1. оббі¬ 
гати , оббігати, обгасати, обганяти, 
(зазираючи скрізь) — Обникати. — Обга¬ 
сав увесь двір. — Обникав скрізь — нігде 
пема. 
2. обганяти, випережати, обігнати, ви¬ 
передити. 

Обваживать = 1. обводити. 
2. обвозити. 

Обваливать, обваліть, ся = 1- обвалю¬ 
вати, обсипати, обвалити, обсипати, ся. 
2. розвалювати, розвалити, ся. 

Обваливать, обвалять, ся = викачувати, 
викачати. — Викачати тісто в борошні. 

Обваль = 1. обвалювання, розвалювання. 
2. Провалля. — Там таке глибоке про¬ 
валля, що й дна не видно. 

3. д. Лавина. 

Обваривать, обваріть, ся — обварювати, 
опарювати, ошпарювати, обварити, опа¬ 
рити (С. 3. Л.), ошпарити, ся (С. Л.), ті¬ 

сто — запарити. — Ошпарив руку окро¬ 
пом. Г. Л. — Крикнув, як ошпарений, н. пр. 
— Як опариш ся па молоці, будеш дуть 
і па холодну воду. н. пр. 

Обварибй, обварннй = обварений, запа¬ 
рений. 

Обвастривать, обвостріть, ся == заго¬ 
стрювати, загострити, ся. 

Обващивать, обвощіть, ся = навощува¬ 
ти, навощити, ся. 

Обвезті = обвезти. 
Обвернуть, обвертнвать, ся = обгорну¬ 

ти (с. Л.), обвинути (С. 3. Л.), увинути 
(С. Л.), завинути, обгортати, обвивати, 
увивати (С. 3.), завивати, СЯ. — Обгор¬ 
нув гарненько рушником тай понїс. — ІІе 
рубай мене голою шабелькою — обвини її 
червоною китайкою, н. п. — Гусельвн уви¬ 
нула ся в павутину. Кр. 

Обвертка = 1. обгортання, обвивання, 
завивання. 
2. обгортка, окладний (С. Жел.), пачя- 
турка. 

Обвертіть = д. Обвернуть. 

Обвесті, обведіть = обвести, обводити. 
— Обвесті каменною стіною = обму¬ 
рувати. 

Обветшавать, обвстшать = старіти ся, 
зі(по)старіти ся, спорохніти, потрухти. 
— Хата ще нічого, та підвалини спорохні¬ 
ли. Кн. — Покрівля на хаті потрухла. Кн. 

Обвивальшіца = д. Вьюнбкь а. 

Обвивать, обвіть, ся = обвивати, обпо- 
виватп, обвити, обновити, ся; обхоп¬ 
лювати, обхопити; обсукувати, оплі¬ 
тати, обсукати, обплести. — Дивлюсь, 
аж хміль за галку зачепив ся, а трохи зго¬ 
дом глядь — всю рожу обповив. Гр. 

Обвиненіе = обвинувачування, обвйна 
(С. Жел.). — Ложное обвиненіе = на¬ 
клеп. 

Обвинітель, ница = обвшпітель, ка (С. 
Жел.), завпнптель. ка (С. Жел. м. В.), 

обвинуватеЛЬ, ка (так саме і в чеській 
мові). 

Обвншітельннй = обвпнувательний. 
Обвиніть, обвиніть, ся = обвинуватити 

(С. 3. Жел.), повинуватити, завинува- 
тпти, обвинйти (с. Жел.), обвинувачу¬ 
вати, повпнувачувати, винуватити (С. 
Л.), обвиняти, ся (С. Жел.). — Можу се¬ 
бе обвинуватити в таких вчинках, що кра¬ 
ще б моїй матері й на сьвіт мене не ро¬ 
дити. От. Г. 

Обвпніемьій = винувачений, с. Л. 
Обвіїиенньїй = обвинувачений, повину- 
вачеяпй (С. Л.). винуватець. — Після 
присуду винуватця закинули до келії са¬ 
мітної. Кн. 

Обвіенуть = обвиснути, пообвисати. 

Обвіть — д. Обвивать. 

ОбВОДІтЬ = Д. ОбВеСТІ. ■ 
Обвезіть — д. Обвезті. 
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Обволакивать, обволбчь = 1. обволікати, 
обволокти. — Обволік круг хати, та тоді 
кинув. 

2. заволікати, заволокти. — Місяць за- 
волокло хмарами. 

Обвораживать, обворожить = чарувати, 
очаровувати, зачарувати, очарувати, 
причарувати, вчарувати; ману пуска¬ 
ти, напускати (С. 3.'. — Ой я жито не 
сіяла — само воно родить, козака не ча¬ 
рувала — сам до мене ходить, н. п. — Ой 
ти , дівчино, чарівниченько 1 причарувала 
моє серденько! її. п. — На тебе десь ману 
в Литві навели. Гр. 

Обворожйтсдьинй = чарівний. С. Л. 
Обворовать, обворбвмвать = обікрасти, 
обкрасти, обкрадати. 

Обворожать — д. Обвораживать. 
Обворожеіший = очарований, зачаро¬ 
ваний. 

Обворожить = д. Обвораживать. 
Обвострііть = д. Обвастривать. 
Обвощйть = д. Обваїцивать. 
Обвикать, обвьікпуть = привикати, зни¬ 
кати (С. Лф), призвичаювати ся, при¬ 
викнути, звикнути (С. Лф.), призвича¬ 
їти ся, обговтати ся (і\ Л.), оговтати 
СЯ (С. 3.). — Чи привикла, сестро, та па 
чужині жити ? Ой хоч не привикла, та тре¬ 
ба привикати, н. її. — Призвичаюсь до не¬ 
долі, що один на сьвіті, як билина в чис¬ 
тім полі, останусь тужити. Ос. — Та вже 
нона тута з нами оговтаеть ся. С. 3. 

Оби-Ішать, обвіять, ся = 1. обвівати, об¬ 
дувати, обвіяти, обдути, нообвівати, 
пообдувати, СЯ. — Вітер яообвівав усі 
квітки. 

2. обвівати, обвіяти, СЯ. — Обвіяли усс 
жито. 

Обвінчать, ся = звій чати, ся (О. 3. л.), 
повінчати, ся, одружіші ся, шлюб взя¬ 
ти, на рушнику стати і т. д. д. під сл. 
Брань — Сочетаться бракомь. — Там я 
оьвіт Божий побачила і на рушничку ста¬ 
ла. Кн. 

Обвїсить = д. Обвїшпвать 2. 
ОбнТ.стпть = д. Обвінцііть. 

Обв-Ьсь = невірна вага 
Обвішать = д. ОбвЬшивать 1. 
Обвішивать, ся = 1. обвішувати, об- 

чеплятп, пообвішувати, пообчінляти, 
СЯ. — Обвішала всю шию намистом. 

2. обважувати, обважити, пообважу¬ 
вати. — На три .хунти мене обважив. 

Обвйіцать, обвістить = обвіщати, опові¬ 

щати, обвістйти (С. 3.), ОПОВІСТИТИ (С. 
3.). — Через послів своїх обвістили. Л. В. 

Обвіять = д. Обв-Ьвать. 

Обвязать, обвязмвать, ся = обвтязати, 
обвгязувати, ся. 

Обвіїливать, обвалить = вьялйти, обвья- 
лйти. 

Обгадвть, обгйживать, ся — обиоганити, 
опоганити, обпаскудити, опаскудити, 
обкаляти, поганити, паскудити, каля- 
ТИ, ОПОГаНЮВатИ, СЯ і т. д. — Паршива 
вівця всю отару поганить. її. пр. — Пога¬ 
на птиця, що своє гніздо паскудить, н. пр. 
(Пр. д. ще під сл. Осквернять). 

Обганивать, обгонять, обогнать = обга¬ 
няти, переганяти, вииережати, обігна¬ 
ти, перегнати, випередити. 

Обгибать, обогнуть = обгинати, обігну¬ 
ти, зігнути. 

Обгйбь = д. Изгибнпа. 

Обгладмвать, обглодать = обгризати, об¬ 

гризти. 

Обглаживать, обгладить = обглажувати, 
обгладити. — Обгладив шерсть коневі. 

Обглядьтвать, обг.іядїіть = обглядати, об- 
дивляти ся, обглядїти, обдивйти ся. 
(Пр. д. під сл. Осматривать). 

Обгнивать, обгнить = обгнивати, обгни¬ 
ти, пообгнивати. 

Обговаривать, обговорить = д. Оговари- 
вать 2. 

Обговбрь = д. Оговорь. 

Обтешіть = д. Обганивать. 

Обгорать, обгоріть = обгоряти, обгорі¬ 
ти, оиаляти ся, опалити ся. 

Обгрьтзать, обгрьїзть — обгризати, об¬ 
гризти, пообгризати. 

Обгрьізокь = недогризок. 
Обдавать, обдать, ся = обливати, обли¬ 
ти, ся. — Обдать варонгь — обпарити, 
ошпарити, опарити. — Обдало жарові) 

= в жар кинуло. — Обдало хблодомь 
= мороз ироняв. 

Обдарнвать, обдарить = обдаровувати, 
обдарувати, пообдаровувати. 

Обдергать, обдергивать, ся = 1• обсми¬ 
кати (С. Л.), обсіпати, обшморгати, об¬ 
смикати, обсіпувати, обшморгували, сл, 
пірья, волосся — обскубти, обскубува¬ 
ти, ся, гилочки — обчухрати, обчухру- 
ваТИ, СЯ. — Обсмикана хатня стріха, роз¬ 
валена клуня. Пч. 

2. осмикати ся, підтикати ся, осми- 
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Кати СЯ, підтикати СЯ. — Осмикала ся, 
тоді й вийшла. Кр. 

Обдирало = здйрщик (С. 3.), здйрця (О. 
3. Д.), драпіка (С. 3. л.), обдерйлугг, де- 
рйлюд (Лев.), сіпака. 

Обдирательство = здйрство, драпіжство, 
лупїжство, шарпання, шарпанина, о. з. 

Обдирать, ободрать, ся = драти, обдира¬ 
ти, здирати, облуплювати, шарпати, 
ся, обідрати, обдерти, зідрати, подра¬ 
ти, облупити, огаарпати, обшарпати, 
пошарпати, СЯ, (шкуру з вівці або що) 
— обоїлувати, (личко з шкурки на тілі) 

— обшморгнути. — По винницях цілив 
ся, ошарпав ся, обідрав ся. я. д. — По¬ 
шарпав ся весь об шепшшіу. Кот. — Увесь 
об колючки подрав ся. Кот. — Облупив кору. 

Обдйрпьгй (про зерно) = облущений, ше¬ 
ретований. 

Обдувало = шахрай, дурйсьвіт і д. Об- 
лаиіцикь. 

Обдувать, обдуть, ся = 1. обдувати, об¬ 
димати, обдути, ся. 
2. дурйгц, обдурювати, зводити і д. Об- 
ланьївать. 

Обдуммпать, обдумать = обдумувати, мір¬ 
кувати (С. 3. Л.), мізкувати (0. 3. Л.), об- 
(роз)міркбвувати, об розраховувати 
(С. 3.), обмившітп, розважати (С. л.), ме¬ 
тикувати, крутити мізком, обдумати, 
об(роз)МІрк)'ватп, об(роз мізкувати, об- 
(роз)рахувати, розважити, обмйслити, 
рОСКИНутИ ГОЛОВОЮ. — Давай він мети¬ 
кувати: як би запомогти. Кіі. — Обмірку¬ 
вав усю справу. — Щоб по своїй уподобі 
всякий обрахував. С. 3. — Послухайте : 
роскииьте головою, зараз би по Водохри- 
щах і на рушничок. Кіі. — Обмислим кра¬ 
ще все це: коли і чим ми краще можем до 
мети сягнути? Ст. Г. 

Обдумиваніе = обдумування, міркування. 
Обдумавший, по — обдуманий, обмірко¬ 
ваний, но і т. д„ з розвагою. — Ое 
треба зробити не зрн, а з розвагою. О. Л. 

Обділять, обділнвать, ся = обробити 
(С. л.), уробйти (С. Ш.), оправити, у- 
правити (0. пі.), поврбблювати, повпра- 
вляти, обробляти, оправляти, урбблю- 
ВаТИ, СЯ (С. Ш.). — Управляти образ в 
рамці. О. III. 

Обділнвать, обділять, обділить, ся — 
обділяти, обдїлйти, ся. 

Обділка = 1. оброблювання, оправляння. 
2. оброби, обробка, оправа. С. Л. — На 
іконі ніякої обробки нема. Кр. — Взяв він 

шаблю — вся оправа виковаїїа з злота. 
С. С. п. 

Обезглавить, обезглавливать — зітнути, 
стяти, одтяти, стинати, о.тіпати го¬ 
лову, Про кількох — постинати, повід¬ 
тинати. О. 3. -— Стяли йому головочку; 
ходім, сестро, до домочку. н. и. — Головку 
буйную одтяв. Кот. — Шаблі з піхов вий¬ 
майте, з пліч головку стинайте, н. д. 

Обездепсжііть = вибитись з грошей, з 
КОІШІКИ. — Рад би запомогти, але зовсім 
вибив ся з грошей. 

Обсздблить = обездб.іити, знедолити, 
сьвіт завьязати. 

Обеззаббтиться, обеззаббчиваться = збу¬ 
ти ся, збувати ся клопоту. 

Обезлюдить = вйлюднити , спустошити. 
— Напади Татар вилюднили Галицьку Русь. 
Кар. О. 

Обезлюдіть = вилюдніти, обезлюдніти 
(Кіі.), ізлюднїти, опустіти, спустіти. 

Обезкуражить, ся = збентежити, ся. 0. 
Аф. 3. Л. — Збентежила ся річ Латина. Кот. 

Обсзнадеживать, обезвадежить, ся = 

збавляти, збавити надії, тратити, утра¬ 
тити, стратити надію. 

Обезнарбдить -дЬть = д. Обезлюдить -діть. 

Обезображввать, обезобразить, ся = Ні¬ 
вечити, понівечити, ся, гидити, огйди- 
ти, ся. 

Обсзоиасить = забезпечити. 
Обезоруживать, обезоружить = роззбро¬ 
ювати, роззброїти. 

Обсзиамят’Ьть = стратити пагьягь. 
Обсзисчсвіс = забезпечення, зарука.— 
Хай буде зарука не хибна для пас, що еьві- 
тло душі не згасять в нас му!ки. Чайч. — 
Гроші взяв, а на заруку кожух покинув 
жидові. Кіі. 

Обезвечввать, обезнечить, ся — вбевпе- 
чувати, забезпечувати, у(о)безпечати 
(С. III.), запобігати (С. 3.), вбезпечитп, 
забезпечити, ся, запобігти (С. 3. Л.). — 
— Депутация виказала надію, що цїеарь 
охоронить і забезпечить права руського 
народу. Бар. О. — Ой я тебе, мій милень¬ 
кий, не убезпечаю, н. п. — Треба було у- 
безиечяти Шевчепкових родичів. Кн. — Ми 
запобігли, од зичливих приятелей міючи пе¬ 
рестороги. Мазепа. С. 3. 

Обезплодіть — ВЇШЛОВИТИ. — Земля вия- 
ловила, без гною нічого не родить. Кіі. 

Обсзпокбивать, обезпоковть, ся = тур¬ 
бувати, стурбувати, потурбувати, за¬ 
турбувати, розтурбувати, СЯ. — Гриць 
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був задуманий та стурбований. Лев. В. — 
Вибачайте, що потурбував вас. 

Обезсйливать, обезсйлить, ся = висиля¬ 
ти, знесилювати, висилити, знесилити, 
СЯ. (Д. ще Изнемогать, Шпурить1. — 
Почне висиляти своє тіло поклонами, по¬ 
стом. Бар. О. — Згода зміцняє, а незгода 
знесилює. Зїньк. 

Обезсйлйть = влісилити ся, збезсиліти, 

знесилити ся, виснажити ся, захлясти, 

знемогти ся і -г. д. д. Изііембчь і Шпу¬ 
рить ся. — Народ ізнеміг ся, висилив ся 
і принишк. Кн. — Чоловік за два тижня 
знеміг ся, став сам не свій. Прав. — Ро- 
бинзон збезсилів і ледве міг робити. Чайч. 
— Ииьче було таке виснажене після недугу, 
що од вітру валить ся. Кн. 

Обезславить, обезславливать — ославити, 
обнеславити. ославляти. 

(Ібсзсудпть, обезсуживать = осудити, о- 
суждати, судити. _ Ой як я маю до 
тебе ходити, коли нас вороги та будуть су¬ 
дити. II. п. 

Обезум’Ьть = збожеволіти (С. Л.\ Обез¬ 
глуздіти (С. 3. Л.), здуріти (0. Аф. Л), 

одуріти (с. 3.), знавісніти, з глузду 
зсунути ся, обожеволїти (С. 3.), дочасно 
— СТерЙТН СЯ. — Вона та її обезглузділа, 
що... С. 3. — 3 переляку етернв сн, етоігь 
стовма і язиком не поверне. Кіг. — І На¬ 
талка так обезглузділа, що любить запро¬ 
пастившого ся Петра! Кот. 

Обезчестить, обсзчсщивать = збезчести¬ 
ти, зганьбити, безчестити, ганьбити. 

Обезьяпа, 8ітіа = мавпа, малпа (С. Жел.). 

маВІЇОЧКа.. — Раз мавпа в дзеркалі заба¬ 
чивши... Ст. В. — На старість мавпочка 
недобачати стала. От. В. 

Обезьянничать, обсзьяпствовать = мат- 

пуватп. с. Жел. 

Обезьяпство = малпування. 

Оберегатель = вартівник, охоронені.. 
Оберегать, ся = берегти, ся (С. ПІ.), сте¬ 
регти, ся (С. 3.), пильнувати, варту¬ 
вати (С. 3.). — Береженого і Бог береже, 
н. пр. 

Обеременйть = д. Забеременібть. 

Обернуть, обертьівать, ся =1. д. Обвер- 
нуть. 
2. перегорнути, перегортати (па гір. ли¬ 
сти в книжці.) 
3. оглянути ся, озирнути ся, огляда¬ 
ти СЯ, озирати СЯ. — іди та не озирай 
ся. (Д. ще Огляднваться). 
4. повернути ся, повертати ся, вер¬ 

тати СЯ. — Швидче вертай ся до дому. 

Обзавестй 

5. обернути ся, обертати ся. 
6. перекинути ся, перекидати сн. — 
Відьма перекинула сн клубком, тай поко¬ 
тила ся. н. к. 

Обертка = д. Обвертка. 
Обечайка = обичайка (сита). С. 3. 
Обжаловать = оскаржити. 
Обжать, обжинать, ся = обжати, обжи¬ 
нати, пообжинати, ся. 

Обжечь, обжигать, ся = 1. опекти (С. 3. 
Л.), обпекти, обпікати, ся, опалити, об¬ 
палити, обпалювати, ся, (волосся, шерсть 
то-що) — обш(с)малйти, обш(с)малюва- 
ТИ, СЯ, (окропом або чим рідким гарячіш) 

— опарити, ошпарити, ошпарювати, ся. 
О. 3. Л. Жел. — Не грай з огнем, бо опа¬ 
лиш ся. н. пр. — Не клади приску до опе¬ 
ченого, воно й так болить, н. нр. — Ошма- 
лив волосся. — Кричать, як ошпарений, 
н. пр. — Сам. як опарений, кричав. Кот. 

2. випалити, випалювати, ся. с. Аф. Л. 
— Випалювати цеглу, горшки. 

Обживать, ся, обжить, ся = обживати, 
обжити, СЯ, 0ЖІ1ТІІ ся (С. 3.), обсйдї- 
ти ся. 

Обжиганіс - обпалювання) випалю¬ 
вання. 

Обжвгать, ся = д. Обжечь, ся. 
Обжіігь = 1. д. Обжигапіс. 2. д. Ожсга. 
Обжинать, ся = д. Обжать, ся. 
Обжираться, обожраться == обжирати ся, 
обтріскувати ся, обжерти ся, обтріс- 
кати ся, облоиатп ся, обреиати ея (С. 
3. ), облуїІЙТИ СЯ. — Так обтріскав ся га¬ 
лушок, що ледве дише. 

Обжбга = д. Ожсга. 
Обжбра = прожора (С. Л.), ироість (С. Л.), 
ненажера (С.Жел.), жеретїй, жерун(Кр.), 
жеруха, бревкало (С. НІ.), ноїдайло, пе- 

наїда (С. Жел.). 

Обжбрливость, обжбрство = Обжиретво, 
пенажерливість, обжйрпість, обжйрли- 
вість (С. Жел.), неиажир (С. Жел.), не- 
насііть, неиаїдність (С. Жел.). 

Обжбрливнй = прожерливий (С. Л.), не¬ 
нажерливий (Фр.), ненажйрливий (с. 
Жел.), ненажерний (С. Жел.), обжй(е)р- 
ЛИВИЙ (С. Жел.), проїсийй (С. Л.), ІІЄ- 
наїдливий, ненаїсний (С. Жел.). — Чо¬ 
ловічина він проїсийй, сяде до страви - 
аж тремтить та їсть. Кя. 

Обзаведеніе = обзавід. 

Обзавестй, обзаводйть, ся = обзавестй, 
обзаводити, ся, пообзаводити ся, (хн- 
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зяйством) — охазяїнувати ся, огрунту- 
ватп ся. 

Обзирать, обваріть = озирати, обзирати 
(С. 3.), оглядати (С. X), переглядати, 
озирнути (С. 3.), оглядіти, переглядї- 
ТИ. 0. 3. Л. — От пішов я город озирати. 
к. ш. 

Обзираться = озирати ся, оглядати ся, 
оглядуватп СЯ. О. 3. — Озирай ся на 
задні колеса, ц. пр. 

Обзбрь = 1. оглядання (с. Л.), озирання. 
2. ОГЛЯД (С. Жел.), ПОГЛЯД (С. з.), пе¬ 
регляд (С. Л. Жел.). — Зробивши огляд 
письменства... Ки. — Погляд на українську 
словесність. К. X. 

Обзивать = узивати. О. Л. —• Вона ж йо¬ 
го лає, П'і.яницею узиває, н. п. 

Обивать, обйть = 1. оббивати, одбивати, 
одлуплювати, пооббивати, оббити, од- 
бйти, одлупйти. — Вітер пооббивав усі 
яблука, н. о. 

2. оббивати (0. Пар.), оббити, побива¬ 
ти, побйти (С. 3. Л.), гвіздками — ЦЬВЯ- 

хувати, вйдьвяхувати, шальовкою — ша¬ 
лювати, ВЙшалювати, дранню для щеко- 

турки — решетити, решетувати, вйре- 
шетувати. — Обивать, обйть пороги — 
вчащати, внадитись (до кого). — Обйть 
крьілья = приборкати. 

вбиваться, обиться (про одежу) = обтрі¬ 
пувати ся, обтріпати ся. 

Обйвка = оббиття. С. Жел. Пар. 
Обйда = образа (С. Ж. 3. Л.), ураза (0 

3. ПІ.), здр. уразка (с. ПІ.), крйвда (с. 3.). 
— Ох і тяжко та образа уразила сердень¬ 
ко Милошу. Ст. 0. п. — Бракує жовчі, щоб 
оддячить за гірку образу. Ст. І’. — Но 
дасть еебя вь обйду = не дасть собі 
в кашу наплювати, н. яр. 

Обйдннй, по = образлйвий, у(в)разлй- 
ВИЙ, ВО (С. ПІ ), крйвдиий, НО. — Вра¬ 
зливе слово від дїтей гірше болячки — не 
заживає, п. ир. —• Це кривдно для мене 
буде. Лев. В. 

Обйдчквоеть = образливість, уразли¬ 
вість, 

Обйдчцвьш = образлйвий, у(в)разлйвий 
(С. Л. Ш.). 

Обіїдпнкь, ца = напасник, ця (С. 3. Л.), 
крйвдник, ця, скривдйтель, ка (С. ж,). 

Обйдііть, обижать, ся = образити, ся (С. 
3. Л.), уразити, ся (С. Л. ПІ.), скривди¬ 
ти (С. Л.), укрйвдити, окрйвдити (С. І.), 
ображати, ся (0. 3. Л.), уражати, ся 

(О. Л.), крйвдити, укривжати (С. Л.), о- 
біждати (С. 3. Л.). — Хто тебе роздрату¬ 
вав, образив, па кого ти розлютив ся. Ст. 
С. н. — Вже хто мене уразить, так моє 
серце вже не обсрнеть сн до нього. Федь. 
— Іпфамією ображали міщан. II. Могила. 
С. 3. — Хто кривдить людей, той кривдить 
своїх дітей, н. пр. — Шкода має бути у- 
кривженому плачона. Ст. Л. — До вбогих, 
до покривджених дідове серце теплом сцї- 
лющим било ся. Кн. — Всяке обіждає, а 
воно й не змагнеть ся. С. 3. — Я образив 
тебе, друже, — вибач. Ст. Г. 

Обйліе = роскіш, достаток, їжі — .ча¬ 
сів ка, листя, овочу — рясота, ряснота 
(Кіі.), снігу — СНІЖНИЦЯ, сили — буй- 

шсть. — Сього літа, дякувати Богу, на 
яблука така ряснота, що й листу не знати. 
Кн. (Д. ще під ел. Изобйліе). 

Обйловать = д. Избьіточествовать. 

Обйльпьій, по = достатніш (С. Пар.), гой¬ 
ний (С. Ж. 3.), про лист, овоч —рясний, 
но, про насіння — СЇМЯНЙСТИЙ, ТО, про 
бростки — броснатий, ТО , про ліс — 

ЛІСНИЙ, ЛІСНО, про зьвіра — вьвірнйй, 
зьвірно. про гриби — грибний, грибно. 
— Що прийде весна красна, буде вся наша 
голота рясна, и. яр. — У пас дуже зі,вірно. 
Сп. Чаїіч. — І не сказати як грибно; вже 
краснюків та синяків і не береш, тільки 
самих боровиків. Кн. (Д. ще під сл. Изо- 
бйльнмй). 

Обиноваться, обниутьея = д. Колебаться 2. 

Обишікь, частіше обишікй — обиняки. 
С. Жел. — Везь обннякбвь — навпро¬ 
стець, без сорока казка. — Обиняка- 

Іін = НавДОГаД, манівцем. — Навдогад 
буряків, щоб капусти дали. ц. пр. — Як 
почув таку одповідь Марко, бачить сам, що 
манівцем не можна, тай почав вже навпро¬ 
стець до його. Ст. С. п. 

Обирало, обираха = д. Обдирало. 

Обирательетво = здйретво. 
Обирать, обобрать = 1. збірати, зібрати, 

иіррн — драти, оскубати, оскубтн. 
2. оббірати, обдирати, обібрати, обі¬ 
драти, облупити. — Заманили його в 
карти грать і геть чисто облупили. 

Обйрки = ВЙбІрки. 
Обиталище = оселя (С. 3.), Жіітло (С. 3. Л.), 

жил ля (с. Л.), обісгя (О. 3.), домівка. 
ІД. під сл. Жплгіще). 

Обитатель, ница = д. Ж.йтель, ница. 
Обтать = жйти, пробувати, мешкати 

(С. 3.). — Д. під сл. Жить. 

Обитель = 1. д. Обиталище. 
2. манастйрь. 
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Обйтольскій = манастйрський. 
О Гніть = д. Ооивїіть. 

Обихбд-ь = обихід, обихідка (С. Жел.). — 
Може якою шага вторгував би, то й було б 
на обіхідку. н. к. — Що треба на обихід- 
ку. Чайч. 

Обкалнвать, обколоть, ся — 1. обколю¬ 
вати, обрубувати, обколоти, обрубати, 
пообполювати, пообрубувати. 
2. обшпйлювати, обтйкувати, ся, об- 
пшилйти, обтикати, ся, пообшпйлюва- 
ти, пообтйкувати, ■ ся. 

Обкапьівать, обкапать, ся = обкапувати, 

обкрапувати, обкапати, ея і т. д., по¬ 

обкопувати, ся і т. д. 

Обкапьівать, обкопать, ся = обкопувати, 
обкопати, ся, пообкопувати ся. 

Обкарнать = обчикрижити, обчухрати, 
приборкати. — Щоб крилець хто не об¬ 
чухрав. Гр. — Приборкані крила. 

Обкатпть = д. Обкачивать. 

Обкатнвать, обкатать, ся — 1. об’ЬЇзжа- 
ТИ, об’ЬЇЗДИТИ, СЯ. — Санки добре об'ьїз- 
дились. 

2. обкачувати, викачувати, обкачати, 
викачати, СЯ. — Обкачав ся в иіску. •— 
Треба викачать тісто. 

Обкачивать, обкатпть, ся — обливати, 
облйти, ся. 

Обкидать, обкіідьівать = обкидати, об¬ 
кидати. — Обкидати землею. — Лицб об¬ 

кидало = вйсипало, опрншдло, вїшри- 
щило на виду, обкидало лице. 

Обкладьівать, обложить, обкласть, ся 
1. обкладати, окладати, обкласти, ся, 
пообкладати, ся, дерниною — обдерну¬ 
вати, камінням — Обмурувати. — Пооб¬ 
кладав сн книжками тай пише. 

2. обшивати, обшити, СЯ (по краях), об¬ 
лямовувати, облямувати. 

Обклепвать, обклейть, ся = ооклеювати, 
обліплювати, обклеїти, облїпйти,. ся, 
пообклеювати, пообліплювати. — іісї сті¬ 
ни зараз облїшіли. Кот. 

Обклейка = 1. обклеювання, обліплю¬ 
вання. 
2. обклейка. 

Обковнрять = обколупати. — Обколупав 
кругом, та й кинув. 

Обколачивать, обколотйть, ся = оббива¬ 
ти, оббйти, пооббивати, ся. 

Обколоть = д. Обкалнвать. 

Обкопать = д. Обкапьівать. 

Обкорммть, обкармливать, ся = обгоду¬ 

Облаиа 

вати, обгодовувати, ся, худобу чим 
шкодливим — опасти. — Обгодували ди¬ 
тину, то й болить живіт. 

Обкоситься = обкосити ся, пообкосюва- 
ТЦ СЯ. — Я вже обкосив ся. — У нас уже 
всі иообкосюваля ся. 

Обкрадьівать, обокраеть, обкрасть = об¬ 
крадати, обікрасти, пообкрадати. 

Обкуснвать, обкусать = обкусювати, об¬ 
гризати, обкусати, обгризти. 

Облатать, обложить, ся = 1. д. Обкладьі¬ 
вать. 

2. облягати, оточати, облягтй, оточй- 
ти, обступати, обступити. — Гей уже ж 
наші славні Запорожці та й невеселі стали, 
гей облягли їх, облягли Москалі та й усіма 
сторонами, н. п. — Обступили тород Умань, 
поробили шаццї. ц. ц. — Епей уже зближав 
си до городка, що Тури обліг. Кот. 

3. накладати, накидати (податки), нало- 
жйти, накйнути, оподаткувати, митом — 

обмйтити. 
Облагодітельствовать = багато добра 
кому «робити, облагодїяти. (С. Жел.). 

Облагороживать, облагородить = облаго¬ 
роджувати, облагородити, облагород- 
ниги. С. Жел. 

Обладаиіе = володіння (С. 3. Л.), владаи- 
ня, облада. 

Обладїітель, ница = володарь, обладарь, 
ка. с. Жел. 

Обладать = володіти, владати (а Жел.), 
обладувати (О. 3. Жел.). 

Облажпвать, облазить = облазювііТИ, 
облазити, вйлазити. 

Облажпвать, обладить — обладжувати, 
облагодити (С. 3.), обладити, }'(влад¬ 
нати (С. НІ.), у(в)порядкувати (С. Ш.), 
у(в)ладнувати. 

О’блако, здр. бблачко = хмара, хмарина, 
здр. хмарка, хмаронька (С. 3. Л.), оболок 
(С. 3.). — Твоє сонце сьвітить ясно, мок 
давно в хмарі. В. Ш. — За сонцем хма¬ 
ронька пливе. В. Ш. — На небі оболокн 
заступили сонце. Ви. — Перйстме облака 
= баранці, МОЛОДІ. — Слова „Перистне“ 
вони не розуміють, треба сказати, що то 
молоді. Вн. 

Обламнвать, обломать, ся = обломлюва¬ 
ти, обломити, ся, гплки — чухрати, об- 
ЧухраТИ. низові гилочки або листя — 00- 

пасинкувати, сухе що — обтропціти. 
Облава, рос. Авагиш еигореигп Ь. = копи¬ 

тень, копитець, копитці, копитняк, 
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ПІДЛИСТНИК, підолішнпк, підорішник. 
С. Аи. 

Облапить ~ облапати, обмацати. 
Облапбшивать, облапбішіть = обдурюва¬ 

ти, обдурити, пошити у дурнї, підчи¬ 
крижити. 

Обласкать = обласкавити, обмішувати, 
Приголубити. — Тремтіла йдучи до неї, а 
вона мене приголубила. Кн. 

Облаетнбй = крайовий. 
О'блаеть = край, країна, о. л. — Свій 
край, як рай, чужа країна, як домовина, 
н. пр. 

Облатка — оплатка. 
Облачать, ся = одягати, вдягати, убі- 

рати, СЯ (С. Ш.). — Диякон повинен єпи¬ 
скопа до служби Божої убірати. Б. Н. 

Облаченіе = 1. одягання, убірання. 
2. убір, одежа (церковні). 

О'блачко = д. О'блако. 
О'блачішй = І. хмарний, хмурий. _ у 

дівчини серце, як літнеє сонце, ХОЧ ВОНО 
хмарне, хмарцооеньке, та тепле, теплесень¬ 
ке. н. п. 

2. хмаровий. 
Облетіть, облечь = д. Облатать 2. 
Облегчать, облсгчйть, ся = пільгу вати, 

у легшу вати (С. III.), легшати (С. Л.), по¬ 
легшати (С. Л.), одлйгнути(С. З.Л.), по- 
легчати (С. 3.). иоиільжити (С. Л.). 

Облегчеиіе = пільга (с. 3. Л.), вільгота 
(О. Л.), полегкість (С. Л.), нолегчеиня, 
полекшіния, одлйга (С. 3. Л.), улекшу- 
вання (С. Ш.), попуск, попуст (Ос.), о- 
слаба (Л. С.). — Б день Тобі молю сн, 
Боже, Ти не чуєш, одвернув ся) і в ночі 
я тихо плачу — пільги од тебе пе бачу. 
К. П. — Годі міні за кінними братами уга¬ 
няти, час міні козацьким ногам пільгу дати, 
н. д. — Багато витерпіла і ніякої пільги 
пе дізнала. К. Св. П. — І почув полегкість 
па душі, почув утіху, до матері пригорта¬ 
ючись. Зїньк. — Маніфест наділив чимало 
полегкостів. Кн. — Та дай Боже здоро- 
В'ьячко нашому цареві, що він зробив по- 
лекшіннн нашоиу краєві, н. її. — Угаму- 
ввв ся, став міні попуск попускати. Ос. — 
Ані смерти, апї попуску, н. пр. 

Обледеніть = обмерзнути. — Обледені- 
льій == обмерзлий. 

Облскать, облечь, ся = одягати, убірати, 
одягти, убрати, ся. — Облечь влаетьш 

надати силу, право. 
Облепіть, облетіть = 1. облітати, обле- 

тітії; вилітати.—- Ластівка облетіла круг 
хати. — Тільки иериуи ся, миттю облітав 
усіх |індичій. 

___ _Облупать 

2. опадати, обсипатись, опасти, пооб¬ 
падати обсипатись. — Листя опадає. — 
У зеленому садочку обсипалось листя — 
нема, нема од милого ніякої вісти. Чайч. 

Обливать, облить, ся = обливати, обли¬ 
ти, СЯ, ВЛИТИ СЯ (С. л.), обілляти (Под.), 

окропом — обпарювати, опарювати, 
ошпарювати, обпарити, ся і т. д. — 

обливати ся, заливати ся сльозами, 
Проливати СЛЬОЗИ. — Подиви ся, ще зі¬ 
ронька тільки заняла ся, а ти ж, моя голу¬ 
бонька, слїзми облила ся. н. п. — Ой вий¬ 
ду н на могилу, кругом подивлю ся, як зга¬ 
даю про ту волю — сльозами залью ся. н. її. 

Обливші а — д. Горбьіль. 

Облизьінать, облизать, ся = облизувати 
ся, вилизувати, обсмоктувати, облиза¬ 
ти, ся, вилизати, обсмоктати ся. 

О'блнкь = обличчя, вид. с. Л. 

Облннять = полиняти, про волосся, ІІІрря, 

шерсть — вилиняти, облізти. 
Облипать, облипнуть = облипати, облйи- 
нути. 

Облицевать = облицювати. 
Облнчать, обдичйть = виказувати, ви¬ 
являти, доводити, обличати (0. Жол.), 
виказати, виявити, довести, обличйти. 

Обличитель, ница — обличйте.іь, ка (С. 
Жсл.), вйказчик, доказчик. ця. _ і об- 
личителя жорстоких. К. ПІ. 

Облобнзать, ся = обцілувати, поцілува¬ 
ти, ся. 

Обложеніе = облога, обложенця, о. 3. Л. 
Обложить = д. Облатать. 

Обдбй = ожеледь, ожеледа, ожеледиця. 
С. 3. 

Облокачнваться, облокотйться = обпіра- 
ти ся, спірати ся, обперти ся, спер¬ 
ти СЯ. —■ Сперла ся на поручні. Ер. — 
— Обпер ся на вікно. — Облокотясь = 
обпершись, спершись, на злбгах. — Си¬ 
дить біля столу на злогах, голову підпер. Кіі. 

Обломать = д. Обламнвать. 

Облбмокь = од(від)ломок (с. 3.), улояок 
(С. ПІ.), ВЛОМОК, ВЙЛОМОК, палиці або що 
— цурупалок (С. 3.), цурпалок (с. 3.), 
ОЦуПОК (О. 3.), посудини — череПОК зо. 

черепця, скла — с(ш)клянка. 
Облбпаться = д. Обожраться. 

О'блукь, частіше здр. облучекь = ПОЛу- 
Драбок. — Я па і задивив ся ■— полудра¬ 
бок уломив ся. п. п. 

Облупало = д. Обирало. 
Облупать, об.іун.іііїіать, облупить, ся — 

облуплювати, облупити, ся. 
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Облюгать, оболгать = обріхувати, обре- 
хати. 

Обдйжньїй = брехливий. 
Облисіть = облйсїти, вилисіти. 

Облізать, облізть = облазити, облізати, 
00Л13ТИ. — Облїз рачки. — Смушок обл'і.ч. 

Обліпиться = обледащіти, зледащіти, 
розледащіти (с. Л.), розлїнувати ся 
(С. X). 

Обліпиха, рос. НіррорЬае гііа тпоібев І, = 
плоховник, щец. с. Аи. 

Обліпить, обліиливать, обліплять, ся = 
ОблїііЙТИ, обліплювати, СЯ, вальками гли¬ 

ни хату — обвалькувати. 

Об любить = обмилувати. 
Обмазать, обмазювать, ся — обмазати, 
вимазати, обмастити, вимастити, дьог¬ 

тем, салом — обшмаруватп, ваииою — 

обвапнувати, вальками глини — обваль¬ 
кувати, гризюкою — обкаляти; обма¬ 
зувати, СЯ і т. д. 

Обмакивать, обмакнуть — вмокати, умо¬ 
чати (С. Ш.), вмочати, умочувати, у(в)мо- 
ЧИТИ. С. Ш. — їжте, умочайте, на друге 
вибагайте. н. пр. — Хоч у попіл кусок у- 
мочу, та солодко з-ьїм. н. пр. 

Обмалювать, обмолоть, ся = обмелюва¬ 
ти, обмолоти, ся, вимелювати, вимоло¬ 
ти, СЯ. — Жорна добре обмололи ся. — 
Цей млин обмелює (або; вимелює) в день... 

Обманний = облудний. 
Обмануть, обманювать = обдурити (С. 3. 

X), одурити (С. 3. X), здурйтп, підду¬ 
рити (С. 3. X), обманити (С. X), ома- 
нйти, омилйти (С. 3.), обмарити (Сп.), 
отуманити, ошахрати, ошахрувати, о- 
шукати (С. 3.), обморочити, в шори у- 
брати, у дурні пошити, москаля під¬ 
везти, дурити (С. X), обдурювати (С. 
X), обманювати (С. 3.), туманити (с. Л. 
Ш.), отуманювати, морочити (С. Л.), об¬ 
морочувати, підманювати, ошукувати 
(С. 3.), ЗВОДИТИ, ПІддурюваТИ, багатьох 
— передурйти, передурювати. — Бре¬ 
хати і обманювати других — од Бога гріх, 
а од людей сором. Кот. — Не дуріте дітей 
ваших, що вони па еьвіт'і на те тільки, 
щоб панувать. К. ПІ. — І нремудрих не¬ 
мудрі одурять. К. ПІ. — Не здурпш апте¬ 
каря купервасом. ц. п. — Сьвіт запалить 
ся, бо мужик цигана ошукав, н. пр. — ІГе 
гріх дорого продати, гріх па мірі ошукати, 
н. пр. — Купуючи чи продаючи, чи не о- 
шукав кого? Б. II. — Тая надія значно нас 
омішіда. Л. В. — Треба його провчить, 

щоб не піддурював чужих жінок. Кот. — 
Москалп ти підвіз, так тим и тут і поги- 
баю. Дум. 

Обманеться, обмалюваться = омилйти ся 
(С. 3.), номилйтп ся, огудити ся, ома- 
нути СЯ, обмишулити СЯ (С. 3.), ІрОШІЧ- 

но — хватити шилом патоки, облизни 
піймати, ОМИЛЯТИ СЯ і т. д. — я тільки 
омилена була тією надією. Кн. 

Обманчнвнй = облудний (С. 3. Л.), омйль- 
иий, зрадливий (С. Л.-, зводний (С. X), 
— Який тепер сьвіт облудний: сьвітить, а 
не гріє. н. пр. 

Обмашцшсь, ца = дурйсьвіт, ка (О. 3. Л.), 
ошуканець (с. 3.), ошукач, облудник, 
шахрай (С. 3.), баламут, зводник. — Ми 
всі дурисьвіти, не звіряй ся нікому. От. 1\ 

Обмйніцичій = облудний (С. 3.), ошукан- 
ськнй (С. 3.), шахрайський. 

Обмань = облуда (с. 3.), ошуканство, о- 
шукання (С. 3.), шахрайство (С. 3.), 6- 

шук, дурйсьвітство (С. Л.), обмаиа (С. 
3. Л.), підмана (Кр), омана. — Обмань 
чувствь — мана с. Л.), омана (О. 3.), 
мара. — Лестною облудою покритий. Ско¬ 
ропадський. С, 3. — Облуда будь од нас 
одлюдиа. н. пр. — Доти шахраював, доки 
за своє шахрайство устряв в лабети. Кн. 
— Добра моі одібрані обмапою. Л. Б. — 
Не слухаючи омап мятежничих. Мазепа. 
С. 3. — Серце не хотіло тому вірити, не 
хотіло ламати ту чудовну оману, ту фан¬ 
тастичну облуду. Мир. —- Весело здавало 
ся од чарівничої омани ноета. К. X. 

Обмарять, обмарювать, ся = обкаляти, 
покаляти, закаляти, ся, обпалювати, 
ся, позапалювати, пообпалювати, ся. 
— Всю одежу покаляв чорнилом. — Дити¬ 
на обкаляла ся. 

Обмаслить, обмасливать, ся — 1- обма¬ 
слити, обмастити, вимастити, об(ви)- 
маслюватп, обмащувати, ся. 
2. заялозити, засмальцювати, заяяовіо- 
вати, заяложувати, засмальцьовувати, 

ся. с. Аф. 
Обматювать, обмотать, ся = обмотувати, 
обвивати, обмотати, обвинути, обви¬ 
ти, ся. 

Обмахивать, обмахнуть = обмахувані, 
обмахнути. 

Обмахнуться = І. обмахнути ся. 
2. д. Обмануться. 

Обмачивать, обмочйть, ся = 1.обливати, 
обмочувати, облити, обмочити, нооб.ні- 



Обмащпваїь 

вати, пообточувати, СЯ. — Поливаючи 
квітки, і самі пообливали ся. 

2. умочати, умокатп, у(в)мочувати, 
у(в)МОЧПТИ, у(в)м04ати. С. Ш. — Умочи 
в олію. — (Д. теж під сі. Обмакивать). 
3. упісювати (С. Ш.), рибу довити, у- 
сцикати ся, упісяти ся (С. ш.), усиді¬ 
ти СЯ. — Дитина унісяда ся. 

Обмащнвать, обмостить, ся = обмощува¬ 
ти, обстелювати, обмостити, обстелиш 
і т. д. д. Мостить, ся. 

Обмежевать, обмежевьтвать, ся — обме¬ 
жувати, обмежовувати; розмежувати, 
розмежовувати, ся. 

Обмеліть = поміліти, обміліти, помий¬ 
ні ати. 

Обмерзать, обмерзнуть = обмерзати, об¬ 
мерзнути, обмерзти, пообмерзати. 

Обметать, обмести = обмітати, обмести, 
Пообмітати. — Пообмітай скрізь, щоб чи¬ 
сто було. — Обметало лице = д. Обки¬ 
дало. 

Обметать, обметнвать = обкидати, за- 
ригувати, обрубити, обкидати, зариго- 
вувати, обрублювати. —■ Обкидати петлі. 
— Я до ладу зарятувала, а вона як сіпо¬ 
нула нитку, так шитво і розлїзло ся. Ки. 

Обметица, обмотки = (борошна) — обме- 
ТЇЇЦЯ (Сп.), ЧОГО ИІІЬШОГО — СЬМІТТЯ. С. 
Л. — Де вже їм до пшенишпого тіста, коли 
й обметицї нема. н. ир. Д. ще під сл. Мука. 

Обминать, обмить, ся = 1* обминати, 
обімняти, утоптувати, утоптати, обго- 
Л 6 ЧИТИ, СЯ. — Обімняти постелю. — У- 
топтати сїно. 

2. проїзжати, проїздити. — кінь засто- 
пв ся — треба проїздити. 

Обмирать, обмереть = обмірати, зомлі¬ 
вати, умлівати (С. ш.), обмерти, зомлі¬ 
ти, уМЛЇТИ (О. ПІ.). —■ 3 жалю умліває, н. п. 

Обмипіениваться, обмишсшітьея = 1. не- 
влучати, невлучній, непопадати, иеио- 
ніхсти в мету, промахнути ся. 

2. д. Обиапьіватьея і Ошнбаться. 
Обмотаться, обмбчься = о(ви)ду:кувати, 

о(ви)чунювати, о(віі)дужати, очвй)чу- 
1ІЯТИ (С. з.), обмогти ся. — Тяжко був 
слабий, тепер по троху видужує. — Коли б 
міні обмогтись, та у п оять поволоктись, п. пр. 
— Д. ще під сл. Внздоравливать. 

Обмопсовать = обміркувати, обмізкувати. 
Обмокать, обмокнуть = обмокати, обмок- 

IIУ 'ГИ, ЬшоГСіїуТЙ. — Ізмок як новк, ізмерз 
як пес. н. п. 

Обія'І'на 

Обмолачивать, обмолотить, ся == обмоло¬ 
чувати, обмолотити, СЯ, пе розвязуючи 

снопів — обкалатувати, околотувати, 
обкалатати, околотити. 

Обмолвнться, обмблвлнваться = обмови¬ 
ти ся, помилити ся в речах. 

Обмолвка = помилка в словах. 
Обморбжнвать, обморозять = обморозю- 

вати, обморозити. 
О’бморокь = обмірання (Кн.\ млость (С. 

3.), млість (С. Жел.). — Падать, упаеть 
вь ббморокь = умлівати, омліти (О. ПІ.), 
зомлівати, зомліти (С. Аф. Л.), обміри¬ 
ти, обмерти (О. Жел.). — Скоро ненька 
теє вздріла, упала на землю та й зомлі¬ 
ла. и. п. 

Обморбчивать, обморочить = д. Обма- 
ннвать. 

Обмостить = д. Обмащнвать. 
Обмотать = д. Обматнвать. 
Обмочить, ся = д. Обмачивать, ся. 

Обмошениичать = ошахраїти (С. Л.), об¬ 
шахрувати, обдурити, обмахдярувати 
і д. Обмануть. 

Обмундпровать = справити форменну о- 
дежу. 

Обмучнізться = уборошнйтії ся. С. ІП. 

Обмивать, обмить, ся = обмивати, об¬ 
мити, ся, білизну — опирати, обпира¬ 
ти, опрати, обіпрати. — Буду прачку 
наймати, таки свої дрібні дїти буду опира¬ 
ти. її. п. — Ой там стоїть Марійка тай 
плаче: ой хтож мого Нестіра опраче. Ой 
не стій, Марійко, тай не илач, закатай ру¬ 
кава, тай оирач. н. п. 

Обмйвкн = (з милом) — мйлини, змйли- 
ни, облйлки, після миття посуди або що 
— помиї. 

Обмьткать — 1. обтіпати. — Обтіпати ко¬ 
ноплі. 

2. обтріпати, обідрати, обшарпати. — 
Геть чисто обтріпала спідницю. 

3. оббігати, обгасати, обникати. — Об¬ 
бігав скрізь — нігде нема його. 

Обникаться = 1. обтріпати ся, обідра¬ 
ти ся, обшарпати ся. 
2. обтерти ся в сьвітї, між людьми, 
вилюдніти. 

ОбмЙЛКИ = ПИЛИПИ, змйлини, обмгілки. 
ОбмнлОКЬ = обмгілок, оміілок. 
Обмить = д. Обмьівать. 

Обмілйть = обчеркнутп, обвести крей¬ 
дою. 

Обмї.иа = заміна, обміна, замін, вимін, 
проміші, міньба. (Д. під сл. Вйм'Ьн'ь і 
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МІша). — ПріобрТлччіное міною = об¬ 
мірок. 

Обмінивать, обмінять, обмінить, ся — 

обмінювати, вимінювати (С. Аф.), замі¬ 
нювати (С. Аф.), промінювати, обміня¬ 
ти, ся, заміняти, ся (с. Л.), замінити, 
СЯ (С. Аф.), виміняти, проміняти, ся. 
— Виміняв шило на швайку, н. нр. 

Обмінщикь = Д. МІНОИЩНК'Ь. 
Обмінь = д. Міна. 

Обміривать, обмірить, обмірять, ся = 

обмірювати (С. л.), умірюватн (С. л. ПІ.), 
Обміряти, СЯ. — Обміряв хату навкруги 
і все записав скільки з улицї і з двора. — 
Купець обміряв на цілий аршин. 

Обмірь = Обмір. 
Обмягчать, обмягчііть, ся = мт>ягчити, 

змьягчати, м^якшати, поміякшатц, 

МНЯГЧЙТИ і т. Д. 

ОбмякіІ}ТЬ = ПОМ'ЬЯКИути, зміякнути. 
Обмять = д. Обминать. 

Обнадежнвать, обнадежять = подавати 
надію, забезпечити, о(у)безнечати (С. 
ПІ.), подати надію, забезпечити, упев¬ 
нити (С. ПІ.). — Ой я тебе, ній милень¬ 
кий, не убезпечаю, п. п. 

Обпажать, обнажйть, ся — оголювати, за¬ 
голювати (0. Аф.), обголювати, оголи¬ 
ти, заголити (С. л.), обголити, ся. — 
Оголилось поле од серпа й косп, нігде й 
приліпитись крапельці роси. В. Щ. — 06- 

наженннн — оголений, голий, заголе¬ 
ний. — Ховай голе тіло! п. пр. — Та не 
по штанах, а по голому тілу вибив. Кн. —• 

Обнажнть еаблго = впняти шаблю з пі¬ 
хов. — Шаблі з піхов ввймайіе, тіло моє 
порубайте, н. д. 

Обнарбднвать, обнарбдовать = оголошу 
вати, оголосити (С. Л.), ознаймувати, 
ознаймйти. С. 3. — От сі універсали ого¬ 
лосивши перед народом. Марковим. С. 3. — 
Всім, кому відати належить, ознаймуєм і 
осьвідчаем. С. 3. 

Обнаруженіе = виявлення. 
Обнаруживать, обнаружнть, ся = виявля¬ 

ти (С. Л.), виказувати, визначати (С. 
3. Л.), висьвідчувати, виявити (С. Л.), 
вііказати, визначити, ся. —Не велів він 
нічого того виявляти, що міні казав. Ч. К. 

Обнашнвать, обносить = 1. обносити, об¬ 
нести. — Почали обносити коровай гостям. 

2. обн6шу(сЮ)вати, обносити. — Обно¬ 
сив чоботи, тепер че так мулять. 

Обннжать, обнйзять = знижати, понижа¬ 
ти, знизити, ношізнти. 

4 _ Обогнать 

Обинмать, обнять, ся = 1. обнімати, 0- 
біймати (О. Л.), обняти, обійняти, ся. 
2. обгортати, огортати, загортати, об¬ 
хоплювати, обнімати, обгорнути, об¬ 
хопити, переймати, иереняти. _ А сму¬ 
ток тяжкий обгортає мене. Чайч. -— Не 
знає, де муку волику подіти і лихо, що пас 
обняло. Чайч. — Жах його нереїшв, язик 
йому руба став з остраху. Кн. — Обняли 
його думки та гадки та журба пекуча. М. 

Вов. — обнять діло = збагнути, о. 3. 

Обншцать, обпищевать = З’ьубожіти (С. 
Л.), З'ЬубоЖИТИ ся (С. 3.), знищити ся, 
обголїти, перевестись на злидні, убож- 
шати (С. ці.), уббжествіти (С. ПІ.). — Д. 
під сл. Обідніть. 

Обнова, обновка = обнова, новипа. — 
На Великдень на соломі проти сонця діти 
грались собі крашанками, тай стали хвали¬ 
тись обновами. К. Ш. 

Обновнтоль, ннца = оновйтель, ка. — 
Він не зродив ся оновителем нашого жит¬ 
тя. Кн. 

Обновить, обновлять, ся = оновити, по¬ 
новити (С. л.), відновити, ОНОВЛЯТИ 
(Кн.), ПОНОВЛЯТИ, ВІДНОВЛЯТИ, СЯ (С. Ж.;. 
— Оьвіжа краса природи обхоплює і оно¬ 
вляє мене. Кн. — В церкві горів золотом 
оновлений іконостас. Ки. 

Обновленій = оновлення, понова (Кн.). — 
Може чаєш оновлення? К. ПІ. 

Обносить, обнести = 1. обносити, обне¬ 
сти. — Сьвятощі круг церкви тричі обнесли. 

2. городити, обгородити, ТИНОМ — тн- 
нйти, обтинйти. С. III. 
3. обріхувати, обрехати. 

Обнбсннй — брехливий. —■ Брехливі речі. 
Обнбсокь — (одежі) — виноски, лахма¬ 
нина (О. 3. Пов.), обуввя — шкарбан, 
шкарбун, мн. шкарбуни (0. 3.), хутряної 
одежі — шкаруиіль. 

Обнюхать, обиюхивать == обнюхати, об¬ 
нюхувати і д. Нюхать. 

Обнять, ся — д. Обинмать, ся. 
Обо = д. О. 
Обобрать = д. Обирать. 
Обогатить, обогаїцать, ся = збогатйтчі, 

ся (с. 3. Л.), збогатїти, збогащагн, си, 
багатіти (С. Аф. Л.). — Той життя сипі: 
складає, щоб науку збогатить, гой у темря¬ 
ві конає і живе, щоб їсти й пить. Сам. 
Пожитками збогагились. С. 3. — Ябокнції- 
ли ся шарпаниною добр турецьких. Л. II. 

Обогащеніс = збогащеіша, збагачення («'. 
Л.), убогачения (С. 3. III.). 

Обогнать = д. Обганивать. 



Обольщаті 

Обогнуть = д. Обгибать. 
Обоготвореніе = обожання. С. Жел. 
Обоготворить, обоготворять = обожити, 

обожати (С. Жсл. Пар.), убожествйтп (С. 
Ш.), убожествляти. 

Обогрівать, обогріть, ся = огрівати, на¬ 
грівати, огріти, зігріти, нагріти, обі¬ 
гріти, погріти, СЯ. — У вдівоньки сер¬ 
це, як зїмнее сонце — хоч воно сьвігить, 
сьвітить та не гріє. н. п. —- Сонце гляну¬ 
ло із неба й землю всю німую обігріло, 
ростопило і сніги і кригу. Чайч. 

Ободверена — одвірок, одвірки. С. з. — 
А наймичка у порогу вхонилась руками за 
одвірок. К. ПІ. 

Ободвбрь, у виразі „дворь обо двбрь“ = 
сумежно, двір з двором, двір коло 
двора. 

Ободбкь = обідець (С. 3. Л.), обвідка, у 
решета — обичайка (с. Л.]. 

Ободрать = д. Обдирать. — Оббдранннй 
= обідраний, обшарпаний, обдертий, 
про чоловіка, що в обідраній одежі дивись 
ще під сл. Оббрваїїець, про дерево, шку¬ 

ру _ облуплений, луплений, обідраний. 
—■ Коза-дереза пів бока луплена, н. к. 

Ободрйть, ободрять, ся = підбадьорити, 
заохотити, додати духу, сили, відва¬ 
ги, бадьорити, заохочувати, додавати 
духу і т. т., підбадьорювати, ся, ку- 
рЙЖИТИ, СЯ. — Думки підбадьорунали її 
до боротьби. Кн. 

О'бодь, ободбкь = 1. обід, здр. обідець, 
обідок, мн. Обіддя. С. 3. — Шия така, 
хоч обіддя гни. н. іір. 

2. д. Ободбкь. 
Обоє = д. О'ба. 
Обожать — д. Обоготворять^ кохати ревне. 
Обожданіе — д. Ожидапіе. 
Обождать = д. Ожндать. 
Обожженинй — опалений, опечений, окро¬ 

пом — опарений, ошпарений, про цеглу 
— випалена, пеньок — огарь. — Обож- 
женное місто = опік, онарилина, опе¬ 
чене, опарене. (Д. Ожега). 

Обожраться = д. Обжираться. 
Обознаться = опізнати ся, вклеиати ся. 
Обозначать, обозначить, ся = визначати 

(С. 3.), позначати, означати, визначити 
(С. л.), позначити (С. л.), означити, ся 
(0. Л.). — На нашяортї не визначено — 
на скільки він. Кр. — Нехай гаразд визна¬ 
чать паші межі. Кц, 

ОббіНіичій, оббзной = обозний. — Полко¬ 
вий обозний. С. 3. 

ОбоарЬнцтсль — оглядач. 

ОбозрТ.вать, обозріть = оглядати (С. Л.) 
озирати і д. О озирать. 

Обозрініе = д. Обзбрь. 

Оббзь = 1. валка, с. Аф. — Назустрп 
валка чумаків, паровиць кільканадцять. — 
Прийшов до чумаків, до валки. С. 3. 

2. обоз, табор. (С. Ш.). — Бо пильині 
листи маю, їду до обозу, н. п. — Козаки 
недалеко табором стали. Л. В. 

Обби = шпалери, шпалярі. с. 3. Л. — 
Стіни ншалярами пообклеювані. 

Обойма = вірвант (с. Аф.), урвант (С. 
Ш.). —- Вірвант одбив ся і трохи не загу¬ 
билась шина з колеса. 

Оббймица = 1. гніздо (в котрому блок 
крутить ся). 

2. ооруч (залізний, на палї, щоб вона не 
розбивала ся, як забивають бабою). 

Оббина, частіше мн. оббинн = жужелиця. 
Оббйиьш = шпалерний. 
Обойтії, ся = д. Обходить, ся. 

Оббйщикь, ца = обйвач, ка. С. Пар. 

Обокрасть = д. Обкрадьівать. 
О'Оокь = обік (С. 3.), збоку, побік. — 
Побік його жіночка небога. К. Ш. 

Оболакнвать, оболбчь = обволікати, за¬ 
волікати, обволокти, заволокти. — Не¬ 
бо заволокло хмарами. 

Оболванивать, оболваннть = 1. обтісу¬ 
вати, обтесати. 
2. дурити, обдурювати, обдурити, по¬ 
шити у дурні. 

Оболгать = обрехаги. 
Оболдіть = ошаліти. Кр. 

Оболбчка = 1. д. Обвііртка 2. 
2. шкурка, шкурочка, толубець, плі¬ 
ва, плівка, плїика. 

Оболгать = д. Обалтнвать. 

Обольстйтель, ница = спокусник, ця (С. 
Жел. Пар.), зводйтель, ка (С. Жел. Пар.), 

баламут, ка (С. Жел.). — Ой ви.хлолцї 
баламути, баламути всього сьвіта, баламу¬ 
тять наші літа. н. п. 

Обольстйтельннй, но = звабливий, во, 
ваблрівии, во, привабний, принадний, 
НО. — Усе так звабливо, що тільки б зда- 
еть ся радів. Чайч. — Як зирнули на кра¬ 
су вабливу, зашарілись, поніміли з чуда. 
Ст. О. н. — Гонив геть принадні мрії про 
роскіш. Лев. В. —- (Д. ще під сл. Завле- 
кательиьій). 

Обольшйть, обольстйть = зваблювати, зво¬ 
дити (С. 3.), знижувати, у(в)лещати 
(С. Ш.), спокушати, принажувати, при¬ 
манювати, зманювати, підводити, зва- 

18 



Обольщеніе 

бити (С. 3.), знадити, у(в)лестйти (С. 

Ш.), принадити (С. 3.), підвести, спо¬ 
кусити (С. 3.). — Розумом лукавим, а чи 
словом чарівним, облесним звабив до гріха 
стидкого. От. Г. — Спокусив дівчину. Кн. 
— Дурна була, він мене і зманив, а тепер... 
Кн. — Бачу добре, що він підводить її до 
гріха з ним... мовчу. Не підведе, думаю. Кн. 

Обольщеніе = ваба, приваба, принада, 
принижування, омана, маца (Пр. д. під 
сл. Обмань). 

Обомліть = зомліти (С. Аф.), умліти (С. 
Ш.), омліти, обімліти, омертвіти, отер¬ 
пнути. —■ Зомлів Марко. К. Ш. — Серце 
з жалю умліває, н. п. — Я од страху отер- 
пла. Ер. 

Обоняніе — нюхання, нюх. о. Жех Пар. 
К. Св. П. — Добрий нюх має — почув по¬ 
живу. С. Л. 

Обонять = июхати, чутп, по вітру, про 
собак — ВІТріІТН (С. Л.), НЮШЙТН (Чайч.). 
— Носом чує, де горілка. 

Обора = волока, частіше ми. волоки (с. 
Аф. 3.), обори (С. 3.). — На що ти упо¬ 
ваєш? Чи на свою шапку бирку, що шов¬ 
ком шита, вітром підбита, а зверху дірка? 
Чи на свої постоли боброві, що волоки 
шовкові у в односталь з валу ? н. д. — 
Обори валовиї. С. 3. 

Оборачивать, обороніть, ся = 1. оберта¬ 
ти, перевертати, перегортати, оберну¬ 
ти, перевернути, перегорнути, ся, — 
Переверни на другий бік. — Перегорнув 
кілька листків і почав читати. 

2. повертати, завертати, поверпути, за¬ 
вернути, СЯ. — Завертай коней назад. — 
Та й незабаряй ся, за чотирі неділеньки 
назад повертай ся. н. п. 

3. обертати, перевертати, ся, переки¬ 
дати ся, обернути, ся, перекинути ся. 
— Хоч як вертись і одступай сн, хоч в ві¬ 
що хоч перекидай ся. Кот. — Перекинула 
ся сивою зозулькою, стала кувати в вишне¬ 
вім саду. н. п. Под. 

Оборванець, ванн ця = обірванець, обір¬ 
ванка (С. Л.), обідранець, ка, обшар¬ 
панець, ка (о. л.), ошарпанець, ка, дра- 
иець (Кн.), ошара (сп. р.), голодранець 
(С. 3.), голодрабець (С. 3. л.), голоколї- 
нець, шарпак, яка, лахмай (С. 3.), лах- 
маи, дрантюга. — Обідранці пішли в тан¬ 
ці. н. пр. — Гляньте: який дранець! Со¬ 
рочка аж сьвітить ся, а штани розлїзли ся. 
Кн. (Пр. д. ще під сл. Голить). 

Оборваніїий = ооідраний, драний, об¬ 
шарпаний (С. л.), ошарпаний, пошар¬ 
паний (с. Л.), обшмаганий, шаряатий, 

___Обоібдннй 

голодрабий. __ Нехай дощ і крізь драну 
свитину січе згорблену працею спину. Чайч. 
— Убогиї села, убогий обшарпаний люд. 
Чайч. — Г сама ходила обшмагана і дочку 
водила обідрану. Мир. — Одним одна на 
улиці дитина, пошарпана на їй свитина. Мет. 

Оборвать, обривать, ся = обірвати, ся, 
обідрати, ся, обшарпати ся, ошариа- 
ти ся, обтріпати ся, обривати, ся, об¬ 
дирати, ся, обтріпувати, ся, пірря — 

обскубти, листя — чухрати, обчухрати, 
листи знизу — пасинкувати. —• Обор- 

ваться = увірвати СЯ. С. ПІ. — Увір¬ 
вав ся з бантини. — Увірвав ся бас. и. пр. 

Оббрвьішь — д. Оборванець. 

Оборка = оборка (С. Жел.), обшивка з 
зборами. 

Оборона = д. Заїцйта 2. 

Оборонить — д. Защитйть. 

Оборопнтельний = д. Защитительпнй. 

О'боротень = перевертень (С. 3. Л.), відь¬ 
мак, вовкулака (С. Аф. З, Л.). — Як у 
полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лі¬ 
сі та на стрісі недолю віщує. К. ПІ. 

Оборотить, ся = д. Оборачивать, ся. 

Оборбтливий = меткий, спритний, зруч¬ 
ний, р^ЧИЙ, зворотчивий (О. Л.). Пр. д. 
під сл. Ловкій. 

Оборотний = І. поворотний, зворотний. 
— Зворотні коні. С. Л. — Закон не має 
зворотної сили. От. Л. 

2. відворотний. 
Оборбть = 1. поворот, зворот, зворотна. 
С. Л. — Крутим поворотом перекинув по- 
возку. — 'Гуди й відти за день зробив дна 
зворога. — Се дано новий поворот в ділі. 
2. відворот, вйворот, виворотка. — 
На відвороті медалі вибито... На оборбть 
— навсиак, навзнак, всиак, навпаки. 
С. 3. 

Оббрь, оббрить = вибірки, брак, негідь. 
— Усі кращі яблука продала, зостали ся 
самі вибірки. 

Обосббить, обоеоблйть, ся = Од(від)о об¬ 
бити, од(вщ)різшіти, од(від)окромити, 
одособляти, одрізняти, відокремлюва¬ 

ти, ся. 
Обострйть, ся = загострити, обгострії- 

ти, ся. 
Обочина = 1. бік (шляху, греблі), в Пол¬ 

тавщині і Харьківщинї місце по обидва бо¬ 

ки шляху до канави зовегь ся — ОуЛЬВар. 
— Звертай з шляху, поїдемо краще буль¬ 
варом. 

2. баляси (С. ЦІ.), бильця, поручні. (’. Л. 
Обоюдннй, по = обопільний, ш> (0. 3. Л.), 
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Обоюду 

ОбосторОННЇЙ (С. Ж.). — Цивилїзация — 
здобуток праці не самих лишень мужчин, 
а обопільний. Кн. — Пр. д. ще під сл. Вза- 
ймннй. 
2. двозначний, но. 

Обоюду = обопільно, з обох боків. 
Обоюдубетрни = гострий з обох боків. 
Обмахать, обпахивать, ся = оборати, о- 

борювати, ся. 
Обпиться = д. Опинаться. 

Обраббтать, обраббтнвать = обробити, 
обробляти. — Хай тільки кожний обро¬ 
бить своє невеличкеє поле. Сам. 

Обраббтка = оброблювання, обробка, 
ООрООІТОК, тільки про землю і рослину — 

управа (Гал. С. III.). — Обробка поля. — 
Цур йому з тим обробітком поля. Кр. — 
Обробка коштувати ме дорожче, ніж саме 
дерево. Кр. — Управа тютюну. Гал. 

Обравнпвать, обра(о)внять = рівняти, 
зрівнювати (с. Аф.), обрівняти, зрівня¬ 
ти, пообрівнювати. — Заказує, щоб шля¬ 
хи рівняли під губернатора. К. X. 

Обрадовать, ся = врадувати, ся (С. Аф. 

Л.), порадувати, ся, звеселити, ся, зра¬ 
діти (С. Аф. 3. Л.). — Зрадів старий, як 
побачив... А зіронька зійшла, усе поле тай 
осьвітила, а дівчина вийшла, козаченька 
тай звеселила, н. п. — Обрадованньгй = 

зраділий. 
Образець, образчикт. == зразок, взір, взб- 
рець (Гал.), шпиль (С. 3.), штаб, кшталт, 
приклад, показ. —- Хотів показати людям 
зразок до кращого життя. Зїньк. — Вона 
зразок великої любови до народу. Кн. — 
Вона була у школі за зразок учительки. 
Кн. — Одна народна ноезия для всіх нас 
стоїть за віковічний взір. К. X. — Разом 
почали росходити ся книжки, де аскетичне 
життя виставляло ся, яко взорець. Бар. О. 
— Зроблено на кшталт. 

Образйна == пика, мармиза, мацапура. 
С. 3. Л. — Пика, як у комлика. н. пр. 

0бра,зкй, рос. Агит тасиїаіит Б. = козя¬ 
ча борода. О. Аи. 

Образная = капліїця, капличка (особлива 
кімната з образами, призначена для молін¬ 
ня ; теж саме і та кімната, де малярі ма¬ 
люють образи). 

Образшікь = богомаз. О. Ш. 
Образнйца = 1. божнгік, божничок, бож¬ 
ниця. С. Ш. — Намалюю матір, на бож¬ 
ник поставлю, на божничок гляну, матір 
ІССЮМ'ЬЯПу. и. п. 

2. канлйця, капличка, с. 3. 
Обравшій = образовий. 
Образні,їй. но = образний, но, облйчли* 

__(Убразч. 

ВИН, ВО (Кн.). — Бесіда його розважна, 
обличлива; слухаєш його і сам бачиш те, 
про що він каже. Кн. 

Образованіе = 1. витворення, формуван¬ 
ня (С. Ж.). — Отаке витворення з малень¬ 
кого жолудя великого дуба сьвідчить, що... Кн. 

2. осьвіта (с. 3.), проеьвіта, цьвічен- 
НЯ (С. 3.). — Самойлович був син сьвн- 
щепика, одержав дуже добру осьвіту. Бар. 
О. — Просьвіти за плечима не носити, 
и. пр. — Братства київського, труждаючо- 
го ся в цьвіченщо молодїжи росийскої. Ясин- 
еький. С. 3. 

ОбразовапннП = І. витворений, уфор- 
мованнй. 
2. осьвітвгш, ОСЬВіЧЄНИИ. — Метою ОСЬВІ- 

чепих людей повинно стати наділяти своєю 
осьвітою і простий люд. Лев. В. — Поміж 
осьвічеїшх людей трапляють ся маловірні 
або й зовсім без віри. Бар О. — Петро 
Могила дбав добре, щоб були осьвічені сьвя- 
щеники. Бар. О. 

Образовать, образбвьівать, ся = 1. скла¬ 
сти, витворити, виробити, уформувати 
(С. Ш.), спорядити, складати, витворя¬ 
ти, виробляти, формувати, споряжати. 
СЯ. — Виробили ся звичаї, як у якому слу- 
чаї треба сісти або стати. Бар. О. 

2. просьвітйти, ооьвітити, иросьвіща- 
ти. осьвіщати, цьвічити, ся. — Про- 
сьвітити, кажуть, хочуть. К. Ш. — Вели¬ 
кая громада молодїжи росийскої в коле¬ 
гіумі моїм знайдуєть ся і в науках цьві- 
чить ся. П. Могила. С. 3. 

Образуиить, ся = оброзумити, СЯ (Кн.), 

охаиути ся, охаменути ся, схаменути 
ся, прийти до глузду, СТЯ8ШТИ ся. — 
Казав тобі: оброзум ся, послухай батька. 
Кн. — Оброзум, Марусю, свою доїш, нехай 
вона в хмару не заходить. Кн. — Охани 
ся, не дрочи ся, не басуй, Панаску! Макар. 
— Та що ви верзете ? Схаменїть ся 1 Мир. О. 
— Та що ти, дурню, оханись! н. к. — Сха¬ 
менулись ви, та чи не пізно. Ч. К. — Ей, 
Хведьку, вчись, ей схаменись 1 Гул. Ар. — 
Було виробляв таке, що крий Боже, а те¬ 
пер прийшов до глузду. 

Образцбвнй = зразковий. 

Образчпкь = 1. д. Образець. 
2. обрізок (клаптик тканини, паперу або 
чого иньшого на зразок). 

О'бразь = 1. образ,_ вид, вигляд, по¬ 
стать (С. 3.), постава, кшталт, стан. 
— Образ коханий, сьвятий в думці ізнов 
оживає. Чайч. — Сам я пе знаю, чого серце 
журба так давила, тільки твій образ один 
дав йому зпову всю силу. Чайч. — Поста¬ 
ва сьвята, а думка злодійська, н. пр. — 
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Обрядить Обращеніе 

Мало вигляд хреста, н, о. — Диявол у люд¬ 
ському стані, н. о. 
2. д. Икбна. 

3. прпмір, приклад, зразок. 
4. спосіб (С. ж. л.), побит (с. 3. л.), роб 
(С. Л.), манір. — Яким би то побитом гро¬ 
шей добути? С. Л. — Ти мене слухай, а 
своїм робом не роби. н. о. 

5. лад, порядок, росполог, напрямок. 
—■ Иншгь ббразомь = ииакше, гіиьиіпм 
способом. — Какїімь ббразомь = якіім 
способом, побитом, робом V ЯК? — Яким 
же побитом Терпелиха з дочкою опиннли 
ся в нашім селі? Кот. —• Никоїшь ббра¬ 

зомь = ніяким способом. — Надлежй- 
іцимь ббразомь д. під сл. Надлежаїцій. — 

О’бразь мислей = напрямок, погляд. 
— Равннмь ббразомь — так саме. — 
Такймь ббразомь — такгім побитом, 
робом. 

Обрамить, обраялнвать = Оправити, у- 
правити (С. Ш.), уставити, поставити в 
рямки, в рямцї, облямувати, оправля¬ 
ти, управляти, уставляти, сгавити в 
рямКИ. — Управляти образ в рамці. С. Ш. 
—• Уставав би її в рямки, еїв би та й ди- 
вив ся. н. п. — Погляд синіх облямованих 
чорними бровенятами очей. Кн. 

Обранивать, обронйть = губити, упуска¬ 
ти, згубити (С. Аф. Л.), загубити (С. Л.), 

упустити (С. Ш.), ПОСІЯТИ. — Загубив 
люльку. С. Аф. — Упустив кий. О. 111. 

Обратйть, обращать, ся = обернути, по¬ 
вернути, навернути, привернути, обер¬ 
тати (С. 3. Л.), повертати, навертати, 
привертати, СЯ (Кн.). — Нехай тобі Го¬ 
сподь поможе, де ти ступиш і з речами о- 
бернеш ся. п. пр. — Писарь повернений 
в оалдати за шахрайство. Кн. —- Зигмунд 
III. тішив ся думкою, що йому удалось до 
останку навернути Русинів до унії. Бар. О. 
— Магометанам і жидам вірі християнській 
наверненим. Б. Н. — Жидів привернули до 
цравославія. Кн. — Не з його головою 
штундових до православія привертати. Кн. 

— Обратйхь, обращать вийманії- — за¬ 
уважити, звернути увагу, уважати (с. 
Л. Ш.), вважати (С. Л.), зважати, звер¬ 
тати увагу, потурати, на кого — окрім 
тих слів — накгіиутп, намигнути оком, 
звернути ОКО. — Уважай добре, куди до¬ 
рога йде. С. Л. — Не вважай па його сло¬ 
ва. С. Л. — Тим то и і зауважив на ту 
фразу. Кн. — Не потурай, коли часом буду 
смутна. Кв. — Не потурай, молода дівчино, 
моїй розмовоньці, держи розум і ум добрий 
в своїй головоньці. її. п. — А я вже її на¬ 

кинув оком. Кр. — Д. ще під сл. Випла¬ 
те. — Обратйхься, обращаться кь ко¬ 

му = удати си (С. Л. ПІ.), обернути ся, 
звернути ся, повернути ся, ударити 
СЯ, ткнути СЯ (Гр.), ціткнути СЯ (Гр.), 

удавати СЯ (С. Ш.) і т. д. — Як біда — 
удавай ся до жида. н. пр. — Ой удав ся до 
коня словами, н. п. — Коли вдамо ся до а- 
налогії, так... Кн. — Чи ие удавав ся до 
чортів? Б. Н. — Князі не раз звертали Сп 
у справах громадських за порадою до Єпи¬ 
скопів. Бар. О. — Не хотячи пристати до 
Дорошенка, удали ся собі до Хана крим¬ 
ського. Л. Сам. — Знав до кого і коли тре¬ 
ба повернути ся. Кя. — Ог він і ударив 
ся до зпахорки. я. о. — Обрахйхь, обра- 

іцать вь пичтб — обернути, поверну¬ 
ти, обертати, повертати в иївець. — 
Ці пепутства можуть обернути в иївець 
усю славу наших кращих вчинків. От. Г. 
— Д. ще під сл. Ничтб. — Обрахйхься 
вь днмь = здимніти. — Пропав, якздим- 

иїв. п. пр. — Обратйхься во чтб = пе¬ 

рекинути ся, перевернути СЯ. С. Л. — 
А та дитина і перекинула ся гадюкою. Кн. 
— Відьма перекинула ся сорокою. С. Л. — 

Обратйтьея вь б-Ьгство = кинутись, пу¬ 
ститись иавтїки, навтікача. — Обра¬ 

щаться сь к4мь = поводити СЯ (С. 3.), 

обіходити ся, політично — нолїтикува- 
ТИ СЯ, зневажливо — ПОНвВІрЯТИ. — Зна¬ 
ла вона, як з ким поводити ся, як загово¬ 
рити. Ос. — Скрізь пішла чутка, як віл 
поводив ся з иеріиою щіпкою. Лев. Б. — 
З панами не жила — не знаю, як з ними 
поводити ся. Кн. — Не бачивши сільського 
люду, як поводить ся поміж собою. Куліш. 
О. 3. — Сліхай брате: за які ти вчинки 
не гаразд иоводиш ся зо мною. Ст. Г. — 
Склались погляди на те, як треба поводити 
ся з людьми. Бар. О. — Вони иолїтикують 
ся, а нишком чигають один па одного. Ку¬ 
ліш. С. 3. — Д. ще під сл. Обходйться 1 

— Обращаться вокругь — обертати ся 
павколо, коло чого, навкруги, кодува¬ 
ти. — Земля коло своєї оси обертавть ся. 
Де-що про Сьв. Б. — Планети побічні, пру¬ 
жачи коло планет головних, з цими враз 
коло звізд сталих колують. Зем. — Земля, 
сама поло себе обертаючись, іще круги еоя- 
ця ходить. Де-що про Сьв. Б. 

Обрахио — иазад, иавсиак (С. ііК. 3.), по- 
ворітьма (С. Л.),„ навідворіт. — Повер¬ 
тай назад. С. Л. — їхавши поворітьма, заїхав 
до його. 

Обрахіїнй = д. Оборотний. 

Обращеніе = обертання (С. Ж.), оберш'чі- 
нє (С. Зо, повертання, навертання. 
Обернений своїх сил на Крим. Самопливно. 
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С. 3.— Навертання до унії. — Обраіце- 
ніе <-ь кТ.м-ь = повбжіння. — О. от, 
кіль вміть = д. Обращаться гь к-їім-ь. 

Обревизовать = зробіїти ревйзию, пере- 
глядїти. 

Обрекать, обречь, ся = 1. призначати. 
Призначити. — Так уже йому призначено. 

2. обрікати ся, варікати ся, обріктй 
ся, заріктй ся. помінйти ся. — Обрі- 
каеть ся піти в Київ. Ер. — Поміпила ся 
поставити еьвічку за -10 копійок. Чайч. 

Обремсненіе == отіігчєнпя. 

Обремоиеипнй — отягчений. — Прийдіть 
до мене всі знеможепі та отягчеиі, то впо¬ 
кою вас. К. Гв. п. 

Обремепйтельнмй, но = важкйй, ко, су¬ 
тужний, сутяжний. НО. — Гутяжно ста¬ 
ло — роботи побільшало у мене. — Су- 
тяжпо відбувати стійку. Кн. 

Обрешетіть, обрешетіть, ся == заважити, 
обтяжити, обнатужити (Чайч.), заважа¬ 
ти (С. 3. Л.), обтяжати, отягчати (С. Л.), 

ТЯЖИТИ (С. НІ.). — Сей міні хміль не буде 
заважати, а буде моному серцю сьмілостн 
додавати, н. п. — Дурному розум не зава¬ 
жить. п. пр. — Там на Січі твоє щастя; 
не занось же туди мого серця, бо воно тобі 
заважить К. К. — Не заважить тобі і са¬ 
мому туди сходити. С. Л. — Громади і так 
вже обтяжили свої діряві кишені. Ки. — 
Роботами їх обтяжають, плату, їм належи- 
тую, собі беруть. Л. Сам. — Хліб в дорозі 
це тяжить, и. пр. 

Обречепіе = призначення. 
Обречь, ся = д. Обрекать, ся. 
Обривать, об рить, ся — голити, обголю¬ 
вати, зголювати, обголйти, зголити, по¬ 
голити, СЯ, багатьох або всіх — ПерСГО- 
ЛЙТИ, пообгблювати. — Зголив бороду. — 
ІІообголювали вуси та такі чудні, як Німці. 

Обрисовать, обрисбньтнать = обмалюва¬ 
ти, обмальовувати. 

Обробіть = злякати ся, перелякати ся. 
Оброинять = д. Обравнинать. 
Обрбкт. = ЧИИШ. С. 3. Л. —• Чинші і всякі 

плати мають давати піддаш. С. 3. 
Оброийть = д. Обранинать. 
Обросить = занехати, занехаяти, зане¬ 
дбати. С. 3. — Нехай, нехай, тай зовсім 
занехаєш, н. пр. 

Обростать, обрости = обростати, поро¬ 
стати, обрости, порости, (мохом) — мох- 
натїтп. 

О'броть = оброть, обротька. 
Оброчний = чишиовйй. 
Обрубать, обрубііть, ся — 1- обрубувати, 

обсікати, обрубати, обсікти , (пілліи 
обтинати, обтяти, обчухрати «\ л.), по 
обрубувати, пообтинати. 
2. обрублювати, підрублювати, обру¬ 
бати, підрубити, ся, попідрублювати. 
— Попідрублювала собі сорочки. Чайч. 

Обрубок-!. = одулок (С. 3. Л.), утинок (<’. 
Л. ІН.), оклецок, товстий — котода, ко¬ 
лодка, тонкий — оцупалок (С. 3.), цур¬ 

палок (с. 3.), цурупалок (с. 3. Л.). 

Обруб-ь = цямрпва (С. 3.). цебрйна; зруб 
(С. Аф. 3.). — Цямрину в колодязь опусти¬ 
ли. Ган. Барв. — Через цнмрину не легко 
воду пити. н. пр. 

Обругать = вилаяти (С. Л.), налаяти (С. 

Л.), облаяти, (дуже) — ошпетити. — Би- 
лаю так. що в пельку не полізе, н. пр. — 
Облаяли мене, наче послі дню П'ьяницю. Лев. 

Обрусйть = 1. обтесати брус. 
2. обмоскалити, обмоекбвити, обкаца- 
пити. 

Обрусіть = обмоскалити ся, намоскали- 
ти ся, змосковити ся, змосковщити ся, 
обкаДапИ’ГИ ся. — Пани покинули свою 
рідну мову і звичаї і змосковщили ся. Бар. О. 
— В Московщині жив щось літ десять і так 
обмоскалив ся, що й по свойому забув. 

Обручальний = заручили. — Обручнль- 

иое кольцб = обручка. С. 3. 

Обручать, обручить, ся == заручати, за¬ 
ручити, ся (С. 3. Л.), рушники подава¬ 
ти, засватати, ся. — Обрученннй, ая 
= заручений, засватаний, на. — піди, 
-ги заручепая, ти од нас одлученая. н. п. — 
Ой ти дівчино, зарученая І Чого ти ходиш 
засмученая? п. п. — Гарна дівка, як за¬ 
сватана. н. пр. 

Обручсніе = заручини (с. 3. Л.), обручн¬ 
ий. — На заручинах ми вперше поцілува¬ 
ли сн. Кн. — Перед малженством бувають 
заручини, т. є. обітниця через дання собі 
рук і перстяей. Б. II. 

Обручиш, = 1. обручик, у замка — ДуЖ- 

ка. Ер. 

2. д. Ободок-в. 
О'бруч-ь = обруч, здр. обручик. 
Обрушивать, обрушить, ся = 1. валити, 
повалити, завалити, обвалити, ся. — 
Хата завалилась. — Обвалилось риштовання. 

2. про(за)валювати, про(за)валйти, ся. 
— Переходив по льоду і провалив ся. 

Обрушина = д. Обвал-ь 2 і 3. 

Обривать, обрьіть, ся = обкопувати, об¬ 
копати, ся. 

Обривать, оборвать, ся — 1- обривати, 
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обірвати, ся, листя, гилочки — чухрати, 
обчухрувати, обчухрати, знизу — па¬ 
синкувати. —. Обчухруе всі дерева. Кр. 

2. уривати, увірвати ся (с. Ш.). — У- 
вірвас ся бас. н. нр. 

3. д. Обрушнваться. 

Обрнвнстнй = крутий, крутоберегий. — 
Дніпро крутоберегий. К. Ш. 

Обривові = уривок, здр. уривочок (С. 

Ш.), врйвок. 
Обриві = круча (С. .її.), провалля, ур¬ 
вище (С. ш.), безкеда (С. 3. Ш.), бескет 
(С. 3.), бескедина, бескеда (с. Аф.). — 
Там такі яри та бескеди, що аж страшно. 
С. Аф. — Над самісінькою Сулою, кад са¬ 
місінькою кручою та глибиньою такою, що 
мабуть там і дна не було. К. X. — Блука¬ 
ти по скелям і по безкедам. С. 3. — То по 
бескетам то горами. Макар. 

Обрнзгать, обрйзгцвать = обрйзкати, оп- 
рйскати, обхлюпати, обляпати, обрйз- 
кувати, СЯ, воском, стеарином або що •— 

обкапати, ся. 
Обрізанещ = обріванець. 
Обрізаніе = обрізання. 
Обрізать, обрізьівать, ся = обрізати, об¬ 
краяти обрізати, обкраювати, ся, чи¬ 

каючи, по троху — обчикати, обчикри¬ 
жити, обчйкувати, обчикрйжувати. — 
Обрізать землю = одрізати, одмежу- 
вати. 

Обрізові = окрайка, окравок, укравок, 
здр. — уКравОЧОК (С. НІ.;, маленький — 

обріЗОК, обріЗОЧОК. —• Укравочки на по- 
дарочки, обрізочки на цьвіточіш. н. п. 

ОбрТ.знбй = обрізаний, обкраяний. — 06- 
рТ.вная земля = одрізана, одмежбвана. 

Обрізі = 1. Край, берег (С. Ш.). — Книж¬ 
ка з золотими берегами. С. Аф. ІИ. 

2. НІЖ, різак (обрізувати книжки). 

3. переріз, зрізок, шаплик, ширітвас. 
(Д. Кадва). — Ві обрізі = в міру, без 
лйшку. 

Обрости, обрість, об р-Ьтать, ся = знайтй, 
знаходити, ся. 

ОбрТ.теїііе = д. Нахожденіе 1. 

Обрешетить = обрешетйти, обрешету¬ 
вати. 

Обрібзглость = одутлість. 
Обрібзглнй = одутий, одутлий, одутло- 
ватий. 

Обрііьігпуть = одутлим стати. 
Обршхіітить = набйти пузо. 

Обрюхат'Ьть = 1. очереватїти, завагогі- 
ти і д. Забсременіть. 
2. зробитись пузатім, череватим. 

Обрядить, обряжать, ся = оправити, по¬ 
порати, упорати ся, оправляти, пора¬ 
ти, ся, у різпиків — оббілувати, оббі- 
ЛОВуватИ. — Корів подоїла, товар попо¬ 
рала і годі. Кп. •— Оце упоралась коло печі, 
коли б швидче обідати. Кн. 

Обрядпнй = обрядовий. 
Обряді = обряд, звйчай, чин. церемонія. 

— Весільні обряди. — Він пехтуе наш бать¬ 
ківський чин. Кп. 

Обсадить, обсажввать = обсадйти, обва¬ 
жувати, пообсажувати. _ Обсади, мила, 
вишеньками двір, щоб не доходив голосо¬ 
чок мій. н. н. — Пообсажував скрізь вер¬ 
бами. 

Обсаливать, обсалить, ся = обсалити, 
віісалитп, вишмарувати, обсалювати, 
ся і т. д.; вйялошти, заялозити, за¬ 
смальцювати, ся, заялозюватп, засмаль¬ 
цьовувати, ся. С. Аф. 3. Л. 

Обсасьтвать, обсосать = обсмоктувати, 
обсмоктати, с. 3. 

Обсахаривать, обсахарить = обсахарюва- 
ти, обцукровувати, обсахарити, обцу- 
кровати. 

Обселйть, обсолять, ся = оселити, оса¬ 
дити, оселяти, осажувати (0. 3.). — Ііаш 
кран людьми осадили. Скоропадський. С. 3. 

Обсерваторія = вьвіздарня. С. Жсл. 

Обсервацібнннй = доглядиш, нагляд¬ 
ний, про військо — чатовйй. 

Обскаблнвать, обскоблить = обскрома- 
жувати, обскромадити. 

Обставать, обстать = обступати, обсту¬ 
пити. — Всі обступили його. 

Обставить, обставлнвать, ся = обстави¬ 
ти, обсіановйти, обставляти, обста- 
НОВЛЯТИ, СЯ, риштовапним — обрИШТу- 
вати. 

Обстаивать, обстоять = стояти за кого, 
остуиати ся, заступати ся за кого, о- 
бороняти, боронити (кого), оступити ся, 
заступити ся, оборонити. 

Обстановка = обстанова, обстава, об¬ 
ставина, частіше мн. Обставини. С. Жел. 
— В театрі обставини дуже гарні, а остан¬ 
нє — ка’зна що. Кн. 

Обстоятельность = докладність. 
Обстоятельний, но = і • Докладний, но. 
с. л. 
2. статечний, но. 
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Обстойтельство = обстава. обставина (С. 
Жел.), обстаиова (С. Жел.), околичні сть 
(С. Жсл. 3.). — Тут випали такі обстави¬ 
ни, що в Гетьманщині чутно стало ремству¬ 
вання пароду. Кн. — Но моїх діл околич- 
иости. Кот. 

Обстрагивать, обстрогать, ся = обстру¬ 
гувати, обстругати, СЯ. — Обстругав 
паличку. 

Обстранвать, обставить, ся = оббудову¬ 
вати. ся, убудбвувати ся (С. ІИ.), об¬ 
будувати, убудувати (С. ІИ.), побудува¬ 
ти, ся, пооббудбвувати СЯ. — Діждали 
ся і худібки, помалу і побудували ся. Федь. 

Обстрачивать, обстрочііть, ся = обстеб- 
нбвувати, обстебнувати, ся. 

Обстригать, обстрйчь, ся — обстригати, 
обстригти, ся. 

Обстрогать = д. Обстрагивать. 
Обстрбить = д. Обстранвать. 
Обстрочйть = д. Обстрачивать. 
Обстріливать, ся = обстрілювати, ся. 
Обступать, обступить = обступати, всту¬ 

пати, облягати, оточати, обступйтн, 
облягти, ОТОЧИТИ. _ Зібрав військо 40 
тисяч в місті Жаботинї, обступили город 
Умань у ідпій годипї. н. н. — Притиснули 
Турків аж до річки, обступили тісно. От. С. 
— Гей уже ж наші славні Запорожці тай 
невеселі стали, гей облягли їх, облягли Мо¬ 
скалі та й усіма сторонами, н. п. 

Обсудйть, обсуждать = обміркувати (С. 
Л.), обмислити, обметикувати (С. Л.), об- 
(роз)рахувати (С. 3.), розважити, об¬ 
мірковувати, міркувати (С. 3.), обмн- 
шляти, обраховувати, рахувати, трахту- 
ва’ГИ, спільно па раді — обрЙДИГИ. — 
Грицько обмірковував з людьми громадські 
справи. Лев. В. — Щоб по своій уподобі 
вснкий обрахував. С. 3. — Тут вони довго 
рахували, н. д. 

Обеужденіе = обмисл, розсуд, міркуван¬ 
ня (С. Л.), метикування (С. Л.), обрада 
(С. 3.). — Привертав до того діла саму 
громаду, віддавав їй на розсуд свою думку. 
Лев. В. — Угадай, що думати буду? і от 
тобі цілий рік для твого розсуду. Руд. 

Обсуіпнвать, обсушить, ся = обсушувати, 
обсушити, ся. 

Обсчитать, обчесть, обсчйтьівать, ся = 
облічити, облічувати, ся; огулйтн ся, 
іірощитати ся. 

Обсипать, обсипать, ся = обсипати, об¬ 
щипати, ся. 

Обсихать, обсохнуть == обсихати, обсох¬ 
нути, зверху — присихати, присохнути, 

про грязюку — протряхати, протряхну¬ 
ли. — Ще материне молоко на тубах не 
обсохло, н. пр. — Присохне, нк на собаці, 
н. пр. — Трошки протряхло — тепер можна 
і в дорогу. 

Обсипать, обсіять, ся = обсівати, засі¬ 
вати, обсіяти, засіяти, ся. — Засіяв 2 
десятині. — Люди вже обсіяли ся. 

Обсівки 1 — ВИСІВКИ. С. 3. — Миниха висі¬ 
вок заколотила. К. X. 

Обсінокт. = обсів, огріх. — Гляди, щоб 
обсівів не було, засівай добре. Ніс. — И я 
не обсівокт. вт. полі = і Я не абй-що, 
на що небудь здам ся. 

Обсідать, обсість = обсідати, обсісти. 

Обсікать, обсічь, ся = обсікати, обти¬ 
нати, обрубувати, обсікти, обтяти, об¬ 
рубати. — Обсікти камінь. —- Обтяти 
сучки. 

Обеіменйть, обеіменйть, ся = засіяти, 
засівати, ся. (Д. Обсівать). 

Обсість = д. Обсідать. 

Обсічка = обсікання, обтинання, обру¬ 
бування. 

Обсічь, ся = д. Обсікать. 

Обсіять, ся = д. Обсівать, ся. 

Обтаивать, обтаять = обтаювати, роз¬ 
тавати. обтаяти, розтанути (С. Л.). — 
Вікна було дуже намерзли, а тепер трохи 
обтапли. — Лід розтав. 

Обтачивать, обтачать = обшивати, об¬ 
шити (пришиваючи одно до другого). 

Обтачивать, обточйть = обточувати, об¬ 
точити (про токарські вироби). 

Обтскать, обтсчь = обтікати, обтектй. 
Обтереть, обтирать, ся = обтерти, обти¬ 
рати, СЯ. —. Обтер руки. — Трошки по¬ 
між людьми обтер сн. 

Обтесать, обтеснвать, ся — обтесати, об¬ 
тісувати, СЯ- 

Обтеска = обтесування. 
Обтирать = д. Обтереть. 

Обтйрка = 1. обтирання. 
2. Стирка (ганчірка для обтирання). 

Обтовбй = гуртовйй. С. 3. Л. 
О'бтомт. = гуртом (С. 3. Л.), нагурт, 

вгурт, ОГуЛОМ (С. Л.). —- Купив гуртом. 
С. 3. — Гуртом дешевше буде. н. пр. 

Обточйть = д. Обтачивать. 

Обтикать, обтикать = обтикати, об- 
стрбмлювати, обтйкати, обстромігги. 

Обтягивать, обтануть, ся — 1 • обтягати, 
обтягтй, ся. с. Л. 
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2. розтягати, витягати ся, розтягти 
ся, витягти ся. 

Обтяжка = обтягання. — ІРь обтяжку = 
в обхват, як облито. 

Обтяжпбй — обтягнутий. 
Обувальний = обувальний, взувальнии. 
Обуваиіе = обуваняя, у(в)зування (О. 
ПІ.). — Наймитку! Чого ти так рано встав ? 
— Та я то одяганням, то обуванням надо¬ 
лужу. і-і. пр. 

Обувать, обуть, ся = обувати, зооукати, 
у(в)зувати,' назувати, вбуватст, обути, 
зобути (С. 3.), взути, назути, узути, ся 
(С. ІШ. — Обувсь, одівсь, підперезавсь, 
тай зовсім зібравсь, н. пр. — Та взуй жов¬ 
ті черевички, пошукай свої сестрички, ц. п. 
— Вінчала ся та Палажка, вінчала ся, в чер¬ 
воні чобітки узувала ся. н. п. — Назула 
без панчіх патинки. Кот. — Шкапові чо¬ 
боти назув. Кот. — Одіть нзт. сапогбв-ь 
вт. ланти = знищити, перевести на 
злйднї, пустйтн в старці. 

О'бувь = обув-ья (С. Жел.), обув (С. Жел.), 

обуття, увуття (С. ПІ.), стопцьоване — 
вйтонок, вйтопток, шкарбун, шкарбу¬ 
ни, сап-ьянове — СаіГЬЯ ІЩЇ, з жовтого са- 
п'ьяну — ЖОВТИНЦІ. — За собою дру¬ 
жечки веде — 700 ще й 15, та всі у са- 
ігьянцях. 1-І. п. 

Обугліівать, обуглить, ся = обпалювати, 
обпалити, ся. 

Обужнвать, обузить, ся = увити (С. ІН.), 
з’узити, поузити. 

Обуза — глоба (С. Л.), клопіт, тягарь, тя¬ 
гота (С. Ш.), морока. — Та й глоба оці 
діти! 

Обуздать, обуздивать = 1. загнуздати, 
загнуздувати. 
2. вгамувати, приборкати, впинити, зу- 
пинйти, вгамовувати, зупиняти. 

Обузить — д. Обужнвать. 

Обуреиать, ся = д. Волновать, ся і Ко- 
лебать, ся 1. 

Обуть — д. Обувать. — Обутьііі = обу- 
тий, зобутин (С. 3.), у(в)зутий, озутий. 
— Взутий, а слід босий, н. пр. — Дітки 
зобуті, зодягнені. С. Л. — Озутий в драпі 
постоли. Кот. 

Обуслбвить = умовити, обставити умо¬ 
вами. — Обумовленими = умовлений. 

Обух-ь = 1. обух (С. 3.), надовбень. _ 
Плетью обуха не перешибешь = голо¬ 
вою мура не пробгйщ. и. пр. 
2. тупйця, тунак, тунйрь. с. Ш. 

Обучііть, обучйть, СЯ — у(в)ЧПТИ (О. Ш.), 

нау(в чати, нау^в)чйти, ся. — Оттак 
то ви навчаєтесь у чужому краю! К. III. 

Обучепіе = навчання, наука, учення (с. 
ПІЛ — Просив маляра взяти його в нау¬ 
ку. Кіі. — Віддав сина в науку до шевця. 

Обуять = обхопити, опанувати. 
Обхаживать, обходить = обходити, обі- 
ХОДИТИ, ВИХОДИТИ. —- Обійшов круг хати. 

— Виходив скрізь. 
Обхаркать = обхаркати, попахаркувати. 
Обхватить, обхватмвать = обхопити (С. 

3.), обхоплювати, обхопляти (С. 3.). 
Обхваті = обійма, обіймище (С. ЗД, обіи- 
МИЦЯ. — Дуб товстий, мабуть, обіймищів 
двоє або троє буде. К. X. 

Обходйтельиость = у(в)вічлйвіеть (С. Жел. 
ІП.), звичайність, привітливість. 

Обходіітельнмй = звичайний, у(в)вічлй- 
ВИЙ (С. Жел. Л. Ш.), привітливий (С. Жел.), 

ОбІХОДЛИВПЙ (С. Жел.). — Хорошу, че¬ 
пурну та звичайну дівку. К. 3. о Ю. Р. 

Обходить, обойтіі = 1. обходити, обіхо- 
дити, обійти. — Обійшов двір. 

2. обминати, випережати, обминути, 
вйпередити. — Ми їх обминули коло села. 

Обходиться, обойтіїся = 1. обіходити СЯ, 
обходити ся, поводити ся (0. 3.), обер¬ 
тати ся, обійти ся, повестй ся, обер¬ 
нути СЯ. —- Буде на неї дивитись з пре¬ 
зирством, обходитись з неповагою. Кот. — 
Я хочу, щоб ЗО МНОЮ ПОВОДИЛИ ся ввічли¬ 
во. Лев. В. — Ще з молоду призвичаїв ся 
він поводити ся з людьми холодно, не при¬ 
вітно. Лев. В. —- Вони добре між собою 
поводять ся. — Як би ти ласкою обійшовсь 
зо мною, то я б нагодувала тебе. Кот. — 
(Д. ще Обращаться ст. кї'.ігь). 

2. обіходити ся, обійти СЯ. — Обійдеть 
ся циганське весілля і без марципанів, н. пр. 
—■ Вже без жида не обійдеть ся. н. пр. 

Обході = 1. обход, об-ьїзд, бб-БІздка, 
обмЙНКа. — Тут не можна проїхати, тре¬ 
ба в обьїздку повернути на ліво. 

2. обход, дозор. — Тут саме наскочив 
дозор ■— його й схопили. — У нас тепер 
що ночі дозор ходить, то з того часу в мі¬ 
стечку тихо. 

Обхождепіе = д. Обращеиіе ("ь_ кїілгь. 

Обчесать, обчесивать = обчесати, обчі¬ 
сувати. 

Обчесть = д. Обсчитать. 

Обчистить, обчищать, ся = обчистити, 
обчищати, ся. 

Обшанцовать, ся = поробити, покопати 
шайці, окопати ся шанцями. — Обсту¬ 
пили город Умань, поробили шапці, п, п. 
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Обшаривать, обшарить = обшарювати, 
обшукувати, обшарити, обшукати, вй- 
шарити. 

Обшелушить = облущити, у млині — об- 
шеретувати. 

Обшнбать, обшибнть, ся = оббивати, об¬ 
бити, ся. 

Обшивать, обшить = обшивати, обшити, 
краї одежі, на пр. тесьмою — ЛЯМуваТИ, 
облямовувати, облямувати (с. 3.), то¬ 

рочками — торочити (с. ПІ.), обторочй- 
ТИ. — Сидить вона, торочить рушник, сама 
й торочки сплела. Кн. 

Обпійвва = 1. обшивання. 
2. обшивка, мережана на пр. у сорочки 
—. ЛИШТва, по краях одежі, на пр. тесь¬ 

мою — лямїнка, з торочок — торочки, 
мережана на кінці рукавів -— ЧОХЛа. — 
Тому к сьвяткам в лиштвою пошили соро¬ 
чечку. К. Ш. 

О'бшпвпи = розвальні (широкі санки, ви¬ 
стелені в середині лубом). 

Обшіірпость = обшйрність (С. Жел.), про- 
сторність (С. Жел. Пар.), розлеглість 
(О. 3. Л.). 

Обшіірньтй, ио —• обширнии, но, обширо 
(С. Жел.), простбрин, ро (С. Л. Пар.), 

великий, розлогий (О. Л.), широкий. - 
Так пара голубків невинних летять спа¬ 
стись в лісах обширпих. Кот. 

Обшить = д. Обшивать. 
Обшлагт. = закарваш (С. 3. Л. Пав.), за- 
кавраш (С. Аф. 3. Л. Жел.), карваш (С. 

3. Л.), ВИЛОГа (С. Жел.). — Закавраші у 
каптана тож дгвгі. Кв. — А карваші шту¬ 
ковані попришивані. Л. Сам. 

Общаться = л її йти ся, спілкувати ся 
(С. Ж.); ВОДЙТИ СЯ; знати СЯ. — Він усе 
з панами водить ся. — Знай ся кінь з ко¬ 
нем, віл з волом, а свиня об тин, коли не¬ 
ма з кіш. н. пр. 

О'бщс = спільно (С. 3.), пбсиіл, ПОСПІЛЬ 
(С. Л.), посполу (С. 3. Л.), вкупі, гур¬ 
том, разом. — А братія спільне кождого 
року мають вибірати з межи себе старших. 
(Чин Львов. Братства. С. 3.). 

Обпіежйтельньїй = товариський (С. Пар.), 

братський. 
Общеніс = спілкування (С. Ж.); знайо¬ 

мість. — Им'Ьть общеніе — р,- Общаться. 
Общественпикт. = громадянин, товариш, 

часом навіть — братчик, як от в церков¬ 
них братствах або на Запорожжі. 

Обіцеетвеяность = громадянство, су¬ 
спільство. -— Перетин особистості! над 

О'бщн 

громадянством. Бар. О. — Мянала порі 
завзятих поривань, що турбували 
суспільство. Лев. В. 

Обіцествеиннй = громадський (с. А 
Л.), суспільний, товариський (о. 
обчеСЬКЙЙ (Дів.). — Не то громадсь 
а й свого діла головою не подужаю. ' 
— Громадська рада — Богу відрада, і 
— Причини такої неприхильності! кр 
ся в релігійних і суспільних обставі 
Вар. О. 

О'бщество = громада, товариство, 
сіп.тьство. — Акціонерпое, козімг 
ское, промншлепноеобщество -- д. Аі 
нерная компанія і Аесоціація. — ( 

ское обіцество = громада. (С. Аф. З 
— О'бщество церкбвное = брате 
С. Ш. — О'бщество знакомихт, = т 
рйство (Г. ПІ.), кумпанїн, беседа. - 
ченое обіцество = наукове товарне 
— Громада — великий чоловік, п. пр 
Яка громада — така її й рада. п. іі| 
Зібрала ся кумпанїн, невеличка, але ч 
н. п. — Наукове товариство імеии Цієї 
на у Львові. 

О'бщіша = громада, с. Л. — Церкбі 
ббщііва — братство. — Евреійекая 
щнна — кагал. С. 3. 

Общйппьііі = громадський, грома, 
ський. с. Л. 

Общйньївать, обпшшіть, ся = общин 
ти, обскубувати, оскубувати, обіц 
ТИ, обскубти, оскубтй (на пр. пірря). 
чухрати (на пр. листочки або гилочкі 

Общйтельньїй --- товариський. — він 
ловік товариський — завжди поміж лю 
і вмів з людьми поводити ся. 

О'бщій = спільний (С. 3. Л.), загалі 
(О. Жел.), огульний, гуртовий, суліє 
уміеннй, сокунний. с. Л. — І ні і 
що мав, не казав, що се його, а було і 
усе спільне. К. Св. П. — Забудь мене 
хай гадання про долю спільную миі 
Пч. О. ■— Вільний вибор спільного ко 
для Литви і Польщі. Бар. О. — Пер 
до спільної отчизни своєї оборони. Ма 
С. 3. — Бо над його волею панує сігіл 
голос народу. Ст. Г. — Одностайне ст 
проти загальних ворогів. Бар. О. — 
родні пісні усіх слоігьпн мають багато ( 
нового, загального. Бар. О. — Пісня 
това, а за тютюн вибачай, н. нр. — 
би міл ліс сумісний, не дїльний. Ст. Л 
У нас з братом умістне господарство. 
— Сокупне поле. С. Л. 

О'бшшікь, ца = спільник, сумісник. 
(С. 3.), товариш. 

О'біцяость = спільність. С. Л. — С 
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ііісті. ніри і мови тягнула також Галицьку 
Русь до тих країв, що належали до Литви. 
Пар. О. 

Обг = д. О. 
Обгедниеніе = об'єднання. 
Обгедпнйть, обгсдипать = об'ьєднати, 
обгєдиияти, ся. 

Обгемиетнй = обіймистий (О. Пар.), чи¬ 
малий. 

Обгеиг = обійма, обіймище (С. 3.), обіп- 
МИЦЯ (С. Жел.), обсяг (С. Жел. Пар.), 
величінь, Ііросторонь. 

Обгї.дйла, обгЬдало = дармоїд. С. 3. 
ОбгЬдать, обгіїстг, ся = обгідаги, об'ЬЇ- 

СїИ, СЯ. — Дуже обвівся тих ласощів. Кн. 

О'бгЬди, обгЬ.ДЬЯ = ЗЬЇДН, переїди. С. Л. 
— Підкинь коням сїна, а то зостали ся са¬ 
мі З'ЬЇДИ. 

Обгідки = недоїдки (С. Л.), недогризки, 
обьїдки. — Харчі такі, що крий Боже! 
Самі поїдять, а нам недоїдки дають. 

Обт,'їздить = д. ОбгЬзжать. 
Обгїшдчи кг — об’ЬЇзчик. 
ОбгЬздг = об-ьїзд, обгїздка, обмішка. — 
Тут ие можна проїхати, треба робити об- 
минку. Сп. 

Обгібзжать, обгіхать = 1. обгїздйти, 
об'ЬЇХатИ. — Обгїхав усе поле. 

2. обминати, обминути, випередити 
(їдучи). — Ми їх обминули коло самого 
міста. 

ОбгЬзжать, обгЬзжпвать, обгЬздить = 
виїзжати, проїзжати, виїздити, проїз¬ 
дити. — На силу виїздив неука. — Обг- 
Ьзжешінй = вйїзжений. 

ОбгЬзжій = об'ЬЇкдийй. 
Обгіеть, ся = д. ОбгЬдйть, ся. 
ОбгЬхать = д. ОбгЬзжать. 
Обгявйтель, ница = обт>явйте.іь, ка, о- 
повістник. 

Обгявйть, обгявлять, ся = ОО'ЬЯВИТН (С. 

Жел.), ОПОВІСТИТИ (С. 3.), повістйти, спо¬ 
вістити (С. 3.), ЗВІСТИТИ, ОГОЛОСИТИ (Є. 

3. Л.), ознаймйти (с. Л.), ознаймувати 
(С. 3.), обгавляти (С. Жел.), оповіща¬ 
ти, сповіщати, оголошати, ся. — Щоб 
про все, що сеї ночі здріли, сповістить 
Гамлету молодому. Ст. Г. — Мушу спові¬ 
стити твою лиху годину: не буть нам у 
парі. М. Вов. — Сїї увїверсали оголосив¬ 
ши перед народом. Маркович. С. 3. — Всїм 
кому відати належить ознаймуем. С. 3. — 
І пай імена тих особ обраних ознаймити. 
Ст. Л. — Ознаймуем сим нашим листом 
всім військовим і посполитии людсм. С. 3. 

Обгнвлсніс = обьявка (Сп. Кр.), оповіст¬ 

ка, звістка, оголоска, ознаймовапня 
(С. Л.). — До гродського суду Брацлав- 
ського подано об-ьявку року 1580, що... Кн. 
— Учора почтальон приніс обьнвку з пошти. 

Обгядепіе = 1. д. Обжбрливость. 
1. самий смак, роскіш. — Се ие пиріг, 
а самий смак. — Роскіш, які вареники! 

Обгяспспіе = обгяснешш (С. Жел.), ви- 
яспенип, пояснення. 

Обгяснйть,. обгяснять, ся = об'ьяснйти 
(С. Жел.), ВИЯСНИТИ (С. Пар.), ПОЯСНИТИ, 

ВИСЛОВИТИ СЯ (С. Л.), 3'ЬЯСуватИ, після 
довгого непорозуміння — ПОрОЗуМІїИ СЯ, 

обгясняти, поясняти, виясняти, ся, я- 
сувати. — Все як слід йому вияснив. Чнйч, 
— Треба нам висловити ся па нмсьмі. Кн. 
— Ми порозуміли ся і помирили ся. Кн. 

Обгятіе = 1. обнімання, С. Жел. 

2. обійма, частіше ми. обійми. С. Жел. 
— Як впала на труди до нього, так наче п 
замерла в обіймах. — В обіймах каміння 
несе Рось свою погожу воду. Кн. 

Обиватель = д. Житель. 
Обнгривать, обьіграть, ся = 1- обграва- 
ТЯ, обіграти ; обчикрижити. — Так об¬ 
чикрижили в карти, що нї з чим пішов до 
дому. 

2. вигравати, виграти, СЯ. — Скрипка 
виграла ся. 

Обьтденками, обьідепкою, обьіденяо = 
за один день. 

Обі.гдениьій = одноденний; щоденний, 
звичайний. 

Обнкать, ©бьїкпуть — звикати , приви¬ 
кати, призвичаювати ся, звикнути, при¬ 
викнути, призвичаїти ся, обговтати ся. 
С. Л. — Призвичаюсь до недолї, що один 
на сьвітї, як билина в чистім полї оста¬ 
нусь тужити. Ос. —• Дайте їй обговтатись, 
то вона й сама возьметь ся за діло. Сп. — 
Чи привикла, сестро, та на чужияї жити ? н. п. 

ОбЙКЛЬІЙ = звиклий (С. Аф. Л.), звичний. 
Обнкновеніе = звичай (С. Аф. Л.), звичка, 
новеденция іс. 3. Л.), поведінка. — То 
козак козацький звичай знає, Ляха за чуб 
хапає, н. д. — Як звичай козацький позна- 
єш, лучче тоді погуляєш, н. д. —- Вже та 
їх московська поведенция. С. 3. — По сво¬ 
єму обнкновенію = своїм звичаєм. — 
А потім почала своїм звичаєм знов. Ос. — 

Сверхг обьткновенія = над звичаи. — 
Писарь не повинен над звичай працю бра¬ 
ти. Б. Н. 

Обнкновенннй, но = звичайний, по (с. 
Аф. 3. Л.), звичний, но (С. Л.), звйчма. 
— Занедбав усї мої звичайні діла і забави. 
Ст. Г. — Звичайно, як дома. С. Аф). — Со, 
як звйчма кажуть, послїдпє слово науки. Кп. 



Обнскать 225 Овдовіть 

Обмокать, обйскивать = обшукати (С. 

Л.), обтрусити, потрусити, перешукати 
(С. Л.), обшарити (с. л.), перешарити, 
вишатирити, обшукувати, трусити (с. 
Жел. 3. Л.). — Обшукав скрізь лисичину 
хатку, н. к. —• Перестріла його, та й давай 
трусити, н. к. •— Тодї люди собралиеь і 
пішли кой-кого з примітних людей труси¬ 
ти. н. о. Яст. — Ревидувати і трусити їх 
речей в обозі ніхто не буде. Л. В. —- Скрізь 
вишатирив. Граб. — Перешарив усе в скри¬ 
ні — нігде нема. 

О'бьтскт. = обшукування, трус (С. Л.), тру- 
сенйця (Кн.\ ревїзия (С. Жел.). — Про- 

изводіїщій ббьіскт, = труейтель, тру- 
СЇЙ (С. Л. ПІ.). 

Обьічай = звичай (С. Аф. 3. Л.), обйчай. 
— Князі судили народ по давній народнім 
звичаям. Лев. — Взяв ся про нас писати, 
не бачивши нашого краю і не знавши зви¬ 
чаїв наших. Кот. — Вить вь обнчаіб = 

ПОВОДИТИ СЯ, вести СЯ. _ Це у нас не 
поводить ся. — Для обйчая = ДЛЯ зви¬ 
чаю, для годить ся. — По обьтчаю = 
ИО звичаю. — По козацькому звичаю 
птіЮть горілку до чаю. н. пр. —• Турн по 
воєнному звичаю, з горілкою напившись 
чаю. Кот. 

ОбйчпнП, но = звичаєвий і д. Обьткно- 
псішмй. — Останки права звичаєвого на¬ 
родного. ІПр. О. 

О'біб = д. під сл. О'ба. 

Обігать, обіїжать == 1. оббігати, оббігти. 
— Оббіг круг двора. 

2. випережати, обганяти, випередити, 
обігнати. 

Обідать, отобїдать = обідати, пообі¬ 
дати. 

Обіденішй, обідннй = обідний, обідній. 
— Так саме в обідню пору. 

Обідніть, обіднять = збідніти (С. Л.), 
обідніти, збіднїшати, з’уббжітн (С. ЛІ), 
з’убожити ся, завбожити, трохи — по¬ 
біднішати, НрибІДНЇТИ, ПІд’упаСТИ, ду¬ 

же — позлидніти, оголіти, обголїти, 
звести ся, перевести ся на злидні, зни¬ 
щити СЯ. •— Так з’убожив ся, що нічого 
не має. н. к. — Він тни не забагатіє, а ми 
не завбожіамо. н. пр. — Як носив гроші 
мішком, звав ся Грицькои, а як збіднів, то 
тільки й слави, що Григорком звали, н. пр. 
— Віп не лежень, трудящий; з ним збідні¬ 
ти до злиднів не можна. Кот. — Вони після 
пожежі геть чисто з’убожіли, оголіли. Кн. 
— Може наше село і було колись не вбо¬ 
гим, а тепер оголіло. Кн. —- Та так пере¬ 
віз єн, що вже до брата жити пішов, н. о. 

— Обіднілий, обіднялмй = збідні¬ 
лий, з’убожілпп, з’убожалий (С. л.), піду¬ 
пали!, знищалий (С. 3. Л.). 

Обідня = д. Литургія. 
Обідь = обід. —. Сякий такий сніданок і 
добрий обід попсує, н. пр. 

Обіжй/гь — д. О бігать. 

Обіли латі., обілить = білити, нобіляти, 
оббілюватп, побілити, оббілити. 

Оббілка = білі я ця, побілка. 

Обіть = обіг, обітяйця (С. Ж.), зарік (с. 

3. Л.). — Давать, дать обіть = обіт- 
нйця, зарік давати, дати, зарікати ся, 
обрікати ся, заріктй ся, обріктй ся, 
ІІОМІНЙТИ СЯ. — Легко люди обітниці да¬ 
ють такі, що їх виконати ділом не мають 
гадки. Зїньк. — Зарік Богові давати. —- 
Зарік положив не женити ся. С. 3. — Обрі- 
каєгь ся піти в Київ. Кр. — Помінила ся 
постановити сьвічку за 40 коп. Чайч. 

ОбГлцаніе = обіцянка, обіцянка (С. 3. Л.), 

обІТНЙДЯ. С. 3. Л. — Не перший раз обі¬ 
цялись, а не виконали своїх обіцянок. Ч. К. 
— Давав таку обіцянку, що не міг її ви¬ 
копати. Зїньк. — Прощай же, швидче убі- 
ряй ся, обіцянки не забувай ся. Кот. — 
По обіцянку треба швидкого коня. н. пр. 

Обіщать, ся = обіщати, обіцяти, с. Л. 
— Обіцяли ся мати пай комороньку дати, 
н. п. — Обіцяв син мамі кожуха, поки не 
було шептухи коло уха. н. пр. 

Обязанность = обовявок (О. Жел. Л.), ИО- 
ВЙННІСТЬ. — В чіи царська величність, в 
чому суть підданих обовязки. Ст. Г. ■— Счи- 

таю своєю обязанпостью = маю (або •. 
вважаю) за обовязок. 

Обязашшй = обов^язаний (Кр.), повйи- 
ний (С. Л.). 

Обязатедьннй = 1. обовязковии. С. Жел. 
2. ввічливий, привмняіі. 

Обязательство = обовязок. С. Жел. 3. —- 
Обовязок чинити. С. 3. — Землі роздані 
шляхті з обовязком воєнної служби. Бар. О. 

Обязать, ся = обовязати, ся (С. Жел.), ПО- 
винйти ся, иомінйти ся, взяти иа себе 
обовязок. 

Обпзнвать, ся = обовязувати, ся, накла¬ 
дати (на кого), брати (на себе) обоВЯ- 
зок. — Онь обязань = він повинен. 
— Онь обязался = він повинйв ся, по¬ 
міняв ся, взяв на себе обовязок. 

Овальний = яйцеватий (С. Пар.), кругло- 
довгастий. 

Овдовіть — овдовіти. 



Опершнмать 22Г» _ Огадить 

Опсршивать, овершйть = вивершувати, 
ВНВОріІІИТИ (на ир. стіг). 

Овершка = вивершування. 
Овершье = верх. 
Овест., 2 од. овеа, рос. Ауепа еаііуа Б. = 

ОВЄС, 2 од. Вівса, змішаний з ячменем — 

обрік. — Не хоче, як кобила вівса, в. пр. 
— Піди й до Парижу а не зробиш з вівса 
рижу. н. пр. — Насипали кониченьку обро¬ 
ку по боки. н. п. — На що йому обрік, 
коли він пе їв його цілий вік. ц. пр. 

Овечій = овечий. — Овечье масо = ове¬ 
чина. — Овечій мйх'ь = смушок, смуш- 
КИ. — Овечье стадо = Отара. — Замі¬ 
шав ся, як вовк в отару, н. пр. — Овечье 
руньшшо, рос. Апетопе яуіуевігіз = бі¬ 
лий сон, біла куряча сліпота, с. Ан. — 
Овечья трава, рос. Реніига оуіпа Б. = 

тонконіг, щнпець. с, Ан. —■ Овечій хл^вт, 

= кошара. — В чужій кошарі овець не 
росплодиш. н. пр. 

Овечка = овечка, бгіря, бирька (С. Ш.), 
стрижепа — стрижка. 

Онвігь = сушня. 
Овладйвать, овладіть = опановувати, о- 
сягати, посідати, огортати, опанувати 
(0. 3. Л.), осягнути, посісти, заволодіти 
(С. Л.), обгорнути. — Завзя гість всіх о- 
панувала, тут всякий пінивсь і яривсь. Кот. 
— Заступила чорна хмара та білію хмару, 
опанував Запорожцем поганий татарин. К. 
НІ. — І пустиню опанують веселиї села. 
К, Ш. — К заки Капев опанувавши, мно- 
гії шкоди чинили. Л. С. — Дорошенко опа¬ 
нував усе добро рухоме замордованого геть¬ 
мана. Кн. — Сум і жах обгорнули мене. Кп. 

ОводяїгЬть = ВЗЯТИ СЯ, ПОНЯТІ! ся водою. 

О'вод’ь, ком. Оезігиз = Дрік, і'еДЗЬ. — Ко- 
}кен бачив той переполох, який обхоплює 
скотину у дроковицю, коли починає присі¬ 
куватись до неї той дрік. Степ. О. ■— Ско¬ 
чив, неначе його їедзь укусив, и. пр. 

0'вояі;никг, ца = огородник, ця. 
0'вовуь, частіше: овощп == городина (С. 

Л.), огородина, городовина (С. Л.), що 
йде на приправу до страви —- ЗІЛЛЯ, ва- 
рИВО (С. Аф.). 

Оврагт., здр. овражект. = яр (С. 3. Л.), 
здр. __ ярок, поб. — яруга (С. Л.), не¬ 

глибокий — переярок, що поріс лісом — 

байрак, баїірачок (С. 3. Л. Ш.), степовий 
— балка, балочка (С. 3.), з положистими 
берегами — вибалок, перекат, з крутими, 

що обвалють ся — провалля. — Чи ма¬ 
лин у яру ставок, зелений на горі садок. 

К. Ш. — Та глибокими ярами, та байра¬ 
ками. Е. ІН. 

Овражястмй яркуватий. — Завалом яр¬ 
кувате поле зеленіє молодими хлібами. К. X. 

Овенник'ь = вівсяник. 

Овеяннца, овсянишнпк'ь, рос. Кевіиса еіа- 

Ііог Б. = МІТЛИЦЯ. С. Ан. 

Овсяпка, пт. ЕтоЬегіха Ьогіиіапа = жовто¬ 
брюшка, жовтогрудка. с. Жел. 

Овсннбтй = ВІВСЯНИЙ. —■ Горілка вівсяная, 
іде свашка не пьяпан. її. п. — Овсяпам 
лспеяіка, о. суігь = вівсяник. — Овся- 
ная солома, о. мука = вівсянка, вівся¬ 
ниця. — Овсііїшй киссль = жур, джур. 

Овца = вівця , менше року — ягниця, 

ягнпчка (С. 3. Л.), одного року — ярка 
(С. 3. Л.), трьох років — маткя, з стоя¬ 

чою вовною —- ШТИМувата ВІВЦЯ, не¬ 

плідна —■ штііря, дійна — мензерия, 

дійна без ягняти — блеКОТОра, здр. д. 0- 

вечка. — Нспаиская овца — шпанка. — 
Крнмская о. = кришка. — Силезская о. 
= шльонка (с. 3.), шльонська вівця. 
— Гей яром, яром за волами, манівцями за 
вівцпми. н. п. — Та прийшов же я тай у 
т.ятиицю, та нема Солохи •— пасе ягницю, 
н. и. — Чи вівцю, чи ярку, чи дівку Одар- 
ку. н. п. — До Дмитра пе сій гречки, пе 
стрижи овечки, п. пр. — Вівці у його було 
більше тисячи та самої шпанки, н. о. 

Овцеводство = вівчарство. 
Овцеводь — вівчарь. 
Овчарка = чабанка, чабанська собака, 
овчарка (О. 3.). 

Овчарпнігь, овчирпя = кошара. С. Л. — 
В чужій кошарі овець ие росплодиш. н. пр, 

Овчар'ь = вівчарь (Г. Аф. Л.), чабан (С. 
3. Л.), гаЙДіїрь. — Та по тім боці Дунаю 
та вівчарь вівці ганяє, н. п. — Був на селі 
вівчарь Тарас, вія ланових овечок пас. Б. Г. 
— Було два чабани, чи иало було і підпа¬ 
сичів. Ст. X. 

Овчарннй = кошарний. 
Овчарскій = вівчарський (С. Аф.), чабан¬ 
ський. 

Овчйиа, овчинка = смух, смушок. С. Л. 
Овчйппикь = чпнбарь. С. 3. — Були шев¬ 
ці, чинбарі, кравці... всього було. Помне. 

ОвчніШЬІЙ = смушевий, смушковий (Г, 
Л. , СМуХОВНИ. — бсть у мене шапка, есті, 
у мене дві — смушевиї обидві, п. п. 

Овшиніїті. == звошйвіти. 
Огадить, огаживать, ся — обпоганити, 
опоганити, опаскудити, ся і д. Зами¬ 
рать 1 і Запачкать. 



Огарки________22?___Оголить 

Огарки = недопалки (Чайч.), заліза — жу¬ 
желиця, жужіль, с. 3. 

ОгарОВ'Ь = недогарок. — Засьвіги недога¬ 
рок. Кот. 

Огибать = обгинати. 
Оглавленіе = бглав, наголовок. 
О'главль = наголбвач (в узді). 

Огладить, оглаживать, ся = 1. обглади¬ 
ти, обглажувати, гладити, ся. 
2. обібрати, оголити, оббіратн, ого¬ 
літи. 

Огладнвать, оглодать = обгризати, об¬ 
гризти. 

Огласіїть, оглашать, ся = 1. оголосити 
(С. 3. Л.), розголосити, оповістити, яси- 
ти, оголошати, роаголошати, оповіща¬ 
ти, ЯСуватИ. — Уже хоч бий, тільки бать¬ 
кові не ПСИ. II. о. 

2. залунати, розітнути ся, роздягати 
СЯ, розтинати СЯ (С. 3.). — Луна розти- 
наеть са в лузі. С. 3. — Забриніли стави- 
ріки в берегах зелених, залунали всі улонь- 
ки од сьнівів веселих. Пч. О. 
3. окликнути, окликати, викликати 
(про шлюб;. 

Огласка, оглашеиіе = ого.іоска, бглас, 
яса, н церкві про шлюб — оклик, ви¬ 
клик, запОьІДДЯ (Яичук — Сідлец. губ.;. 
— Явно 3 великою перед ІІарОдОМ оголо- 
скою. Л. Я. — Ой Хмелю, Хмельницький! 
вчинив еси ясу і поміж панами великую 
трусу, н. д. — Пустить вт. огласку = 

розголосити, роздзвонити, пустити по¬ 
говір, славу. 

Оглббельпмй = Голобельний. С. Аф. 

Оглббля = голобля, (С. Аф. 3. Л.), здр. — 

голобельна, ноб. — голбблище, голо- 
бляка (С. Аф.). —• Гнись не гяись, а в го¬ 
лоблі становись, н, пр. — Не по конях, та 
по голоблях, н. пр. 

ОглодДті, = д. Огладнвать. 
Оглбдокт., оглбдьішь = огризок, маслак. 

— Гриземо си, як собаки, за маслак смер¬ 
дячий. К. Ш. 

Оглохнуть = оглухнути, поглухнути. — 
Оглухли, яе чують, кайданами міняють ся, 
правдою торгують. К. ПІ. 

Оглушіть = одуріти, обаранїти, отете¬ 
ріти (С. 3.), обезглуздіти, з глузду 
всунутись. — Як міні сказано: одягайся, 
так я і отетеріла і отернла. Ган. Вар. 

Оглушать, оглушить = глушити, оглу¬ 
шати. 

Оглядки = оглядання, ознрашш. — Беа-ь 

оглядки = ве оглядаючись, пе озира¬ 
ючись. 

Огладнвать, оглядіть = оглядати (С. Л.), 
озирати, обдивяятн ся, оглядіти, озир¬ 
нути, обдивйти СЯ (С. Л.). — От ПІШОВ 
я город озирати. К. ПІ. 

Огляднваться, оглянуться = оглядати ся 
(С. 3. Л.), озирати ся (с. 3. Л.), обзира- 
ти ся, оглядіти ся, озирнути ся. — 
Дуже поспішав ся і не оглядав ся. Ст. в. 
— Оглядай ся па задні колеса, п. пр. — 
Озирнув сн, дивить ся, аж той чоловік бі¬ 
жить за пим. н. о. —- Жала, жала та й не 
обзиралась — молодому козакові та й не 
сподобалась, н. п. —- Він стояв коло две¬ 
рей і обзирав ся довкола. Фр. — Іди ж та 
пильно приглядай ся, на всі чотири ози¬ 
рай ся. Кот. 

Оглядіться = оглядіти сн, схаменути ся. 
—- Оглядів ся, як наїв ся. н. пр. —■ І не 
схамепув ся, як вкохав ся я в дівчину, вко- 
хавсь, аш вжахнув ся. н. пр. 

Огневіідинй = огнистий. 
Ошевбй = огяявии. 
Огпедншущій = огнедйшучии, огнежер- 
лий. С. Жел. — Огнсдйшущая гора = 

огнепальна, огнева гора (О. Пар.). 

О'гпешшй = огняний, огнистий. С. Л. — 
Над Печерським стовп огняний. Костома¬ 
ров. С. 3. 

Огнострільпьій = огнепальний. 
Огнеупорішй = ОГНетреваЛИЙ. С. Жел. 

Огнецвіті., огнецвітниК’Ь, рос. Меіатру- 

гига пепоговит Ь. — братки, брат і се¬ 

стра. О. Аіі. 
Огнйво = кресало (С. Л.), кресево (С. 3. 

Л.), КрИЦЯ. —. А тютюн та люлька, кре¬ 
сало та губка знадобить ся. н. п. —■ Взяв 
губку і крицю, креснув і викресав, н. к. 

Огнііще = д. Очаг'Ь. 
Оговарлвать, оговорить = 1. д. Обгяспять. 

2. обмовляти (С. 3.), ославляти, обмо¬ 
вити, ославити; виказувати (на спіль¬ 

ників), клепати на кого, виказати, на¬ 
клепати, наволокти пеню. — Аби ми 
людей не обмовляли і не ославляли перед 
людьми. Б. Н. — Люди ж д ;брі кажуть зле 
про тебе, обмовляють, ніби... Ст. 0. — Ста¬ 
ли його бить, а він і виказав на всіх, хто 
ходив з ним красти, н. о. 

Огонбрт. =■ оомова, обмбвисько (Под.), здр. 

— обмбвояька, наклей (С. 3.). — Біль¬ 
ший єсть гріх украсти нашу славу чрез 
обмову. Б. Н. 

Оголить, оголять, ся = 1. оголити, об¬ 
голити, заголити, оголяти, ся і т. д. 



О'головь 

2. обголити, виголити, обголити, ся 
і т. д. — Обголив бороду. 

О'головь = д. О'главль. 
Оголіть = обголІТИ і д. ОбКдніть. 
Огонь, здр. огонект. = огонь, вогонь, здр. 

огник (С. Л.), багаття (С. Аф. 3. Л. Ш.). 
— Велїв багаття розводить, щоб флот тро¬ 
янський і спалить. Кот. — Розведи собі 
багаття, снідання зварили. Чайч. — Піди 
лиш, добудь багаття. С. Аф. — Піду до су¬ 
сіди попрохати багаття, та засьвітю сьвіч- 

ку. н. к. — Летучій огонь = ОГНИК, 

ВОГНИК. 

Огораживапіє = городіння, городьба, го¬ 
рожа. С. Л. 

Огоражнвать, огородить, ся -= городити 
(С. Аф.), огорожувати, обгородити, ся, 
тином — обплести, обтинйти, ся. 

Огбрклнй = згірклий, загірклий. 
Огбркнуть = згіркнути. 
Огородити., ща = городник, ця. 
Огорбдничество = городницство. 
Огорбдпнй = городній, огороднїй. — Бла¬ 
городні — свині огородні. н. пр. 

Огороді = огород, город (С. Аф. 3. Л.), 
здр. — городець, городчик (С Аф.), поб. 

— городище. — Господиня — три горо¬ 
ди, одна диня. н. пр. — На городі коло ти¬ 
ну сохне на тичині хміль зелений. К. Ш. 

Огорбишть = ошарашити, збити з нан- 
телйку. 

Огорчать, огорчйть, ся = журйтн, засму¬ 
чувати, смутити, ся, жалю, туги за¬ 
вдавати, в тугу, в смуток вдавати ся, 
зажурити, засмутити, ся, завдати жа¬ 
лю, смутку, Т^ГИ. —. Та не укурь мене, 
моя мати, бо я й сам укурю ся. н. п. — Як 
загубиш — то не смутись, а знайдеш — 
не веселись, я. пр. —- І1а що його засму¬ 
чувати й сердить. К. К. — Що не звесели¬ 
ла, а ще більше засмутила, н. и. -— Рід 
жидівський засмучений, від Христа відрі- 
шений. н. п. — Не грайте, моєму серцю 
туги не завдавайте. Руд. — НА що чужу 
цілувати, своій жалю завдавати? в. п. — 
Ой не плачте, не журіть ся, в тугу не вда¬ 
вайтесь —• заграв мій кінь вороненький, 
назад сподівайтесь, н. ц. — Не жахай си 
і в смуток дууке не вдавай ся. Кот. 

Огорченіе = смуток, жаль (С. Л.), гризо¬ 
та, Скорбота. — Більше сиутку, ніж ра- 
дости. в. пр. — Та не роби гризоти, моє¬ 
му серденьку скорботи, н. н. 

Огорчіітельинй, но = журніш, сумнйй, 
но; д. ще Обйднмй. 

Ограбить = ограбувати, пограбувати, 
заграбувати (С. Аф.), загарбати (С. 3.), 

Огризаться 

обідрати (С. Л.), облупйти, обшарпати, 
ЗрабуватіІ. — Тільки мою комору огра¬ 
бував, тільки мою дитину собі взяв. н. II. 
—- Пісні Шевченка — то піснї-сЛьози зра- 
бованої і зневоленої душі цілого народу. Кн. 

Ограда = 1. горожа, огорожа (С. Л.), хво¬ 

ростяна — тіш, лїса, пліт ід. Плетень), 
дощана — паркан, баркан, дїлбваиня 
(д. Заборі), з паль сторчових — часто¬ 
кіл, з жердин — вирря, завбра (с. Л.), 
з паль і вузеньких дощечок — Палісад, 
така ж тільки їратчаста — Штахети. 
2. оборона, заступа. (Д. Защйта 2). 

Ограждать, ея = 1, д. Огоражнвать. 2. д. 
Защищать, ся. 

Огражденіе = д. 1. Огоражнваніе. 2. д. 
Ограда. 

Огранивать, огранить = шлїховатп, оіплї- 
ховати. 

Огранйчспіе — обмеження. С. Жел. — 
Повне обиеження власти виборного князя. 
Бар. О. 

Огранйченний = 1. обмежений, обмежб- 
ваний. — Король Швециї і Норвегії об- 
межований законами. Кн. 
2. вевелйкий, помірний. 
3. иедоумковатий, обведений. — ГІе тя¬ 
мить він, голова у його обведена. Кн. 

Огранйчивать, ограшічить, ея = 1. об¬ 
межувати, обмежити, СЯ. С. Жел. — Во¬ 
ли короля не спроможна була обмежувати 
народне право. Кн. 
2. спиняти, впиняти, стримувати, спи¬ 
нити, впинити, стримати, приборкати, 
прикоротити. 

Огранка = шлїхбвка. 
Огребать, огресть, ея = обгрібати, об¬ 
гребти. 

Огрбмннй = здоровий (С. Аф. 3.), здоро¬ 
венний (С. Аф. 3. л.), здоровецький (С. 
Аф.), величенний (С.Л.), ВЄЛИЧЄЗЯИІЇ (С, 
Л.), великбиний (С. 3.). — Здоровенний 
кавун. — Огрбмннй человікі = здо¬ 
ровий, здоровило (си. р.). 

Огрубівать, огрубіть = грубіти, грубі¬ 
шати, грубнути, огрубіти, огрубнути, 
Зас(ш)К0риніти, найбільше про шкуру 
зашкарубіти , зашкарубнути, вакацу- 
6ІТИ. — Чутте до людей у його заскорн- 
нїло на війні. Кн. 

Огрузать, вгрузнуть = грузнути, осіда¬ 
ти, вгрузнути, осісти. 

Огрнзать, огрнзть = д. Обгризать. 
Огризаться = одгризати ся, осварюна- 

ти ся. 



ш Одинбчество Огрнзокі 

Огрйаокт. = недогризок. 
Огрівать, огріть = д. Обогрівать. — 
Огріть кнутблт., палкою і т. д. = опе¬ 
резати, оперіщити. 

О'гріх'ь = д. Обсівок’ь. 
Огрязнить = окаляти, за(ио)каляти, за¬ 
бруднити. 

Огузокт. = ОГуЗОК, ХОЗ (частина шкури від 
хвоста). 

Огузье = ПІДХВІСТЯ (задня частина в шорах). 
Огуиенник'ь = д. Гуменник-ь. 
Огурець, здр. огурчик'ь, рос. Сисипіз заіі- 

уиз Ь. = огірок, гірок, гурбк здр. — 
огірочок, гурочок, мн. огірки, гуркії, 
старий, переспілий — ЖОВТЯК, молодень¬ 

кий — ПуіГЬЯНОК. С. Ан. — Огірки, жов¬ 
тяки — старі собаки парубки, огірочки зе¬ 
лененькі — наші дївочки молоденькі, н. п. 
— Ізьїв солоний огірок. Кот. 

Огуречпая трава, огуречник'ь, рос. Вопа- 

£0 оШсіпаїіз ь. = огірочник, огірочна 
трава, угіречник. с. Ан. 

Огуречпнй = огірочний, огірковий. 
Огурчик'ь = д. Огурець. 
Огустйвать, опустіть = густішати, погу¬ 

стішати, згускиутн, про грязь — тужа¬ 
віти, затужавіти. 

Одабривать = д. Одббривать. 
Одавливать, одавйть = надавлювати, на¬ 
гнітати, надавити, нагнітити. 

Одаривать, одарять, одарить = д. Обда- 
ривать. 

Одверьс = ОДВірок, частіше мн. ОДВЇр- 
ки. С. 3. 

Одежа, одежда == одежа (с. 3. Л.), одіж, 
одїиня, у(в)бравия (С. Л. ПІ.), аби яка 
— ОДеЖИНа, здр. — ОДеЖИНКа, дорога — 
Шати. — Справив собі одежу. — Одчини 
в коморі мою скриню, вийми з неї мою 
одіж панську. Ст. С. — Зніми з себе пра- 
зпикове одїнпя. Ч. К. — Убрання, постоли 
подрались. Кот. — Скинув пап своє вбран¬ 
ня, оддав, н. о. — От одяг ся короленко 
Марко в оксамітні та сукнині вбрання. Ст. 
С. — Ніякої одежинки немає. Кр. — На 
козакові шати дорогий із. д. — Чернець не 
повинен иних шаг міти опріч чорних. Б. Н. 

— По одежкй нротагявай нбжки = но 
своєму ліжку простягай ніжку, н. пр. 

Одергивать, одергать, одернуть = д. 06- 
дергивать, 

Одеревя(е)ніть = одеревенїти, одубіти, 
дубом стати, закацубіти, аакацубнути. 
— Псе тіло дубом міні стало од страху. Кр. 

Одержать, одержипать, ся = 1. одержа¬ 
ти, отримати, одержувати, отримувати. 

— Коториї добре на сім сьвігї жили, отри¬ 
мають вічноє в небі царство. Б. Н.—Одер¬ 
жать, одерживать верхь = гору взяти, 
брати. 
2. звикнути, призвичаїти ся, обговта- 
ти ся, звикати, призвичаювати ся. 

Одернить, одернять = задернувати, за- 
дернйти, обкласти, обкладати дерном. 

Одернуть = д. Одергивать. 
Одер-ь = шкапа, шкапійка. 
Одесную — на право, праворуч, правб- 

збіч (С. 3.). 
Одинакій = і - однаковий, одяакий, одна¬ 
ковісінький. С. 3. Л. — Жид, лях та со¬ 
бака — то віра одрана. н. пр. — Не одпз- 
кий чорт. Кр. 

2. Одинарний. — Одинарна кровать. 

Одинако, одинаково = однаково, однако, 
так саме, однаковісінько. — Усі ми одна¬ 
ко на волі жили, усі ми однако за волю 
лягли. К. НІ. — Міні однаково чи буду н 
жить в Україні, чи нї, чи хто заплаче, чи 
згадає мене в снігу на чужині — однако¬ 
вісінько міні. К. Ш. 

Одинаковость = однаковість. 
Одинаковнй = д. Одинакій. 
Одиначка = о(є)диначка, о(є)дннець. — 
Ло одіїначк'І, = по одинцю, нарізно, 
ОСОбО, 110 ОДНОМу. — Треба спитати їх 
по одинцю. — Ген ви, козаки добре дбай¬ 
те, сіх ляхів по одинцю з хати викидай¬ 
те. н. д. 

Одиничний = неоднаковий, непаристий. 
Одинохбнек'ь, одинешенект., одяиль-одіше- 
хонект. = однїсенький, самісенький, 
одйи-одиїсенький, сам-самісенький, сам 
Душею. — Сама-самісенька цілий вечір 
просиділа, дожидаючи. 

Одішпадцатнй, одйнпадцать = одинад¬ 
цятий, одинадцять, одинадцятеро. 

Одинокій = одинокий, самотніш, самот¬ 

ній. С. 3. Л. — Не тополю високую вітер 
пагинає: дівчинонька одинока долю знева¬ 
жає. К. ЦІ. — А тобі, мій одинокий, мій 
друже єдиний 1 горе тобі на чужині та на 
самотині. К. Ш. — Щоб та печаль не пер¬ 
ла ся, як той Москаль, в самому душу. К. 
ПІ. — Що ти там мовиш в вишині? Чи 
перші радости, чи тяжке горе ти шлеш са- 
мотному міні ? Мег. 

Одинбчество = самота (С. 3. л.). самоти¬ 
на, самотність, самотїлість. — в-ь оди- 
нбчествй = в самотині, самотою. — 
В неволі, в самоті ніколи нема з ким сер¬ 
ця поєднать. Е. ПІ. — Не дай міні вік дї- 
вувлти, в самотині віку доживати, п. її. — 
І марне згинуть в самотині. К. ПІ. — В 
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самотині зав'ьила моя краса. К. К. — Бро¬ 
венята дома зносити, в самотині віку до¬ 
жити. К. Ш. — Він мучивсь раною, не зна¬ 
ючи, де ліки, топив свій сум тяжкий в са¬ 
мотині великій. К. Д. Ж. —- Аж тепер по¬ 
чув Семен свою самотїдіеть. Бар. 

Одиночка = о(є)динак, о(е)дйнець (С. 3.), 
здр. одинчик (С. 3.), ЄДИНЙЦЯ (оп. р.), 

о(е)дпначка, ідиначка (Под.). — Ой н в 
батька єдиниця. н. п. — Ой не бий мене, 
бо я твоя сестра, а мамина дочка ідиначка. 
я. п. Под. — Дочка у мене одиначка, ха¬ 
зяйка добра, пряха,, швачка. Кот. — О боги! 
як ви допустили, щоб і одинчика убили. Кот. 

— Вь одиночку = самотою, сам собі. 
— Самотою не прожити. Г. Бар. — Живе 
сам собі. — По однімчкї, = д. По оди¬ 
начка під сл. Одиначка. 

Одиночний = самотини, єдиний, ноедйн- 
КОВИЙ. — Подвійних червоних сім, а по- 
Єдинкових три. Ст. Л. 

Одінь = ОДИН, єдйн, ідей (Под.); сам 
(С. 3.), самйй. — Ой одна я, одна, як би¬ 
линонька в полі, К. Ш. — Один у другого 
питаєм. К. Ш. — Я прийшов сам. О. 3. — 
В самій тільки нашій губернії померло від 
холери 300 чоловік. Кн. — Вь одну прядь 
= в однбсталь. — Ни одінь = ні 6- 
ДИН, жаден, жадний. — Десять робіт за¬ 
чинає, а жадної не кінчає, н. пр. —. Однпь 
на одінь = сам на сам, на самоті. — 
Він ніби случсієм здиба тут Офелїю сам на 
сам. Сам. Г. — Треба з ним побалакати па 
самоті. — Одйнь-одинешепекь = д. під сл. 
Одинохоиекь. 

Одичалнй = здичілий, здичавілий. — 
Це життн — не мов садок здичалий, де бу- 
рьян порозростав ся буйно. Ст. Г. — Ва¬ 
тага ворохобників була ділком здичавілою. 
Прав. 

Одичать = здичавіти, подичавіти. 
Однаждн = раз, одйп раз. — раз якось 

пішов він у ліс. н. о. 

Однако, однакоже = одначе (С. 3. Л.), 

однак (С. Л.), але (С. Ш.), алеж-бо, про¬ 
те (с. Л.), прото, усе (все) таки (С. Л. 
Ш.). — Сім літ горох не родив, прото (або: 
а проте) гол ду не було. н. пр. — Якийсь 
чудний він, а проте добрий чоловік. — Не¬ 
хай мене бьюгь, а все таки моя правда. С. ПІ. 

Однобортний = однорядиий. 
Одновременннй, но = одночасний, но, 
ОДНОраЗОВИЙ, раЗОМ. — На Волині ши 
рила ся одночасно вдасть князів. Ки. — 
То не добре так як ти: по двох разом лю¬ 
бити. н. я. 

Одновірний = одновірний, одної віри. 
Одиоглавнй = одно(єдііио)гол6вий. 
Одноглазий = одноокий. 

Одногодокь = 1. одноліток, ровесник. 
2. годовйк (с. 3. Л.), річняк і д. Годо- 
валнй. 

Однодневннй = одноденний. 
Однозвучний, но = одногучний, но. — 
Одногучно плеще море, хвиді-горп сумно 
бьють. Чайч. — Башта чорна і похмура 
понад хвилями стоїть; одногучно в дужі 
мури Чорне море плескотить. Чайч. 

Одноземець = д. Единоземець. 
Одноколка = біда, бідка. с. Л. Ш. — По¬ 

їхав бідою. С. ПІ. 
Однократний, но = одноразовий, разо¬ 
вий, раз, один раз. 

Однокровний = єдинокровний і д. Едн- 
нокрбвннй. 

ОднолІтокь = д. Одногодокь. 
Однолітній = І. д. Одпогбдокь. 

2. (про рослини) — ОДНОЛІТНІЙ. 

Одиомачтовнй = однощоглий. 
Одпомісячиикь, рос. Апепюпе яуіуевітів Б. 

= білий сон, біла куряча сліпота. 
Однообразннй = д. Единообразпьій. 
Одпослбжпнй = односкладний. 
Одноствольний = ІІОЄДИНЧИЙ. — ІІоєдинча 

рушнидн. 

Одностибрчатнй = одинарний, поєдйн- 
ЧИЙ. — Одинарні двері. — Поєдиичі двері. 

Односторонній = односторонній, о(є)- 
днобочний. 

Односторопиость = о(е)дносторонність, 
боковина. 

Одиоцвітпнй = одноцьвігний, одномасг- 
ний. 

Одноягодникь, рос. Рагів ццаїІгіГоІіа Б. 
вороне; око, хрест трава, хрещате зіл¬ 
ля, натягач, ранник (укр.), волосшннк, 
ВО.ЮСНЙК (Гал,), с. А її. 

Одобрепіе - ухвала, похвала. — Який спо¬ 
сіб за ухвалою па Соймі постанов.іен 6у- 
дег. Ст. Л. — Ані злому кари, ані доброму 
похвали, п. ир. 

Одббривать, одббрить = ухваляти, ухва¬ 
лити (С. Ш.), ПОДобрИТИ (Кн.). — При¬ 
сягу, ііубличне ухвалену, виконати. Орлик 
С. 3. 

Одобрнтсльннй = ухвальний, похвальний. 
Одолень, рос. Кушрйаеа аІЬа Б. = Латат¬ 

тя жіноче, біле. С. Аи. 
Одолжать, одолжвть = позичати, визича 
ти, позичити (С. 3. Л.), помогати, аи- 
помогати, підпомогати, помогти і т. д 
— Позич міні плуга. С. Л. — Одолжагьси 
= иовйиним бути. 

Одолженіе = позика, позичка, позичим- 



Одблівать 231 Одіяло 

ЛЯ; Ласка. МЙЛОСТЬ — Коня в позику 
не давай, н. пр. — Сділай, те одолженіе 
зроби, здїлай мйлость, будь, те ласкав, 
ласкаві. — СдТілай одолженіе, скажи = 
скажй на мйлость. с. Л. 

Одолівать, одоліть = перемотати (О. Ж.), 
змотати, посідати, перемогтй (с. Л.), 
змогтіі (С. Л.), посісти (Сп.), одужати, 
подужати (с. 3. Л.), зволати, здолїти 
(С. 3. Л.). — Кому Бог поможе, той все пе¬ 
реможе. п. пр. — На силу змогли, у чоти¬ 
рьох па силу повалили. С. Л. — От стали 
вони бить ся, посїда змій Марка, от-от вже 
посяде, п. к. — І Палій посів того лицаря 
і звязав його віжками, н. о. — Дорошенко 
рушив з потугами проти Московщини, та 
не подужав їі. К,н. —• Дочку од лиха одво¬ 
лає і ворога свого зволае. Гр. 

Одбпье = д. Адбнья. 
О'дрань = д. Одерь. 
Одрь = 1. ліжко, кровать. (д. Кровать). 

2. мари. (Д. Носилки). 
Одряхліть = зстаріти ся (С. Л.), зіста¬ 
ріти ся, спорохніти. — Не диво, що він 
людина спорохніла : він родив ся ще тоді, 
як Цариця Катерина бігла Дніпром. Кн. 

Одуванчикь, рос. Тагахас-ит оїїісіпаїе УУІ££. 

Т. Непз Ьеопіз Пезґ. = бабка, кульбаба, 
баранки, летучкн (укр.), кульбака, жи¬ 
дівська шапка, жй.'ик, май, майка, ма¬ 
ївка (Гал.). С. Ан. 

Одувать, одіть, ея = обдувати, обдму- 
хувати, обдути, обдмухати, ся. 

Одуматься, одумьіваться = одумати ся 
(С. Л.), роздумати ся, оханути сн (С. 

3. Л.), ехаменути ся (С. 3. Л.), оглузди- 
ТИ СЯ, ОДумуВЯТИ СЯ і т. д. — Мету сіни, 
мету хату, та й надумала ся, полюбила Ва- 
силечка, тай роздумала ся. н. п. — Охани 
ся, не дрочи ся, не басуй, Панаску! Макар. 

Одурачить, одурачивать, ся = одурити, 
обдурити (С. 3.), одурманити (с. Жел.), 
отуманити, обморочити, ся, пошити у 
дурні, у шори убрати (С. Ш.), туману 
пустити, обдурювати і т. д. 

Одурникь, рос. Аігора Веііайоппа Б. = ВОВ¬ 

ЧІ ЯГОДИ, ИОКШИК (Под.). С. Ан. 

О'дурь = Дур. — На його дур напав. — 
Сонная бдурь = д. Одурпикт.. 

Одуріть = одуріти (С. 3. Л.), здуріти 
(С. Аф. Л.), отетеріти, очуміти, очумані¬ 
ти, ошаліти (С. з.), знавісніти. — Оду- 
яницеє ередетво — одура, дурман. — 
дурів, неначе дурману обвів ся. н. пр. — 

Всі кинулись, моп одурівши. Кот. — Оду- 

Олова})» 

рй ницій = задурливий. — Дим з того 
тютюну задурливий, так і бьє в голову. Кіі. 

Одурініе = ДУР, Дурість. 

Одухловатьтй = одутловатіш. с. Жел. 

Одутловьтй, одутлий = одутлий (С. Жел.), 

опухлий (С. Жел.), пикатий. 
Одушевять, одушевлять, ся = одушевйтн, 

ся (С. Жел. Пар ), оживити, ся, додати 
духу, СЙЛИ (О. Пар.), одушевлятн, ся 
(С. Жел.), оживляти, ся, додавати, на- 
бірати ся ейли, духу. 

Одушевлевіе = одушевленяя (С. Жел.), 0 ■ 
живлення (С. Пар.). 

Одьішка, Азіїшіа = ядуха, дйхавіщя. с. 
Жел. Пар. 

Одншлявнй = ядушливий, с. Жел. 

О дншний = ядушний, дйхавичпий. с. Жел. 

Од'Ьвйніе = одягання , у(в)бірання. — 
Наймитку, чого рано встав? — Та н одя¬ 
ганням надолужу, н. пр. 

ОдЬвать, одіть, ся = 1. одягати (С. Л.), 
вдягати, надягати, зодягати (с. Л.), о- 
дївати, у(в)бірати, ся (С. л. ІШ, одяг¬ 
ти, вдягти, на(зо)дягтй, одіти, убра¬ 
ти , ся (С. Ш.), кількох — поодягати 
і т. д. — Одяг плечі не в жупан, надів да¬ 
ху, став як пан. и. и. — Візьми теплу юп¬ 
ку, плахту й чоботи, щоб хоч у дорогу було 
одягти ся як слід. Мир. — Нема свити •— 
не вдягав сн, за волами поспішав ся. н. п. 
— Сідай та спочивай, поки я вдягну ся та 
умию ся. Мир. — Не вміла мене кохати, 
ні зодягати, ні при собі держати, н. п. — 
Буде сили і жінку годувати й зодягати. Еот. 
— Прибрав сн дивно, що найкраще він зо- 
дяг на себе. Ст. С. — І палицю в руки 
взяв, в кожух одягнув ся, чорні вуси під¬ 
білив, в чоботи узув ся. Руд. — Диякон по¬ 
винен єпископа до служби Божої убірати 
і розбірати. Б. Н. — Убрав сн у нову сви¬ 
ту. С. Л. — Зїми діждав ся, а в кожух не 
вдягав ся. Руд. — Одітий = ОДЯГНЄНИЙ 
(С. Л.), зодягнений, убраний, убратий 
(С. ПІ.). — Сама сідає обідати, мене поси¬ 
лає по воду, не зобуту, не зодягнену, н. л. 

2. укривати, укрити, СЯ. с. Ш. — Ліг, 
укрив ся рядном. 

3. обростати, обрости, порости. — Степ 
поріс травою. 

ОдЬ.ПІТЬ, ОДІ,лить = обділити, обділяти. 
Одіяло, одіяльце = укривало (С. Жел.), 

вовняне — ЛІЖНИК (С. 3. Л.), товсте, осно¬ 

ва конопляна, а тчеть ся з ниток — КОВ- 

дря (С. 3. Ж. Л. Ніс.), грубе з валу — 
рядио, ряденце, дрюганка, дрюгалка 
(С. Л.), смушеве, що ним вкривають ноги 
— бараийця. — Прися низько циклонн¬ 

ій 
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лась і в ліжник зараз нарядилась. Кот. — 
Ой дівчино, моє серце, сховай мене під ря¬ 
денце. я. п. — Кожух на йому добрий, чо¬ 
тири конї в нариті, бараницею на ноги 
вкрив ся. я. о. 

Одіяніе = д. Одежда. 
Ожега, ожога = опік (С. 3.), опечене, о- 
палене, ошпарене (місто), опар (С. Пар.), 

ОПаріІЛИНа. — Не прикладай вогню до опе¬ 
ченого. н. пр. 

О'жегь = ОЖут. (Д. під сл. Кочерга). 
Ожерелье, ожерельицс = намисто, пами- 

СТЄЧКО, сплетене у 'скільки разків — Ла- 

вочка. Д. ще під сл. Мопйето. 
Ожерельннй = намйстовий. 
Ожесточать, ожесточить, ся = озьвіряти. 

ся, озьвірити, СЯ (С. л.), ров’ьятрнти, 
розлютовати, ся, вйзьвірити ся, за¬ 
пекти ся. — Ожесточепньтй = озьвї- 
рений, розлютований. — Однак не всі 
були такі озьвіропі проти чужинців. Кар. О. 
— Тяжка доля не зробила його озьвіреїшн 
проти людей. Кіі. — І Бог йото знай, чого 
се вона па мене так визьвірилась? Ч. К.— 
— В мене серце вже так запекло ся. Кр. — 

Ожееточенпое сердце = запекла душа. 
О. Л. 

Ожесточепіе = озьвіреняя, запеклість. 
— Суздальц'і з таким озьвіренням встали 
проти Новгорода. Бар. О. — Проти воєвод 
і ратних людей московських зростало озьві- 
рення по Україні. Кн. 

Ожестівать, ожестіть = твердіти, шка¬ 
рубіти. 

Ожечь, ожигать = д. Обжечь. 
Оживать, ожить = оживати (С. Л.), від- 

(од)живати (С. л.), ожити, віджити. 
Оживить, оживлять, ся = ОЖИВИТИ, ожи¬ 
вляти, СЯ, ВІДЖИВЛЯТИ, СЯ, ОПОЖІІВЛЯ- 

ТИ (С. 3. Л.), одживати, ОДЖІІТИ. — По¬ 
дивись: весна вернула, сипле пишними квіт¬ 
ками, подивись: веселим птаством одліили 

степи з лісами. Чайч. — Хмара в горі над 
землею повисла, і линула одразу, частим 
дощем одживляючи землю. Чайч. — Радісно 
й ясно блищала трава молодая, все оджнло 
після довгої літньої спеки. Чайч. 

Оживотворить = д. Оживить. 
Ожигать, ожечь = д. Обжечь. 
Ожидапіе = сподівання (С. 3. Л.), споді¬ 
ванка (с. 3. Л.), тріваиня, ждання (С. 

Л.), жданка (С. Л.), чекання. — Розле¬ 
тілись мої сподівання, як квітки в садочку. 
І. Г. — І минали ліга, дожидала її (долі), 
— сподівання були всі даремні мої — не 
діждала сн и. Чайч. — Минув тиждень 
ждання. Кн. — Ждали, ждали, та й жданки 
поїли, п. пр. — Вь ожпданіи = СПОД1- 

_Оздоравливать 

ваючись, чекаючи, ждучи; на чеку, 
про вагітну жінку — на поступі, на зно¬ 
сі, На брязку. — Пьятеро дітей, а шосте 
на брязку. Сп. 

Ожидать, ся, обождать = ждати, дожи¬ 
дати, сподївати ся (С. 3.), чекати (С. 
3. Л.), трі(и)ваги (С. 3. Л. Ш.), підо¬ 
ждати, почекати, зачекати, потрі(и)- 
ВЙ'ГИ, затрпвати. — Треба, дядьку, ждать 
порядку, я. пр. — Ждала, ждала козачень¬ 
ка, та й плакати стала, н. п. — Минають 
дні, минають люди, ми всі ждемо того, що 
буде. Чайч. —■ Здоровий хвороби, а хворий 
смерти сподївай ся. н. ир. — Ой коли нам 
тебе сподївати сп, щоб нам і к тобі при¬ 
брати ся. н. п. — 3 того краю далекого 
сина сподівалась, не раз не два його ждучи, 
слізьми обливалась. Мет. — А я, брате, 
таки буду сподіватись, таки буду вигляда¬ 
ти, серцю жалю завдавати. К. ПІ. — Роз¬ 
дягти ся пороскладались, в безпечності! не 
сподівались ні од кого ніякого зла. Кот. — 
Бог не рівно ділив, чекай, щоб самі сп по¬ 
ділили. п. пр. — Два третього не чекають, 
н. пр. — Мушу гінця в Чигирин послать, 
щоб дать нашим знати, коли нас чокати. 
Галуз. ■— Зачекай мене хоч півтора дня. 
п. н. — Люди чекали, щоб хто иньчий. Кп. 
— Тривай лишень, Хомо, Миколу звалиш, 
п. пр. - Потрівай лишень. С. Ш. — По- 
трівай, не тікай, куплю черевички, п. п. — 
Гайда з нами, побратиме, ми тебе тут за- 
триваєм трохи. Ст. С. 

Ожидовіть = ІІОЖИДОВІТИ, ПОЖИДЙТИ СЯ. 

Ожшіать, ожать = давити, надавлюва¬ 
ти, здавлювати, гнітити, надавити і т. д. 

Ожинать, ожать = обжинати, пожинати, 
обжати, пожати. 

Ожить = д. Оживать. 
Ожога = д. Ожега. 
Озаббтнть, озабочивать, ся = заклопота¬ 

ти, затурбунати, стурбувати, потурбу¬ 
вати, ся, завдати, завдавати клопоту, 
клопотати, турбувати, ся, бідкати ся. 
— Озабоченннй = заклопотаний, вкло- 
пбченнй, затурбований, стурбований. 
— Ой нехай же він спить, щоб здоров по 
встав, щоб твоєї бідної головки 'гай не кло¬ 
потав. н. п. — Гриць був задуманий та стур¬ 
бований. Лев. В. 

Озадачить = заморочити, збити з нан- 
телйку. 

О'задь = з заду. 
Озарііть, озарять, ся = осьвітйти, осьві- 
щати, ся. 

Оздоріївливать, оздоровіть = 1. видужу¬ 
вати, одужувати, вичунювати, виду¬ 
жати, одужати, вичуняти, обмогтіісь. 

232 



О'земь 233 Оканчивать 

— Коли б міні обмогтись, та уігьять пово¬ 
локтись. н. пр. — (Д. ще під сл. Виздо- 
равливать). 
2. оздоровляти, оздоровіти. 

О'земь = об землю. — Вдарим об збмлю 
лихом журбою, и. н. — Кинь лихом об 
землю, н. пр. 

О'зеро, озеркб = озеро, озерце, коло мо¬ 
ря, злучене з ним протокою або підземни¬ 

ми течіями — ЛИМаН, заросле навкруги, а 
в середині чисте — ПЛЄСО, ПЛвС. ■— Ой у 
полі озерце, там плавало відерце, н. п. —- 
6 в нас плесо, осокою поросло кругом, по 
середині плавочки плавають рядком. І. Г. 
— Дід спустив ся з гори ік плесу. Сп. 

О'зимь = 03Ї(Й)мина. — Ярипа добра, а о- 
зїмина геть чисто пропала. 

Озимий, озймньїй = 08Ї(й)мовиЙ. 
Озирать, ся = оглядати, ся і д. Оглядн- 

вать, ся. 
Озлащать, озлатйть, ся = золотити, по¬ 
золочувати, позолотити, обзолотйти, ся. 

Озлить, СЯ = озлити, ся, розізлити, ся 
(С. Л.), узлйти ся (С. ш.), розлютова- 
ти, СЯ, рОЗЬЯрЙТИ СЯ. — Троянці, як чор¬ 
ти озлились, Рутульцїв били наповал. Кот. 

Озлобить, ся = д. Озлить, ся. 

Озлоблсиіс = злість, злоба, лютість, ми. 
ЛЮТОЩІ. — Тут лютість всїми управляла 
і всякий до надсаду бивсь. Кот. 

Ознакбмить, ознакбмливать, ся = позна¬ 
йомити, ся, обізнати ся (с. 3. Л.), спі¬ 

знати ся (С. Л.), осьвідчити ся, зна¬ 

йомити, ся, обізнавати ся, розпізна¬ 

вати СЯ. — Поки обізнавсь, то все було 
лякаеть ся. Чайч. — Ні я иапила ся, ні и 
набула ся, ні я з своїм родом не обізнала 
ся. н. п. — 3 козаками обізнавшись. Л. В. 

Ознамеповаїїіе = знак, ознака. — Вь озна¬ 
менованій = в знак, на цамьятку, в 
ознаку. 

Ознаменовать, ознаменбвивать, ся = 
1. виявити, показати, ознаймйти, ви¬ 
являти, показувати, ся. 
2. вславити, прославити, вславляти, 
прославляти. 
3. перехрестйти ся, хрестити ся. 

Означать, означить, ся = 1. значйти, по¬ 

значати, намічати, дерева — карбува¬ 

ти, як межові знаки — КЛЯЧЙ'ГИ (С. Л.), 

ІГОЗНаЧЙТИ, намІТИТЕ і т. д. — Позначив 
усі кращі кавуни. 

2. визначати, значити. — Се визначає, 
що він до нас зовсім прихильний. Д. Зна¬ 
чить 1. 

3. визначати ся (С. 3.), виявляти ся, 
визначити ся, виявити ся. 

Ознобить, озноблять = заморозити, від¬ 
морозити, за(од)морозювати. _ Одморо- 
зив ніс. 

Ознобі = холод, мороз; д. Знобь. 
Озолотить = обзолотйти, позолотйти. _ 
Як би ж міні голубонько мій, я б його 
крильця обзологила. н. п. 

Озорнйкь = шибеник (С. 3. Л.), шибай¬ 
голова, паливода (С. 3. Л.), д. теж За¬ 
біяка. — Такий шибеник, що с під живо¬ 
го пьяти ріже. її. о. — Тиміш і Юрій були 
паливоди своевільниї. Л. В. 

Озорнйчать = д. Забіячить. 
Озбрний = д. Забіячливий і Нахальннй. 
О'зорь = д. Озорнйкь. 
Озябать, озябнуть = мерзнути, змерзну¬ 

ти, ізмерзнути, змерзти, с. Л. — Ізмок, 
як вовк, ізмерз, як пес. 11. п. 

Озяблнй = змерзлий. 

О'й лиУ = хіба? чи так? чи справді? 
невже ? 

Оказать, оказнвать, ся = показати, вй- 
явити, показувати, виявляти, ся. 

Окаймйть = обвестй, облямувати (С. 3.); 
зарубйти (С. Аф.). — Д. Еаймйть. 

Окакаться == обкакати ся, обкаляти ся. 
— Дптияа обкаляла сн. 

О калічить, ся = окалї Чити, скалічити, 
покалічити, ся. 

Окалина = жужелиця. С. Аф. 3. 
Окальтвать = д. Обкалнвать. 
Окаменілосте = скаменілість, костюк. 
Окаменіть = окагаьянїти, скамьяиїти, 
ПОКУМЬЯНЇТИ, окаменіти і т. д. — Скаме¬ 
нілому серцю не огріти душі його. Ен. 

Оканчивать, окбнчить, ся = кінчати, ся, 
скінчити (С. 3. Л.), докінчити, докін¬ 
чити, покінчати, закінчити, викінчити, 
СЯ, про де-кільки — поскінчати, ся, пе- 

рекінчйти, діло, роботу — доробити, Об- 
робйти, ся, упорати ся (С. 3. Л. Ш.), 
косовицю — ОбкОСЙТИ СЯ, молотьбу — 

обмолотити ся, оранку — об’орати СЯ, 
помел — обмолоти СЯ, ралянку — від¬ 
радити СЯ, сїйбу — обсіяти СЯ, топку 
— ОДТОШІТИ СЯ, ярмарок — переярмар- 
кувати, про ЩО лихе — перекоїти ся. 
— Кінчайте діло, та й по чарці. — На тім 
ся розмова і скінчила ся. Е. X. — От скін¬ 
чили, потім сіті витягати стали. Чайч. — 
А в Середу докінчив, день панщини відро¬ 
бив. н. п. — Як все діло покінчаєм, по ко- 
зацьки погуляєм, н. п. — Ось вже сонечко 
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зайшло за лісом, закінчив ся день короткий 
зімиїй. Чайч. — Люди вуке об’орались а 
кос' виця ще не починала ся. Мир. — Уже 
хліба поспівали, колоски схилились, а де¬ 
які хазяїни уже й обкосились. П. Пр. — 
ііагато лиха було, та все якось перекоїлось. 

Окапать = обкапати. 
Окапчивать, окоптііть = коптити і д. За- 
капчнвать. 

Окапшвать, окопать, ся = д. Обканмвать. 
Окармливать, окормить = обгодовувати, 
обгодувати, худобу чим шкодливим — опа- 
стй, отрутою — труїти (С. III.), давати 
отрути, отруїти, струїти 'С. Л.), потру¬ 
їти. — Мабуть чимсь обгодували дитину, 
то й заслабло на живіт. — Потруїв мишей 
мишаком. 

Окарнать = д. Обкарнать. 
Окарявїбть =-- закацубіти, закацубнути, 
оцупіти, одубіти, заскорузнути. 

Окатйть, окачивать, ся = д. Обкачи- 
вать, ся. 

Окапшвать, окосять, ся = обкосювати, 
обкосити, ся. 

Окаянний = клятий (С. Жел.), прокля¬ 
тий. — Проклятий Марко. Стор. 

Оксані = океяи. Велике море, що обля¬ 
гає навкруги землю, зветь ся океаном. Де¬ 
що про Св. Б. 

Окйднвать, окидать, окинуть = д. Обки 
дать. — Окинуть глазаічи = скинути, 
окинути оком, очима, озирнути, с. Л. 
— Скрізь ярим оком окидає, Енен з вій¬ 
ськом уздріває. Кот. — І стать на Швед¬ 
ськую могилу, щоб озирнуть воєнну силу. Ко г. 

Окисать, окиснуть = киснути (С. Л.), ски¬ 
сати (С. Л.), скиснути, прокваснїти, про 
кваситись. 

О'киселі = окис. С. Жел. Пар. 

Окислить, окислять, ся = окислити, оки¬ 
сляти, ся (С. Жел.), квасну ти (С. Пар.), 
иоквасиїти. 

О'кись = ОКИС. С. Жел. Пар. 

Окладистнй = широкий, густий. — Окла- 
дистая борода = широка борода, що 
облягає круг облйпчя. 

Окладнбй = 1. шатний. 
2. окладний. 

Окладі = 1. шата, частіше нн. шати (С. 
3. Л.), ОІірава. — Через віконце видно в 
шатї в блискучій, срібній, дорогій стоїть на 
покуті в комнатї образ матері сьвятий. Як. 
— Образ в дорогій оправі. (Шата — на 
самому образі, а оправа по краях). 

2. вид, обличчя. 
3, оклад. 

Оклевать, оклевнвать = обклювати, об¬ 
дзьобати, обд-шбати, обкльовувати, об¬ 
дзьобувати. — Поти жевжики вчащали, 
поки всі ягоди на вишнях обдзюбали. Чайч. 

Оклеветать, оклеветнвать = обрехати (С. 
Л.}, оббрехати, обмовити (кого), накле¬ 
пати , набрехати (на кого), обріхувати, 
обмовляти (кого), клепати (на кого). — 
Вони Запорожців оббрехали цареві. її. о. 
— Чи не одмовив кого? Б. Н. — Накле¬ 
пав на його, що буцім... 

Оклеивать, оклсйть = д. Обклеивать. 
Окликать, оклпкнвать, окликать, оклик¬ 
нуть, ся = 1. окликати, оклику вати, 
ОКЛИКНути. — „Хто йде?“ їх стали окли¬ 
кать. Кот. — Д. теж: Огласйть 3. 

2. гукати, перегукувати ся, одгуку- 
вати ся, одгукн^ти ся. _ Розійшли ся 
в лісі, тай почали перегукувати ся. 

О'кликі = оклик, гукання, перегуку¬ 
вання. 

Окно, окошко, окбшечко = вікно (О. Аф.), 
здр. — віконце (С. Аф.), віконечко (О. 
Л.), поб. вікпйще (С. Аф.), кругле, па пр. 

в церкві, в хаті, в нариті — оболонка (С. 
3. ). — Там, де великі вікна — багато сьві- 
тла, та не багато правди, н. пр. — Колись 
і в наше віконце засьвітить сонце, н. пр. 
— Щоб весело сонце вам сьвітило у ві¬ 
конце. Руд. — Ой знати, знати, в кого єсть 
дочка — втоптана стежечка під віконечка, 
п. п. — Церква оболонками старими пози¬ 
рає на сьвіт. К. Ш. — Зараз оболонку од¬ 
чинили (в нариті) і почали здрастувать ся. 
К. 3. о Ю. Р. — Сі большюш бкняші 
= вікиастий. 

Окопать, окбвьівать = окувати, обкува¬ 
ти, окути, обковувати, шинами колеса — 

бушовати; закувати, закути, забйтн в 
кайдани, заковувати. — Окбваппнй = 
окований, окутий, кутий, про колеса — 

бушований; закований, закутий. — Об¬ 
кував скриню. — В кайдани забили. К. III. 
-— 1 пута кутиї не куй. К. Ш. — Повоака 
добра на залїзнїх осях, колеса бушовані. 

Окбвка = кування. 
Окбвн = 1. кайдани, залізо, закови, пу¬ 

та. — Старші Запорожці у залїзах, а то¬ 
вариство у колодках, п. о. — Д. ще під сл. 
Кандаліл. 
2. неволя, ярмо, кормига. — д. під сл. 
И'го і Неволя. 

Околачивать, околотить, ся = д. Обколи- 
чявать, ся. — Околачиваться = бай¬ 
даки бити, байдикувати. 

Околдовать, околдбвьівать = д. Обпоро- 
I жить. 
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Околеейть = обгладити, обходити, обьї- 
гати, ВИЇЗДИТИ і т. д. — Обьїздив скрізь 
пп всій околиці — нігде не знайшов. 

Окелесица, околееная = нісенітниця, ба- 
ІІЄЛЮКИ, бредня, теревені. — Банелюки 
плести. С. Ш. Д. ще під сл. Ахпнея і Вздорг. 

Околица = 1. околиця (С. 3.), околбти- 
ЦЯ, округа. — У ЇХ гуси — на всю око¬ 
лицю таких нема. — А вона, бачте, па всій 
околотицї перва ткаля була. н. о. — На 
всю округу славилась красою. 

2. обьївд. ббьїздка, манівець. _ ц'хать 
околицею = колувати, їхати манівця¬ 
ми, В ОбЬЇЗД, В обьїздку. — Хто ко¬ 
дує, той дома ночує, н. пр. — Говорить 
околицу, околицею = говорити здале¬ 
ка, надогад, манівцем. 
3. царина (С. 3.), ДІЛЬНИЦЯ. - Тай ви¬ 
провадила дочку а® за царину. М. В. — То 
гусей або утяток з річки залучати, то на 
цчрину збірались череду стрічати. Макар. 

О'коло = 1. на око до, навколо, над’бко- 
ло, округ, округи. (Д. Нкругь І Кру- 
ГОМ'Ь). 
2. біля, побіля, коло, край, крій, обік, 
побік. (Д. Вдалі). 
3. коло, трохи не (С. Л.), сливе (с. 3.). 
— Коло третьої ГОДИНИ. — Трохи не шість 
рублів. 

Околоплддникь = насінник. 
О'колотепь — у(в)боїіЦЄ (С. Л. Ш.), убо¬ 

їсько (С. ПІ.). — От убоїще — ні лайкою, 
ні бійкою нічого з ним не зробиш. — Таке 
вбоїще, що ти йому що хоч. 

Околотить = д. Обколачивать. 
Околотові = д. Околица 1. 

Околиачить = одурити, одбурйти (С. 3.), 
ноиніти у дурні, в шбрп убрати (с. Ш.). 

Оводі, оболиші, окбльгшекі = ОКОЛИЦЯ, 
ОКОЛЛЯ. — До лиця околиця, н. пр. — 
Шапка бирка, зверху дірка, шовком шита, 
вітром підбита, околиці не має. н. д. ■— 
Треба червоної околиці просити (удатись 
до начальства), н. пр. 

Околівать, вколіть = 1. здихати, здох¬ 
нути (С. 3. Л.), іздбхнути, здохти (С. Л.), 
згинути, і згинути (С. 3.), одубіти ГС. 3. 
Л.), дуба дати (с. 3. Л.), опрягтй ся 
(С. 3.). — Хоч ізгинь — пропади, а до мене 
не ходи. н. п. — Аз вечера нагайка шу¬ 
міла, а до ранку жінка одубіла, н. п. — 
Був і гаяний, та під тином дуба дав. С. 3. 
— В ссй день його отець опряг ся. Кот. 
Д. ще під сл. Издбхнуть. 
2. крнжнїти, клякнути, дубіти, закляк¬ 
нути, одубіти (О. 3.), одубій. — Руки від 

холоду заклякли (або: одубли). — Змерз 
так, що аж одуб. 

Окомелина = окорепок. (Д. під сл. Де¬ 
рево). 

Окомелокі = деркач, дряпак, дряпач. 
(Д. під сл. Голйкі і Жетлй 1). 

Оконечность — кінець, край. — Живе на 
кінці города. — Окоііечпостп = руки й 
иоги. 

Оконница = ВІКНО (власне сама ряма з шиб¬ 
ками). ■— Купив вікно, треба припасувати 
до луток. 

Окоиннй = віконний, вікняний, вікб- 
нешний. — Окбпное стекло = шибка. 
С. 3. — Оконішй косякі = Лутка, ча¬ 

стіше ми. лутки, с. 3. —• Лутки вікняні 
обквітчаяі везерунками. Кн. 

Окоповатнть = обконопатити, обпаклю- 
вати, обшпаглювати. 

Оконфузить, ся = завдати сорому, осо¬ 
ромити, засоромити, всорбмити, ся. _ 
Ой, старосто, серце, викупи собі гильця, як 
не викупиш — продамо, старості сорому 
завдамо, н. п. — Перед людьми мене соро¬ 
мив. я. о. 

Оконце = д. Окно (здр.). 
Окончаніе = кінець, скінчання (с. Л.), 
докінчаиня, ирикончення, приконеччя, 
прйконець (С. Жел. , жнив — обжинки, 
рахунків — квітоваиня, торгу — рОЗТОр- 

ЖЯ. — Кінець — ділу вінець, п. пр. — До 
скінчання віку. н. о. — Лреді оконча- 
ніемт. = на мрикінцї, на приконеччі, 
на нриконченню. 

Окончательньїй, но = конешний, но, 
останній (С. 3. , остатній (С. 3.), вкі- 
пець, украй (С. ПІ.), до краю, в’осган- 
не, до останку. 

Окончина = 1. д. Оконница. 
2. ЛЯДа. С. 3. Пав. — Ішов побіля крам¬ 
ниці, а ляда в льох була одчинена, він не 
розглядів по ночі, тай упав у льох. 

Окончнть = д. Оканчнвать. 
Окопать = д. Окапнвать. 
Окошінкі, рос. ЗуіпрЬуІипі оЯісіпаїе Ь. = 
живокіст, живокість, правокіст, ко¬ 
стелом, ВОЛОВИЙ ЯЗИК. С. Ан. 

Окоптйть = д. Окапчивать. 
ОкоптЬть = закоптіти, закоптити ся, за¬ 
курити ся, задимити ся. 

Оконь = окіп, вал (С. Аф. 3.), шанець 
(власне в?л з рівчаком навкруги чого пе- 
будь). — Обступили город Умань, поробили 
шанці, як вдарили з семи гармат у середу 
вранці, я. н. 
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вкорачивать, окоротііть = у(в'корочува- 
ти, у(в)коротіти. С. Ш. 

вкореніть = вкоренити ся. 
Окормйть = д. вкармивать. 
Окормка, окормть = трута (С. Ш.), отру¬ 

та (с. 3. Л.\ трутіиа (с. ПІ.), трутизна 
(С. ПІ.), ОТруЯ (С. 3.), ДаННЯ. — Чи в го¬ 
рілці спити, чи у хлібі заїсти тієї отру¬ 
ти? н. п. — Може ти мнї заварила трути- 
ну якую? н. п. 

Окорнать = д. вбкарнать. 
О'корокт. = шйика, окіст, окбста (С. Жел.), 

ПІВТЬ (С. 3.). — Півтя ніхто не мастить, 
п. пр. 

Окоростілнй = коростявий. 
ОкоростЬть = закорбстявіти. 
вкоротить — д. вкорачивать. 
вкосить, ся = д. вкашивать, ся. 
вкосматЬть = заростй, обрости волоссям, 
закошлатїти (С. Аф.), кудлатим, патла¬ 
тим зробйтись. 

вкостснЬвать, окостеніть = 1. костені¬ 
ти, закостеніти. 
2. клякнути, заклякнути, задубіти (с. 
Л.', одубіти (С. Л.), одубнути, закаиу- 
біти. — Руки від холоду заклякли, 

вкостенілость = КОСТЮК. 

вкбстокь = ОКІСТ, ОКІСТОК. 

вкоченіть = д. вкоетеніть 2. 
ОкошУрнться = ОКОШЙТИ СЯ. с. 3. — Хто 

зробив, а на міні окошило ся. н. пр. — 
Еней хотів, іцоб окотилась біда і більш 
не продовжилась. Кот. 

вкбшечко, окбшко = д. вкнб (здр.). 
вкбіцечньтй = д. вкбнньїй. 
Окраднвать, окрасть = д. вбкрадьівать. 
вкраивать, окройть = краяти, обрізу¬ 
вати, обтинати, обкраяти, обрізати, об¬ 
чикрижити. 

вкраяна = країна, україна (С. Ш.). — У 
нас україна: требя самому собі хліба укра¬ 
яти. н. пр. — Ми повиростаєм та й розій- 
демо ся", буде нас, нене, по горах по доли¬ 
нах, буде нас, нене, по усіх українах. н. п. 

вкрапивать, окрапать — кропйти, брйз- 
кати, покропйти, побрйзкати. 

вкрасить, окрашивать, ся = обкраснти, 
покрасйти, охварбувати, обмалювати, 
червоним — обчервбнити, вйчервонити, 
ІІОЧРрВОНЇЇТІЇ, сиїіїм — ПОСИНИТИ, ясо в- 

тим — пожовтйти і т. д., красити, об¬ 
кришувати, обмальовувати, червоніти 
СИНИТИ, ЖОВТІТИ, СЯ і т. д. 

вкраска = красїння, фарбування, обма¬ 
льовування ; окраса, покраса. 

вкрестйть, ся = охрестити, у віру, у 
хрест увестй, 3 якої иньшої віри у хре- 

стияньску — ВЙХреСТИТИ. багатьох — П0- 

охрещувати, повихрещувати. — Дитину 
ввели у віру 28. лютого. Ен. 

вкрестность = околиця (С. 3. Л.). окі.г 
(С. Л.), ОКОЛЇЯ (С. Л.), округа. — І ходик 
він по всій околиці йорданській, пропові¬ 
дуючи. Е. Св. П. — Яка чудна околиця 
звідси і які погані дороги. Бар. 

вкреетний = ок6лиш(ч)ний, окільнип 
(С. Л.). — Громади — зложені з кількох 
околичних міст, сходили ся на раду — віче. 
Бар. О. ■— Усі окільні селянс на се зго¬ 
тують ся. С. Л. 

в'кресть = на бколо, навколо, округи, 
навкругй, ДО О кола. — Нема в сьвітї до 
окола, як миленький мій Микола, н. п. (Д. 
ще під сл. Покрить і в'коло). 

вкрещснпнй = хрещений, (з иньшої віри) 
— вихрещений, вихрист, перехрест. 

Окривйть, окривдять = о калічити, ослї- 
пйти, калічити, СЛЇІІЙТИ (па одно око), 

вкривіть = осліпнути, покалічити око, 
однооким стати. _ вкривілнй = кри¬ 
вій, одноокий. 

вкрйкивать, окрйкнуть = гукати, погу¬ 
кувати, грімати (С. Аф.), нагукати, на¬ 
гримати. — Ніколи не зробить, ПОКИ 1ІС, 
нагримаєш на його. 

в'крнкт. = гукания, гримання, 
вкрнлять, окрилйть, СЯ = 1. окриляти, 
окрилйти, ся, окрилатїти. 
2. оживляти, ся, додавати, набіратн 
сили, духу, оживити, ся, додати, на¬ 
брати сіли, духу. 

вкристаллішовать, ся — окриіпталюва- 
ти, ся. 

вкрнтнковать = осудіти, ославити, о- 
Цирклювати. — Сваха сїлських хлопців 
всіх оцирклювала, а найбільше з молодого 
козака сьміялась. П. 1Ір. 

вкровавять, окровавлять, ся = окрови- 
ти, окрівавити, покрівавити, скріва- 
ВИТИ, ся, заюшити ся. — Обидва заю¬ 
шили ся... кров з них паче з кабана. Ції. 
— вкровавленньїй = окрбвлений, по- 
крівавлений, скрівавлений. — 3 ножем 
окровленим в руках. К. НІ. 

вкрбект., окрбйка, окрбйкн = укравок, 
укравочок, обрізок. (Д. під сл. вбрі,- 
зокт.). 

вкройть = д. вкраивать. 
вкромсать = обчикрижити, 
вкрбмії = д. Кролі,. 
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Окропить, окроплять = окропити, обриз- 
кати, покропити, окропляти, обрйзку- 
вати. 

Окрбшка = ХОЛОДНИК (холодна страва — 
квас з кришениками м-ьяса або риби з ци¬ 
булею та иньшими приправами). 

Округлить, округлять = викруглити (С. 
Л.), обкруглйти, вйкружляти (С. Аф.), 

кругляти (С. 3.), викругляти, викруж- 
лювати (С. Аф.), круглити, обкруглю- 
ВатИ, обкруГЛЯТИ. — Кругляе, кругляе, а 
п'інк не зробить круглим. Кн. — Округлеп- 
ІІНЙ = обкруглений, вйкруглений. 

Округлость = круглість, округлість 
Округлий = круглястий, круглобокий. 

О'кругь = округа, ОКОЛИЦЯ. — На одного 
лікаря така околиця вельми велика. Кн. 

Окружать, окружить = обкружати, ото- 
ЧіІТИ, обкружйти, ОТОЧИТИ (С. 3. Л.). — 
Пропали ми! пас оточили козаки. К. К. — 
Оточили гетьмана сторожок) доброю на ніч. 
Л С. — Оточили шанцями коло мурів. Л. С. 
— Бьють ся, вже й заходить сонце, ото¬ 
чили, притиснули Турків. Ст. С. 

Окруасность -= 1. круг, округа, окруж¬ 
ність, коло, обід. 
2. д. Окрестность. 

Окружний = окружний. 
Окрутйть = обкрутити, обвити. 
Окривать, ся = укривати, покривати, об- 
кривати, угортати, ся. — Постели міні, 
укрий мене, а я сам засну, н. пр. — Та не¬ 
дужую дитину угортає в кожушину. В. Щ. 

Окрнситься = вйвьвірити ся, насьвірі- 
ПИТИ СЯ. — Так визьвірив ся, що н а® 
злякалась. С. Аф. 

Окріплий = стверділий, зміцнілий, сту¬ 
жавілий ; поздоровілий. 

Окріпнуть = 1. покріпшати, поміцні¬ 
шати, зміцніти, змоцнйти ся, подуж¬ 
чати, затужавіти, затверднути. — вітер 
подужчав. — Грязюка затужавіла. — А До¬ 
рошенко змоциивши ся ордою, Умань опа¬ 
нував. Л. С. 

2. подужчати, поздоровіти, поздоров¬ 
шати, відчерствіти. — Трохи поздоров¬ 
шав після хвороби. — Перебувши пропас¬ 
ницю, відчерствів і став знов бадьорннм. Кн. 

Окгябрь = октябрь, листопад (С. Л.). 
Окулнровать = очкувати. с. Жел. — Оч¬ 

ікувати дику яблуню. 

Оісулировка = очковання. 
Окулйстт, = окулйста, очний лїкарь. 
Окуневий = окуневий. 

Оку путь, окупмвіїть, ся = окунути, оку¬ 
пати, СЯ. С. Жел. 

О'кунь, окунекь, риба Регса І1и\'іаІІІІ8 = 

окунь, окуньчик. 
Окупиться = викупити ся, одкупйти ся. 

— Вони були панські та викупили ся. 

0'купт. = 1. викуп, викупне, окуй, од- 
куине. (Д. під сл. Викупі. 2.). 
2. бкуп (Д. Контрибуція). 

Окуривать, окургіть, ся = обкурювати, 
підкурювати, обкурити, підкурити, ся. 

Окурка = обкурювання, підкурювання. 
Окурокь = недбкур, недокурок. Кн. 

Окусать, окуснвать = обкусати, обгриз¬ 
ти, обкусювати, обгризати. 

Окуеокт, = огризок, недогризок, недо¬ 
їдок. 

Окутать, окутивать = обкутати, обгор¬ 
нути, повити, затушкувати (дуже), об¬ 
кутувати, обгортати, кутати, тушко- 
вати (С. Ш.). 

Окутка = кутання, обкутування, обгор- 
тавня, тушкований (С. ПІ.). 

Окупить, окучивать = обсапати, пови¬ 
вішувати, пообсапувати, сапати, виса¬ 
пувати, обсапувати ; підгорнути, згор¬ 
нути, підгортати, згортати. 

Окучпикь = •сапка. 
Окутаться = об’ЬІсти ся. 
Одадья = д. Аладья. 
О леденіть = окрижнїти, обмерзнути, об¬ 
леденіти. — Обледенілий = закрижвї- 
лий, обмерзлий, замерзлий. 

Оленій = оленячий. 
Олень, Сеп-из еІарЬиз, С. Тагапйий = 0ЛЄИЬ 

(С. Жел.), ЄЛенЬ, самиця — ОЛЄНЙЦЯ. С. 
Жел. — Погнав ся молодець за еленем, коли 
гляне, аж вдень десь слиз. н. к. 

Олень летучій, ком. ВеагаЬаеив сегуиз - - 

рогач, рогаль, розсохач, розсохатий, 
іципун, жук-блень. 

Олешннкь, олешнякь = вільшник, здр. 
вільшшічбк (с. Аф.), вільшйна. 

Оліівка = маслйнка. 
Олнфа = ОЛІЯ (на краски). 

Олицетворять, олнцетворнть = уосоолю- 
вати, уособляти (С. ш.), олицетворяти 
(С. Жел.), уособити (С. Ш.), олицетво- 
рйти. 

О'лово, Зіаппиш = ОЛИВО (Лїв.), ціна, цїнь 
(Прав. С. 3.). 

Оловянний = олйвьяїїий (Лїв.), ціновий, 
Цінований (Прав.). — Цінована посуда.С.З. 
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Олтарь = д. Алтарь. 
Олуховатьій = д. Глуповатьгй. 
О'лух'І, = ЙОЛОП, бевзь і д. д. під сл. Глу- 

исці,, Дуракі. 
О'льха, рос. Аіпиа = вільха, поб. вільшй- 
ще, здр. вільшка. с. Аф. 

Ольховина = вільха, вільшина, вільшйн- 
ка. С. Аф. 

Ольховііикть = олїшняк, вільшина. 
Ольховнй = вільховий. С. Аф. 
Ольшанка, пт. МоїасШа = трясихвістка, 
трясихвіст, трясйдуна. с. ш. 

Ольшнякт, = д. Олешпягь. 
Омачивать, омочить = змочувати, змо¬ 
чити. 

Омега, рос. = 1. Сопіит тасиїаіит Б. — 
блекота, сйкавка, свистуля, вомйга. % 

Сісиіа уігоза Б. — бех, віха. С. Ан. 
Омела, рос. Хізсит аІЬит Б. = омела, ІМЄ- 

ла, вимела, йвілга, шульга, с. Ан. 
Омерзйтсльннй, но = огидний, но (С. 3. 
Л.), огидливий, во, мерзенний, НО (С. 
3. Л.), бридкий, ко, гйдостний, но, огид¬ 
лий, ло (С. 3.), паскудний, но, мерзо- 
СЬВПНИН. — Ах ти мерзосьвітний. Чайч. 
(Д. іце під сл. Гадкій і Гнустиьій). 

Омерзініс = огида (С. 3. Л.), бгидь, огид¬ 
ливість, брид, бридкість (С. Ш.), мер- 
ЗЇННЯ. — Не зачіпай жида, бо буде огида, 
н. пр. — Огидливість до Бруховецького 
спонукала людей братаги сн. Кн. 

Омерзіть = огиднути (С. 3. Л.), згиди¬ 
тись (С. Л.), остогйдїти (С. 3.). 

Омерникт. = д. Омега 2. 
Омертвілий = замерлий, помертиілий. 
Омертвіть = замерти (С. Аф. 3.), иример- 

ти, примертвіти. 
Ометь = скйрда, скйрта, стйрта. с. 3. 
Ометнвать, ометать = обкидати, обкй- 
дати. 

Омовеніе = обмивання. 
Омочать, омочить = д. Опочивать. 
Омрачать, омрачйть, ся = затемняти, ся, 
туманити, ся, туманіти (С. Ш.), темни¬ 
ти (с. ш.), затемрювати, ся, охмарю- 
вати, ся, затемнити, затемрити, затьми¬ 
ти, затуманити, ся, потуманіти, охма¬ 
рити, ся; СЛІПИТИ, ОСЛІПИТИ. — І весе¬ 
ла йому твар була — ніколи охмареної 
твари його не бачила. Кн. — Помічаю я, 
що твар попова Охмарюєть ся по троху. 
Кн. (Пр. д. ще під сл. Затемнить). 

О'муга = яма, круча, с. 3. — Шубовсть 
У Сулу, у кручу, тільки хвиля в кручі роз¬ 
далась, мов пекло закипіло. К. X. —• Вь 

тйхомь бмуті черти водятся = в ти¬ 
хому болоті чорти водять ся, тиха 
вода греблю рве. н. пр. 

Омивать, омьіть, ея = обмивати, обми¬ 
ти, ся. 

Она = д. Онт.. 
Онагрь = осел дикий. 
Онанізмі = малафія. — Онанйзмомі за- 
нпматься = маїафію трусити. Кр. 

Онанисть = трусїй, солодій. 
Оно = д. Оиь. 
Оногдась, ономедпп, ономнясь = недавно, 
на сйх днях, за скільки днів. 

Оні, она, оно = він, вона, воно. — Він, 
як чоловік, так вона не тієї сьпіва. С. Аф. 
— Що воно за птиця? С. Аф. 

Онімечивать, онімечить, ся = вшмчува- 
ти, знїмчити, обяїмчити, онімечити (С. 
Л.), ПОНЇМЧИТИ, СЯ. (С. Л.). — Основуючи 
німецькі оселі в словьяііських землях, знїм- 
чити ті краї. Бар. О. 

Оніміть = опїміти, заніміти, поніміти. 
— Село на вік замовкло, оніміло і кропи¬ 
вою поросло. К. III. 

Опавшій = опалий. 
Опадать, опасть = 1. опадати, осипати 

ся, облітати, обпадати, опасти, оси¬ 
пати СЯ, облетіти. — Листя осипаеть ся, 
опадає. 
2. спадати, сгухати (С. Л.), тухнути 
(С. ІП.), стухнути, одтухнути. — Вода 
вже спадає. С. Л. — Пухлина одтухла. Кп. 
— Опух починає стухати. 

Оііаздьівать, оноздать = опізнювати ся, 
нізнйти ся, запізнювати ся (с. Аф.), 
прииізняти СЯ (трохи), ОПІЗИЙТИ СЯ (С. 
3. Л.), спізнйти ся, заиізнйти ся (С. 
Аф).), трохи — ПрИІіІЗНЙТЇЇ СЯ. — Опізнив 
ся козак, то буде й так. н. пр. — Де ти 
бурлак волочив ся, що вечерять опізнив ся ? 
її. п. —■ Треба ж було опізвитись одним 
днем. К. К.—Я думала ти вже пе прийдеш. 
Чого ти так опізнив ся? Лев. (Д. ще під 
сл. Запазднвать). 

Онапвать, опоііть = оиоювати, обпоюва¬ 
ти, опоїти, обпоїти. 

Опала = гнів, немйлость, неласка. — По¬ 
пав в немйлость у Царя. 

Опалзьівать, оползти = І. облазити, об¬ 
лізти. 
2. осідати, осісти, порушитись. 

Опалить, опалять, ся — д. ООжнгать. 
Опалювать, ополоть = обполювати, об¬ 
полоти, (сапкою) — обсапувати, обса¬ 
пати. 
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Опа.інй = 1. о налий. 
2. схудлий, змарнілий. 

О'паль = падалиця, про овоч, на пр. яблу¬ 

ка, груші — падалишні. 
Опальний = той, що в немилості у царя. 
Опалять = д. Обжпгать. 
Опамятоватьея, опамятнваться = она- 

мгятати ся, очути ся, зчути ся (0.1.), 
схаменуте ся, стямити ся (с. Л.). — 
Д. Опомниться. 

ОпаршйвФть = опарншвіти, ошолудйві- 
ти, спаршйвіти, сшолудйвіти. 

Опарьівать, опороть = спорювати, роз¬ 
порювати, спороти, розпороти. 

Описаться = описувати ся, варувати ся 
(С. 3.), бояти СЯ, лякати СЯ. — Коза¬ 
ченьку! сватай не варуй ся. н. п. — Вару¬ 
вав ся кия, та палкою дістав, н. пр. 

Онасепіе — опаска (С. 3. Л.), боясгь; о- 
бачність. обережність. — Чумаки без 
опаски спать полягали, п. п. —-3 вла¬ 
стивою усім облудним людям обережностях, 
він лякав ся усього, що... Лев. В. 

Опасливий = опасливпй, обережний, бе¬ 
режений, еторожкйй, обачний. 

Опасиость = небезпеченство (О. 3.), не- 
безиечнІСТЬ, — Не раз ратував мене, ве 
зважаючи па своє небезпеченство. Фр. — 
Небезпечність приходила і з другого ще 
кутка. Кн. 

Опасинй, по = пебезнешний, ио Д Л.), 
непевний, ио, боязно; тяжко. — Небез- 
пешна дорога. О. Л. — Боязно, щоб і за 
Дніпром не стало ся того, що в Чигирині. 
Кн. — Занедужав тяжко, мабуть вже йому 
не жити. 

Отііість = д. Опадать. 
Опахало — д. Оферт.. 
Опахивать, опахать, ся — об’орювати, 
об’орати, СЯ. — Об’орали все поле. 

Опахивать, опахнуть, ся = 1. оомаху ва¬ 
ти, СЯ, обмахнути, СЯ. — ОбмахуЄть ся 
од мух. 

2. обмітати, обместй. — Обмітати пи¬ 
люку. 

3. обгортати СЯ, обгорнути ся. — Об¬ 
гортати ся кожухом. 

Ошішка, у виразі „на опашку" = на 0- 
Пашку. — Надів свиту на бпашку. 

Оиачкать = закаляти, забрудийти, за¬ 
шмарувати. 

Онекунт., опскунша = опікуй, ка. С. Жел. 
Опока = опіка, с. Жел. 

Оііскунствовать = опікувати, с. Жел. 

Опслснать -= оновити, сповйти, повити. 

— Я у Господа благаю, як мала дитина, що 
сповиту біля себе м ти положила. К. П. — 
За горами гори хмарами повиті. К. НІ. 

Опенокг, ми. опенки, гр. Д^агісиз Ігаріїіз 
Регз. = опеньки, А. теїіеиз УаЬІ. — 0- 
пеньок, опеньки, с. Ан. — Козубеньки, 
З ЯКИМИ ХОДЯТЬ по опеньки. Кот. 

Опепелііть = спопелйти. 
Онереживать, опередйть = вивережати, 

понережати, обганяти, вйиередити, по¬ 
передити, обігнати. — Віл коня не випе¬ 
редить. н. пр. — Не можна докоряти пись¬ 
менникам, що вони не попередили свого 
часу. Кн. — А вони догнали їх і випере¬ 
дили. н. о. Яст. 

Онереться, опираться — сперти ся, опер¬ 
ти ся, обперти ся, злягтй, навалйти 
ся, спірати ся, обпіратп ся, злягати, 
навалювати СЯ. — Обпер ся на стіл. — 
Іде, на ціпок обпіраеть ся. Кн. — Треба 
обнірати ся на добутки нового поступу. Кн. 
— Не злягай на мене. С. Л. 

Оперйться, оперяться = вбйтись в коло- 
дочкй, в пірря, обрости піррям, про¬ 
росте в Ііірря. — Вони ледве вбили ся 
в колодочки. Кн. 

ОиероК’Ь, оперншт» = ПІДЛІТОК. 
Онечаливать, опечалить, ея — засмучу¬ 

вати, ся, завдавати жалю, туги, смутку, 
смутніти, журити ся, засмутйти, ся, по- 
смутйти, ся, завдати жалю, туги, смутку, 
посмутніти, осмутніти, осуміти, зажу- 
рйти СЯ, (багатьох) — нересмутйти. — 
Кого Вог засмутить, того й потішить, и. пр. 
— Бач, як я засмутила тебе. К. К. — Що 
ви мою головоньку на вік засмутили, н. п. 
— Не кажи ти усього цареві, а то царь 
ще засмутить ся серцем і не піде на Ко¬ 
сове боєм. О. С. — Смерть Безлюдного 
вельми засмутила добросердого Сошенка. Кн. 
— Богородиця не злюбила, всіх янголів по¬ 
смутила. н. п. — На що чужу цілувати, 
своїй жалю завдавати? н. п. — Не завда¬ 
вай серцю туги — не візьмеш ти, візьме 
другий, н. п. — Ой знати, знати, хто й оже¬ 
нив ся — скорчив ся, зморщив ся, ще й 
зажурив ся. н. п. 

Опечатать, оиечатнвать = обнечататн, 
обпечатувати. 

Опечатка = оопечатка, помйлка, огріх 
(в надрукованому). 

Опечина = печйна. — з печі тепло перей¬ 
шло у печиау. Де-що про Сьв. Б, 

Опечь — д. Обжечь. 
Опивало, оішпа.іьщнкь = обпивало. 
Опивать, опйть = обпивати, обпйти- — 
Раз у раз ходять та тільки обсідають тц 
обпивають його. 
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Опиваться, онйться = обпивати ся, об¬ 
пити СЯ. — Обпив ся горілки та з того 
й заслаб. 

Опйвкн = недопитки. — Позливав недо¬ 
питки з усіх чарок, та й те випив. 

Ошівоха — д. Спивало. 
Опйливать, оішлйть, ся = обпилювати, 
обпиляти, ся, иообийлювати. 

Опйлка = обпилювання. 
Опйлкп = деревинні — тирса (С. Д. Ш.), 

трйна, мн. трйии (С. Л. Ш.), тертуха, 
різь (Сп.), від заліза — ЦЙПДра. — Набе¬ 
ри тирси у пилярів та посип долівку. Кн. 
— Чому вітер носе трину? ■— бо вона дріб¬ 
ненька. Чого дівка гине в сьвітї ? — вона 
молоденька, н. и. 

Оийлок'ь = одішлок. 

Опираться = д. Опереться. 
Оиисапіе = ОПИС. С. Жел. — Та джеж ви 

читаєте описи, — хіба там не має цього ? Кр, 

Ошісательний = ОПИСОВИЙ. С. Жел. 

Описать, опйсьівать = 1. Описати, сип 
сати, обписати, опйсувати і т. д. — Не 
описати міні — які прегарні береги Росі. Кн. 

2. поцінувати, цінувати. _ Суд звелів 
обписати і поцінувати усе добро Іванове. 
Кн. — Всю худобу у його поцінували. 

Описка — обнйска, помилка, огріх (в на¬ 
писаному). 

О'ПИСЬ = опис, список. 

Опйть, ся = д. Оішвать, ся. 
О'иій, Оріит = 01ІІЙ (С. Жел.), ебнне ЗІЛ¬ 

ЛЯ, макове молоко (С. Пар.). 

Оилакнвать, оплакать — обплакувати, 
обплакати, обголоейти, обтужйти. — Як 
хто вмре з рідні, то його ніхто в сьвітї 
краще не обплаче, як Катря. н. о. Яст. — 
Обтужила покійного брата. Сп. 

Оиламеніть — спалахнути, обнятись ііо- 
лумьям. 

Оплата = оплат, ка, оплати, вйплат, ка. 
Сплачування. — Що заробив, то все пі¬ 
шло на оплат довгів. — В хазяйстві вели¬ 
ка оплати. Лев. — На сплачування податків 
іде уся праця. Кн. 

Оплатйть, оплачивать = оплатити, вй- 

платити, заплатити, силатйти, оплачу 
вати і т. д. 

Онлевать, опдевьівать = обплювати, об 
харкати, обпльовувати, обхаркувати. 
— Обхаркав усю долівку. 

Оплескать, оплескнвать, ся = оббрнзка- 
ти, обплескати, обхлюпати, оббризку¬ 
вати, обплїскувати, обхлюпувати, ся, 

багатьох — ИООбхлЮГіуВаТИ і т. д. 

Оплесть, оплетать = 1. обплести, об¬ 
плітати. 
2. обдурйти, обшахрувати, обдурювати. 
3. потріскати, зжерти, злопати, умня- 
ти, тріскати, жерти, лопати, уминати 
(С. НІ.), уплітати (С. НІ.). — Ситу собі 
в кінці стола, курча уминаю. С. НІ. 

Оплеуха, оплеушина — ляпас (С.З.Л.), ля¬ 
панець, ЛЯЩ (С. 3. Л.). — Тому зараз по 
пиці ляпаса. Кн. — Коли кожного честить 
по заслузі, то хто втїче від ляпаса. Ст. Г. 
— Як дам тобі ляща у пику. Кот. 

Оилечпик’ь, оплечье = полик, поликй. 
Онлодотвореніе = заплід, заплоднення. 
С. Жел. 

Оилодотворйть, ся = заплодйти, заплод- 
шіти, ся. 

Оплоті. = д. Ограда. 

Оплошать = віілоховаги (С. Л.), проґави¬ 
ти, промахнути ся. 

Оплошность = недбалість, необачність. 
С. Пар. 

Оилбшішй = недбалий, необачний (С. 

Пар.), ПЛОХИЙ. 
Опливать, опльїть = 1. обпливати, об- 

ІІЛИВСТЙ. 

2. обтікати, обтекти. 

ОнлЙсиев'Ьлнй = цьвілйй. 
ОіілЇснєвііть = зацьвістй. 
ОплКшйВІіЛНЙ = плішивий, голомшйвий, 
ГОЛОМОЗИЙ (С. 3. Л.), шолудивий. — 11а- 
сьміяв ся шолудивий голомозому, н. нр. — 
Шолудиве порося і в Петрівку мерзне, н. пр. 

Опліляйв-Ьть = вилисіти, ошолудйвіти. 
Оиовйстйть — оповістити, сповістити (С. 

Л.), обвістйти (С. Л.), заповістйтись, 
звістку дати, скрізь — розповістйтп. 
— Через послів своїх обвістив. Л. В. — 
Оце прийшов, батюшко, до вас заповістн- 
тись, що в неділю будемо вінчати сина. Лев. 

Оііовйщеиіе = оповістка. 
Оиоганивать, опоганить, ся = опоганю¬ 

вати, обноганювати, опаскужувати, об- 
паскужувати, опоганити, ся і т. д. 

Ояоект. = Опойок (д. під сл. Кожа). 

Опоздать = д. Опазднвать. 

Опознавать, овознать = пізнавати, пі¬ 
знати. 

Опознаваться, онознаться = обізнатітн 
ся, обізнати ся, вклепати ся. 

Опозначить — назнати. — Назнав ліпім 
ведмедя. 

Опозоривать, опозорить = ганити (О. 3.), 
ганьбити, ославляти, зганити, вгань- 
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бити (С. 3.), оганьбити, ославити.— 
Вбили батька, оганьбили матір. Ст. Г. — 
Служив Москві Іване, а вона ш його гане. 
н. пр. 

Оноіїть = д. Опаивать. 
Ополаскивать, ополоскать, ополоснуть = 
обмивати, обполіскувати, обмити, об¬ 
полоскати. 

Оползать, оползтй — д. Опалзнвать. 
Ополбвни — половник. 
Ополбть = д. Опальївать. 
Ополчать, ополчить, ся = узброювати, 

ся, повставати, ставати до зброї, у- 
зброїти, ся (с. ПІ.), повстати, до зброі 
стати. 

Опомелокт. = драпак, деркач (од мітли). 

Опомблье = иомелйще. 
Ополячить, ся = сполячити, облишити, 
ПОЛИШИТИ, СЯ. _ Вони думали, що скоро 
златиньщать та сполячать шляхту, то Ру¬ 
сини загинуть без неї. Бар. О. — Ополя¬ 
чений = сполячений, облишений, ляш- 
куватий, иедоляїпок. — Морозенко топче 
конем Ляхів з недоляшками. К. 

Опбмниться = опамгягати ся, схаменути 
ся (с. 3. Л.), оханути ся (С. 3.), оха- 
менути ся (С. 3.), стямити ся (С. 3. Л.), 
огямити ся, счути ся (С. 3. Л.), очума- 
ти ся (С. 3.), очуняти (С. Л.), прочу- 
матИ СЯ (С. 3. Л.). — Як посидів у Остро¬ 
зі, опамгьятав ся. н. о. — Ей, Хведьку, 
вчись, ей схаменись! Гул. Ар. — Схамену¬ 
лись ви, та чи не пізно. Ч. К. — Та що 
се ви верзете? Схаменїть ся. Мир. О. — 
Схамеиув ся, як сьвятий піст минув ся. п. 
пр. — І сором і печаль — не схаменусь 
і досі. К. Д. Ж. — Шинкарь знав ■— нали¬ 
ває, і не схаменеть ся. К. Ш. — Загуляли 
на масляну, та вже на другім тижні оха- 
вули ся. н. к. — Та що ти, дурню, оха- 
нись! н. к. — І не стямиш ся — відкіль 
вітер повіє, н. пр. — Як уздрів, то з ляку 
й не стнмив ся. Дум. — І не стямнв ся, 
як загубив слід. н. о. — Турки не стями¬ 
лись та в ростів, н. о. ■— Я отямив ся вже 
па мостї. Фр. — Не счула ся, як минули 
літа молодиї. К. ПІ. — Не счула ся, коли 
й зїма минула. Мир. — Ви обоє і не сну¬ 
єтесь, як щастя на вашій стороні буде. 
Кот. — Защеміло в неї серце і вона мов¬ 
чала, поки трохи очунялась, а потім ска¬ 
зала. Кон. 

Опора — 1. підпора.. 
2. оборона, заслона, підмога (С. 3.), 
ПОМІЧ. — Чоловік — як ворона, а все жін¬ 
ці оборона, н. пр. 

Опорнжіїнвать, оиорбзішть, ся = СПОрОЖ- 

иніи, ииіюрожшіти, випорожнювати (С. 

Аф.), опорожняти, спорожнити, СЯ і т. д. 
— Випорожни мішок та побіжи за борош¬ 
ном. — Кузьма спорожнив глечик холодно¬ 
го квасу, закусив динею. К.н. 

Оиорбть = д. Опарнвать. 
Онорбчпвать, опорбчнть = ганити (С. 3.), 
ганьбйти, ханти (С. Ш.), обгаиити, о- 
гаиьбйти, згапьбйти (С. 3.), охаяти, о- 
чорнйти, опорочити, ославити. 

Онороченіе = ганьба, опорбка. — За се 
діло на мене не буде опороки од людей. Лев. 

Опбрг, у виразі „во весь опорі.'1 = навза¬ 
води, СКІЛЬКИ духу, ЧИМ дужч. — Погнав 
коня на взаводи. 

Опорки = шкураття, шкарбани, шкар¬ 
буни. Граб. 

Опорізать, опорЬзьівать, ся = обрізати, 
обрізувати, ся. 

Опостнлнй = обридлий (С. Л.), огйд.інй 
(С. Л.), опостйлий, осоружний, опрйкри- 
вий, остогидлий, остобісілий, осточор¬ 
тілий. _ І проклина додю,іпрогшвляБога, 
що тюрмою пахне йому рідна хата, обрид¬ 
лий, огидлий свій рідний поріг. К. X. — 
Осоружний він міні, душу мою від його 
верне. Кн. — Як осоружного любити? Кот. 

ОпостьілЬть = обриднути (С. Л. 3.), огид¬ 
нути (С. 3. Л.), осоружитись (С. 3.), 0- 
постїшуги, опрйкрити ся, остогиднути, 
остогидіти (С. 3.), остобісіти, осточор¬ 
тіти. — За що я тобі огид так? н. к. — 
Весь сьвіт міні осоружив ся. С. 3. 

Онохмелііться, опохмеляться = Ііохмели- 
ти ся, ирохмелити ся, похмеляти ся. 
— Вчора пив, а сьогодня похмелпеть си. — 
Хоче прохмелити сн. Кр. 

Опочивальня = почивальня, спочиваль¬ 
ня, спальня. 

Опочивать, опочить = спочивати, спо¬ 
чити, відпочивати, ВІДПОЧИТИ. — Ба¬ 
тюшка лягли після обіда спочивати, н. к. 

Опоясать, опойснвать, ся = підперезати 
(С. 3. Л.), оперезати, ся (с. 3. Л.), під¬ 
перізувати, оперезувати, ся, описува¬ 
ти, СЯ. — Голий підперезав ся, тай зо¬ 
всім убрав ся. п. пр. — Десна підперезала 
наше село. К.н. — Ось і байрак — підпере¬ 
заний бором. Кн. 

Опояска, олоясочка — пояс, поясок, пас 
(С. Л.), ПИСОК. — бсть у мене пояс, єсть 
у мене два — шовковиї обидва. 

Опояснваніе = підперізування. 
О'поясь = д. Опояска. 
Оправа = оправа, оброби. (Д. Обділка 2.). 
Оправданіе = оправдання. С. Пар. 



Оправдать 

Оправдать, оправднвать, ся = 1. оправ- 
дйти, вйправдити, ся, оправдувати ся, 
оправити, оправдувати, виправдувати, 
ся, справдовуватп ся, оправдати, ся. 
— Хоч як ти у його справдовуй ся, а. він 
тебе засудить. Кн. 

2. справдити, ся (С. 3. Л.), ствержати, 
СЯ (С. Л.). — Справдив його надїї. — От 
через тиждень, в темну піч, справдилась па¬ 
цюкова річ. іі. Г. — Чи справдила ся тая 
відомость? Кочубей. С. 3. 

Оправить, оправлять,.ся — 1. поправити, 
поправляти, ся. 
2. оправити, обробити, управити, о- 
прав.чяти, обробляти, управляти. — у. 
прпвляти образ в рямцї. С. ПІ. 
3. виходити ся, вичуняти і Т. д. д. Вьт- 
здоравливать. 
4. піджити ся, підживити ся, піджи¬ 
вляти, ся. — Зовсім збіднів, та оце трохи 
підживив ся. 

5- д. Оправдать, ся. 
Оирастнвать, опростать, ся — д. Онораж- 
нивать, ся. — Женщииа опросталась = 
жінка оброднйлась. 

Оирашивать, опросйть = випйтувати. роз- 
пйтуватв, випитати, розпитати. 

ОпредТленіе = І. вияснення (О. Пар.), ви¬ 
значення. 
2. постанова, нриговор, вйрок (С. 3.), 
ирйсуд (С. І.), рішенець (С. 3. Л.). — 
ТГонеже той «сть незмінний судеб Божіих 
вирок. Скоропадський. С. 3. 
3. призначення (С. Пар.), настанова. 

ОпредіЬлять, опредЬлйть, ся = 1. виясня¬ 
ти, визначати, вияснити, вйзпачити, ся. 
2. постановляти, призначати, носта- 
НОВЙ'ГИ (рішенець, вирок), Призначити (ка¬ 

ру), вйректи, рішйти, опридїійти. — 
Руска Правда призначує досить тяжку кару 
за такі вчинки. Кн. — Не довго думали — 
рішили — і Щуку на вербі повісити зве¬ 
ліли. Б. Г. — А Суд гуртом рішив: щоб 
беззаконника провчити, — опридїлиги, щоб 
він з трьома жінками жив. Б. Г. 

3. настановляти, наставляти, настано¬ 
вити, наставити. С. Л. — Його наставили 
на місто станового. 

4. призначати, визначати, призначити, 

ВИЗНаЧИТИ. — Призначив на Се діло сто 
карбованців. — Визначив йому па літо со¬ 
рок карбованців. Кн. 

Оирйчь = опріч, окрім (Д. Кроні*). 
Онровергать, оировсргиуть = 1. перевер¬ 

тати, перекидати, перевернути, пере- 
ісйігу ти. 

_Опруживать 

4. одбивати, збивати, одказувати, од- 
мовляти, одбйти, збйти, одказати, од¬ 
мовити. 

Опрокидать, опрокйднвать, онрокйнуть, 

ся = 1. перекидати, перевертати, ви¬ 
вертати (о. Л.), валйти, звалювати, пе- 
рекйнути (С. Л.), перевернути (С. Л.), 
звалйти, Ізвалйтп, повалйти, СЯ. — Пе¬ 
рекинув ся човен і всі попадали у воду. — 
Як дав йому стусана в груди, так тон і пе¬ 
рекинув ся. — Сердешний зьвір перекидав 
ся, плигав, вертів ся і качав ся. Кот. — 
Вивернув глек з молоком. С. Л. — Ска¬ 
завши, столик ізвалила, шкереберть к чор¬ 
ту все пішло. Кот. 

2. накидати ся, накйиути ся. —- Нам- 
кинув ся на мене, немов божевільний. 

О'нрокпдь, у виразі „опрокидью" = пере¬ 
кидьки, перевертом, до горй ногами, 
шкереберть. (Пр. д. під сл. Опрокидать 1). 

Оирометчивоеть = необачність. 
Онрометчивнй, во = необачний, нероз¬ 

важний, но, нерозсудливий, во. 
О'прометью = прожогом (С. 3. л.), стрім¬ 
голов. — Прожогом в кріпость вся ватага 
спішить насісти па Трояи. Кот. — Не спи¬ 
тавши броду, пе сунь ся прожогом у воду, 
н. пр. — Побігла прожогом до копанки, та 
стрімголов в нельку, тільки вода заплю- 
щала. Кн. 

Оиросйть = д. Оирашивать. 
Опростить = д. Оирастнвать. 

Онростоволоситься = І. онростоволоси- 
тись. 
2. д. Онлошать. 

Онротйв*ть = обриднути, огйднути, осо¬ 
ружній ся, омрйкрити ся, омерзенити 
ся, иастйрити ся, очортіти, обісіти, 
осатаніти, очервйвіти, осюгйдиути, 
ослочортїти, остобісіти. С. Жел. 3. Л. —■ 
Коли сьвіт тобі огиднув, нікого любить. 
1, Г...— Що огидне життя без утіхи. Чайч. 
— їй жизнь зробила ся не мила і осору- 
жив ся весь сьвіт. Кот. — Своїми брехня¬ 
ми так він міні настирив ся, ьцО й диви¬ 
тись на його гидко. Кн. — Ну, та й осто¬ 
чортіло міні оце діло! 

Опрощать, опростить = опрощати, опро¬ 
стити. 

Оиружнвать, опрудйть, ся = 1. загачу¬ 
вати, загатити (на вкруги). 

2. уіііоювати (С. Ш.), обпісювати, ся, 
успикати ся (С. ш.), уиісяти, обнісяти, 
ОбІСЦЯТИ, усцяти, СЯ (С. ПІ.). — Дитина 
обиісяла всю перинку. — У ві сні уиісив ся. 

Опруживать, опружить, ся = д. Оироки- 
дать, ся 1. 

242 
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Опрнскивать, опрьтекать, ощшснуть, ся = 
обрйзкувати, обрйзкати, побризкати, ся. 

Опрнщев'Ьть = поприщити ся. — Щоб 
тобі поприщило! 

Опр'Ьвать, опріть = запрівати, зацьві- 
тати, запріти, зацьвістй. 

Опріснокт. = маца. с. 3. 
Опрядки — КЛОЧЧЯ. С. 3. — Як з клоччя 

батіг, іг. пр. 

Опрясть == 1. випрясти. — Випряла увесь 
кужіль. 

2. злопати, зжерти, потріскати, укласти, 
умняти. — Цілий горщик каші умняв. 

Опрятиость = чепурність, чепурнота, о- 
хайність (С. Л.). — Дуже тісно, чепурно- 
ти не додержиш, то й доглядати нікому. 
Лев. В. —■ Людям чини иайность, а коло 
себе май охайность. н. пр. — У горницях 
чепурноту й догляд знати на усячині. Лев. В. 

Оирйтішй, но == чепурний, но (С. 3.1), 
чепурун, ха (С. З), охайний, охайлп- 
ВИЙ (С. 3. Л.). — Люди в тому селі че¬ 
пурні, охайні. Кн. — Чепурненька, як маз¬ 

ничка. н. нр. — Оирятн’Ье діляться, сдо¬ 
латься = чепурніти, почепурніти. 

Оптовой, оптомт. — д. Обтовбй, ббтопь. 

Онубликовать = оголосити (С. 3. Л.), о- 
знаймйти (С. 3.), ознаймувати. — Сії у- 
нїверсали оголосивши перед народом. Мар- 
кович. С. 3. — Всім, кому відати належить, 
озкаймуем. С. 3. 

Опускать, опустить, ся — 1. спускати, 
опускати, снустйти, опустіти, ся; па¬ 
дати, Впасти. — Завіса спускаєть ся до 
самого долу. К. X. — Опустили в яму до¬ 
мовину. — Береза покірливо спустила до 
долу свої віти. Кн. — Прилетіла пава, се¬ 
ред двора впала, н. п. 
2. упускати, випускати, упустйти, ви¬ 
пустити. — Кий упустив. С. 3. — Ой як 
упустила із рук голубонька, та уже й не 
піймаю, н. п. — Не впусти рака з рота. к. пр. 

3. попускати, попустити. — Попусти 
струну, щоб не порвала ся. 

4. пропускати, пропустіте. —Пропусти 
сей листик, читай дальше. 
5. опускати ся, упадати, занепадати, 
опустіти ся, упасти, підупасти, зане¬ 
пасти, про здоровая — змарніти, по¬ 
марніти, осунути ся, оглянути (С. 3.), 
підупасти на сілах, морально — зледа¬ 
щіти, розледащіти. С. 3. Л. — Охляв, 
опустив ся, змарнів чоловік. К. X. — Опу¬ 
стить голову = похнюпитесь (С. Л.), по¬ 
нурите голову, похилити ся. — Опу¬ 

стить уши = прищулити уха, счули- 
ти уха. 

Опускнбй = спускній. 
Опустошать, опустопійть, ся — пусто¬ 
шити (С. Л.), спустошити (Г. л.), випу- 
стошатп (С. л.), плюндроватн (С. 3. Л.), 

жакувати (С. 3.), спустошити ю. з.), 
сплюндрувати, поплюндрувати, пожа- 
кувати (С. 3.), частиною — наднусто- 
тпати. — Того ж літа Децик усе Полісся 
спустошив. Л. С. — Ой рано ж тебе, ді- 
брівопько, спустошено, на сіно траву по¬ 
кошено н. п. — Козаки тиждень Крим пу¬ 
стошили. Л. С. — Бачив він старенький 
іще ту годину, як пустошила невіра рідну 
Україну. II. Пр. — Та зберу на вас Мадьяр 
і Сербів, поплюндрую усі ваші землі, зни¬ 
щу все огнем я та залізом. Ст. І'. — Ко¬ 
шовий Сірко усе там пожакували з козака¬ 

ми. Л. С. — Оиустопіепньш = спусто¬ 
шений (С л.), спустошалий (С. 3.), сплюн¬ 
дрований. — Розглянемо — чи справді 
Україна в XIII. в. була цілком спустошена 
Татарами. Пр. 

Оиустошеніе = спустошення, сплюндро¬ 
ваний. С. 3. 

Опустошйтсль, шіца = спустошите.!ь, пу- 
стошйтель, ка. С. Жел. 

Онустошйтельннй = пустоиіаючий, сяу- 
стошаючиц, плюндруючий. 

Олустівать, опустіть = пустіти, спусті¬ 

ти (С. Л.), зиусткувати (Гр.), як улик без 
матки — ІЗМІТЧИТИСЬ. —- Київ не міг спу¬ 
стіти цілком. Пр. — Хата ізматчилась. Мап. 

— Опустілий = спустілий (С. Л.), осе¬ 

ля, місце — нустовщйна, пустйрь (С. 3.) 

хата — Пустка. — Та йти шукати долі 
в спустілу, небезпешну, далекую країну. 
Рус. В. — Може веріїеть ся в некриту 
пустку зїмувати. К. ІП. 

Опутивать, опутать, ся = оплутува¬ 
ти, обплутувати, оплутати, обплутати, 
оилентати, (шептати (С. 3.), коней — 

ЛОТрИЯОЖИТИ (Ос.). —■ Зовсім його опен- 
тав, він йому вірить, як рідному, п. о. 

2. заплутувати, вплутувати, заплутати, 
ВНЛутатИ, СЯ. — його вплутали в се діло. 

Опухать, опухнуть — пухнути пухти, 
розпухати, опухнути, розпухнути. 

О'нухоль = опух (Лев. С. Л.), пухліна, 
яухлятина (Лев.), розпух, на шиї — за¬ 
лоза, жовні (д. Желсза, Жел пакт.), за 
ухом — СВЙНКа, від удару — гуЛЯ, їуЛЯ, 
ґурґу.ія, морґуля, діфтеритн» — ббкдад, 
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обладкй, ґулї, завалки, у корів, на виммі 
— ОСОВїїЩе. Ман. — По всій нозі роз- 
лїзла ся пухлина. Кп. — Опух зробив ся, 
та такий червоний, як буряк, н. о. 

Опушать, оиушйть, ся = 1. облямовува¬ 
ти, облямувати (С. 3.). 
2, обростати (пухом), в колодочки вби¬ 
ватись, обрости (пухом), В КОЛОДОЧКИ 
Вбитись. 
3. листвіти, облпствіти. 

Опушка = 1. облямівка, лямівка (В оде- 

жї;, обрубка. Ман. 

2. узлїсся (С. Л. ПІ.), узлісок, возлїсся, 
ирилїсся, підлісся, надлїсся, залїеок. 
— Біта Катря боса лісом... вибігає на воз- 
лїссн. К. Ш. — Виходить на зал'ісок, аж 
вовчиця яа сонці грієть ся. п. к. 

О'пушь = д. Опушка 1. 
Опущать, опустить = д. Опускать. 
Опущепіе — бпуск, спуск, опускання, 
спускання. 

О'пнтность = ДОСЬВІД, досьвідчення (С. 
3. Л.). — Довголітній ДОСЬВІД поповнив ще 
його науку. Бар. 

О'ПИТННЙ = 1. досьвідпйй, досьвідче- 
лии, бувалий, пробуваний, бувалець. 
— Досьвідпйй погляд його давав знати, що 
нічого доброго він не жде. Пр. — Його 
судно міцне, будівля добра, а лоцман до- 
еьвідішй, тямущий вельми. К. ПІ. Т. — З 
острогу вийшов він досьвідчепим — знає як 
викручуватись. Кн. — Досьвідним оком по¬ 
рядного господаря зважував. Лев. П. 

2. спитковапіїй. 
О'пнті = досьвід, снит, сниток, проба, 

ІіробунОК. — Звичаї добрі, лицарську на¬ 
уку в боях за правду досьвідом узнали. К. В. 
— Знала вже з власного досьвіду, що... Фр. 
— Та після довгих літ досьвіду, гаразд зна¬ 
ючи звичаї свого соживця... Лев. В. — Ві 
виді бпнта = На прооу. — Зробив на 
пробу, н. о. — По сббственному опиту 
= з власного досьвіду, на собі до¬ 
знав. — З'хо егб нервнй опиті = се 
його перша проба. 

Оньянілнй = спьянїлии, підпилий. — А 
вже підпилий як засне, то... К. ПІ. 

Опьянініе = ХМІЛЬ. 

Опьянівать, опьяніть = ігьяніти, впи¬ 
вати СЯ, ОіНЯНІТИ, ВПИТИ СЯ, ІІОХМЄЛЇ- 
ти, опгянчити ся (Сп.). — Щоб міні не 
опт>янїти з такого щастя. Кн. 

Оііьяняющій = цгяякйй, пгянкуватий. 
— В иньчого попадеть ся тютюн п-ьянкува- 
тий. Кп. 

Овівать, оніть = д. Осуждать. 

Опііпить = І. ОП1ШИТИ (на пр. в дорозі, 
згубивши коня). 
2. змішати ся, оторопіти, вжахнути 
ся, злякати ся. 

Опятнать = заплямити, обплямити, за¬ 
каляти. 

Опять = знову, ЗНОВ (С. Л.), ізнов, ОІГЬЯТЬ, 
уПНЯТЬ (С. Ш.), ВДруге. — І знов міні 
не привезла нічого пошта з України. К. Ш. 
— Та й не знаю, чи побачимось знову ко¬ 
лись. Чайч. — І знову я бачу садок той 
зелений, твій голос коханий я чую ізнов. 
Чайч. — А каганчик то засяє, то погасне 
він уігьять. Чайч. 

Орава = д. Арава. 
Оравжевнй = жаркий (с. Л.), жовтога¬ 
рячий (С. Л.), жов-гожар. _ Веселка має 
такі цьвіти: червоний, жовтогарячий і т. д. 
Де-що про Сьв. Б. 

Оранжерейний = тешшшний; парни¬ 
ковий. 

Оранжерея = теплиця (С. Ш.); парник. 

Ораторі. = речпйк (С. Ж.), красномовця. 
— Добрий речник з нашого гетьмана — га¬ 
разд говорить. К. Б. (Д. ще під сл. Адво¬ 
каті). 

Орать = галасувати, репетувати, гор¬ 
лати (Ман.), зїіпііи (С. Аф.), гвалтува¬ 
ти. — Кричить баба репетує — ніхто її не 
рятує, н. пр. — І чого б я зіпав по дур¬ 
ному. Граб. — Разом загвалтували — і з 
попом не розбереш. Граб. 

Организаторі = ВІІорЙДЧИК. — Помилки 
впорядників віча в тому, що... Кп. 

Органнзація = уклад, устрій. — Відріж- 
ннли ся устроєм державним і громадським. Пр. 

Органісті, оргаищнкі = оргавйстий, 
оргаийста ; (що ходить з катеринкою) — 

катерйнщик (С. Жел.). — Покличте кате- 
риящика — нехай нам заграє, н. о. 

Органі = оргаии, вигран, (ручний) — ка- 
терйнка. (С. Жел. Л.). — На словах, як 
на органах, а на ділі, як на цимбалах, н. пр. 
— А катеринка гуде, грає. н. о. 

О'ргія = гульня. 
Ординарний = 1. звичайний. (Д. Обнкно- 
венннй). 
2. дійсний. (Д. Дійствйтельннй). 

Орелі, пт. Адиііа = Орел, 2-й відм. — Орла, 
а часто — ВІрла, самиця — Ордйця, сте¬ 

повий — беркут. — Ой полети, орле, де 
мій братїк оре. н. п. 

Оржавілнй = иржавий. 
Оржавіть = д. Заржавіть. 
Оржанбй = д. Аржанбй. 
Оригиналі = 1. оригина і, иервотвір, 
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Ііервоїшсь (С. Жел.), зразок. — Переклад 
з первотвору. Стар. Аіі. 
2. чудасїй, чудасїйник. 

Оригцнальньїй = 1. оригинальннй, пер- 
вотворний. 
2. самостійний. 
3. чудпйй, чудасїйвий. 

Оріентироваться = розпізнати ся, роз¬ 
торопати ся. 

Оріонь, Пеніігп Огіоп = косарі. С. Жел. 

Оркестрі. = музика, скрипка, цимбали і бу- 

беп — троїста музика, троїсті музики. 
—■ Огнї горять, музика грає. К. Ш. — А 
на місті', мамо, па місті, грає, мамо, музи¬ 
ка троїста. К. Ш. — Я закличу до себе 
троїсті музики. Лев. 

Орленокь = орля, орлятко. 
О'рлики, рос. Адиі1е|>їа = дзвонбчки, ок¬ 
самит, голубки, орлики, с. Ап. 

Орлиний = орловий (С. 3.), орлячип. — 
Па орлових крилах. С. 3. — Коли б міні 
криллп, орлячиї крплля, я б землю поки¬ 
нув. Мет. 

Орлії ця = орлиця. 
Орлйчникт., рос. Ргеїгіз ацшііпа Ь. = па¬ 
пороть. С. Ан. 

О'рлій = д. Орлиний. 
Оробіпісць, рос. ТурЬа Ь = рогіз (укр.), 

палки (Гал.), Т. ап^изііїоііа Ь. = рогіз, 
кіях, кіяхй, кіяшок, султанчики, с. Аи. 

Оробіть = оторопіти, вжахнути ся, зля¬ 
кати СЯ. — Як вкохав ся я в дівчину, 
вкохавсь, аж вжахнув ся. н. п. 

Оросить, орошать = зросити, зрошати, 
зрошувати. С. Жел — Дрібненькими слі¬ 
зоньками все поле зросила, н. п. 

Орї'діе == 1. струмент, начиння (С. Ж. 
Жел.), справа, справйлля, пристрой, 
знаряддя (С. Жел. Пар.), орудипа (С. 
Жел. Пар.). 
2. Гармата. — Чайки, байдаки спускали, 
гарматами рештували. К. Ш. 

Оружейникт. = пушкарь (що робить гар¬ 
мати і всяку зброю). О. 3. 

Оружейний = пушкарський. 
Оружейная = зоройНЙЦЯ. — А звідтіль 

пішла ще до збройницї, взяла гостру Мам- 
чилову шаблю. Ст. С. 

Оруженбсець = Джура, чура. с. 3. — 
Двацять літ за джуру пробував, всі мої ко¬ 
зацькі звичаї познав. н. д. — Сам царь Ла- 
зарь середину держить, його джура, Відо- 
слав. з ним поруч. Ст. С. — Ой ик крикнув 
та пап Перебийніс па джуру малого: та ви¬ 
водь, дікуро, та виводь, малий, коня воро¬ 
ного. II. д. 

Оружіе = зброя (С. І.), брбня, бронь (С. 

Л.), НрИІіаС. ОруЖИНа (останні два вжива¬ 
ють сп найбільш в знач, рушниці). — А 
Ярина дає зброю, на порозі стоя; Степан її 
надіває та плачуть обоє: і шаблюка, мов 
гадюка, й ратище — дрючина й самопал 
семипядений повис за плечима, К. ПІ. — 
— А всі козаки з війська йдуть* мого пана 
зброю несуть, п. п. —• Видає Павлюк уні¬ 
версали, взиваючи цілий народ до зброї. 
Вар. О. — Кинувсь він до зброї, хотів за¬ 
рубати. н. к. — Хто не має зброї, хай не 
йде в бої. н. пр. — Гей кинув ся та пан 
Сава до своєї зброї, н. п. — Окром меча, 
шаблі і иньшої ручної броні. От. Л. — 
Блищить броня цареградська, шелом аік па¬ 
лає, а кінь його білогривий соколом сту¬ 
пає. Руд. •— За иньшиї рани якою бронею 
желїзною. Ст. Л. — Без припасу не ходіть, 
бо там харцизи, к. о. — Ноднять оружіе 
= взятись за зброю, до зброї стати. 
— Положить оружіе = здати зброю. — 
Оь оружіезгь тгь рукахь = оружно. 

Оріховнй = оріховий, горіховий., 
Орїіхт., ор'Ьгаек’Ь, Хих = оріх, горіх, по¬ 

рожній — свистун, подвійний — спориш, 

що випав з лушпини — ВИЖуЩОК. — Як 
ми любили ся, як зерно в горісі, а тепер 
розійшли ся, як туман по лїої. н. п. — 
Був колись горіх, а тепер свистун, н. пр. 

— Грецкій орїіХ'Ь — ВОЛОСЬКИЙ Оріх. 

Орі.шина =горіх, горішина, ліщина(О.Л.). 
Орішіник’і. = ліщина (С. 3. , лїщебник. 

— Ой блудив, блудив по зеленій ліщині, 
н. п. — Знайшов в зеленій ліщині. С. 3. 

Оріонки чернильнне — Дубові яблучка, 
галочки, орішки. 

Орфографйческій = правописний. 
Орфографія = правописи, правопис. 
Оса, ком. Уезра = оса, 2-й відм. мн. ВІС. 

— Роспалив ся, як оса. и. пр. — Хто не 
знає тих втЛдливих віс, що прудко скрізь 
шмигляють. Степ. О. 

Осада = облога, обложепня. с. 3. Л. — 
Він визволив Толстого 3 Д'іВГОЇ облоги в Чер- 
нигові. Кн. — Ми двадцять і чотирі дні 
Орду громили, в облозі сидячи, конину їли. 
К 1) 

Осадить, осаждать, ся = обложити, об¬ 
лягти, обступити, облагати, облягати, 
обкладати, обступати, в облозі бути. 
— Осажденннй — обложенець. С. 3. Л. 
— Ой уже ж наші славні Запорожці тай 
невеселі стали, ой облягли їх, облягли Мо- 
скалї та уеїма сторонами, н. п. — Зібрав 
війська сорок тисяч в місті Жаботипї, об¬ 
ступили город Умань у одній годині, н. п. 

Осадить, осаживать, ся = 1. обсадити, 
обсажувати (д. Одбсадйть). 
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2. посунути, посувати, ся. — Посуньсь, 
Ляше, хай Русин сяде. н. пр. 

3. ос'Дати, опускати ся. — Ресоргі осі¬ 
ли, треба підтягти. 
4. Підборкати, табаки втерти; — Роз¬ 
пустив свого язика, але я втер йому табаки. 

Осадийть = осаднйти, зсаднйти. 
Осадньїй = обложний. — Осадное поло- 
женіе = стан обложний. 

Осадокт. = гуща, фуз (С. Ш.), фус (С. 
ЦІ), фуси (С. III.), вйбрудок, після тю¬ 

тюну або від перегонки спирту — ЧВИр, 

чвйра (С. 3.), після зоління — ВЙЗОЛ. — 
На дні зосталась сама гуща. н. о. 

Оеалдачиться — обмоскалгги ся, на- 
МОСКа.ШТИ сЯ. — Так намоскалив ся, що 
с під живого п-ьяти ріже. її. пр. 

Осаливать, осалить = обсалювати, на¬ 
салювати, ЯЛОЗИТИ, мастйти (салом), об¬ 

салити і т. д. д. Обсаливать. 
Осанкстмй = ставний (С. Л.), поставний 

(Лев.), ігосіатнйй, сановйтиіі (С. 3.). — 
Високий, постатний лїкарь ходив по шпи¬ 
талю. Кн. (Д. ще під сл. Величавий). 

Осанка = постава, постать. — Постава 
сьвята та сумління злодійське, н. пр. — 
Мене з’умила його постать величава. Кн. 

Осваиваться, освбиться = призвичаюва¬ 
ти ся, призвичаїти ся, осьвійчити ся, 
обговтати ся, огбвтати ся, обути ся. 
— Припустили його маленьким до отари, 
так воно там і осьвійчило ся. Кн. — При¬ 
звичаїть ся, як поживе з нами. Кн. — От 
він як роспитав ся, то трохи й оговтав ся. 
п. к. — Поки обудеш ся (або-. обговтаеш 
ся) — важко. Кр. 

Освидітельствовать = огляділи, осьвід- 
чити. (С. 3.). 

Освиріпіть = розлютовати ся, озьвіри- 
ти ся, розмордувати ся. с. Л. 

Освйстнвать, освистать = обсвйстувати, 
обсвистїги. 

Оевободйтель, ішца = визволйтель, осло- 
бонйтель, вибавйтель, ка (с. Ж.). — 
Скажи, будь ласкав, наш визволителю, хто 
ти такий ? І. Г. 

Освободйть, освобождать, ся == 1. визво¬ 
лити, вйрятувати, порятувати, осло- 
бонйти, вйбавити, відволати, визволя¬ 
ти, ослобоняти, рятувати, вибавляти. 
СЯ. С. Л. — Як би в мене отець або рід¬ 
ная мати, було б кому із неволі мене ви¬ 
зволяти. н. п. — 3 лютої неволі, із Бахчи- 
сарою брата визволяє. К. Ш. — Поки Го¬ 
сподь милосердний змилував ся над нею, 
визволив з неволі батька Макар. — Во- 

лодарь розбив його військо і визволив слі¬ 
пого Василька. Лев. — Мене визволили з ла- 
бетів тюряжникових. Кн. 

2. ослобонйти, увільнити (С. Ш.), осло- 
боияти, ся. 

Оевобожденіе = визвіл, визволення (С, 
Л.), рятування, рятунок, порятунок, ви¬ 
бавлення (С. Ж.). — 3 пекельної неволі 
визволення. І. Г. — У боротьбі за власне 
визволення с під татарського ярма. Вар. О. 

Освояться = д. Осваиваться. 
Освідомиться, освідомлятьея = довіда- 

ти ся (С. Л.), осьвідчити ся (С. Л.), роз¬ 
відати ся, розпитати ся, дознати ся, 
довідувлти ся і т. д. 

Освідомленіе = дознавання, дознання, 
розвідування, розпитування, розпитки. 

Освіжать, освіжить, ся = осьвіжувати, 
ОСЬВІЖЙТИ, ІІОСЬВІЖЙТИ, СЯ. — Воно по¬ 
трібне, як те повітря чисте, що осьвіжук 
дихання. Кп. 

Освіжевать = ббілувати. 
Освітить, освіщать, ся = осьвітпги (С. 
Жел.), носьвітйги, осьвічувати, ся (О. 

Жел.), осьвіщати, ся, обсяяти, осіяти, 
ОСЯВатИ. — Над вертепом звізда стала, 
весь сьвіт осіяла, н. я. 

Освіщеніс = 1. осьвїтление, осьвіченш;. 
О. Жел. 

2. СЬВІТЛО. — Нанпв кватирю з дровами 
і сьвітлом. -- ІІже сьвітла не видно — ма¬ 
буть полягали спати. С. Л. — Мале сьві-гло, 
треба підкрутити гвинт. Кн. 

Освятить, освящать, ся = осьвятйти. ію- 
СЬВЯТЙТИ (С. Л.), ВЙСЬВЯТИТИ (Г. л.), від- 
сьвятйти (С. З ), сьвятйти, осьвящатя, 
посьвяіцати, ся. — Освящешімй, ое щ 
сьвячений (С. Л.), сьвячене (С. 3.), сьвя- 
ЧЄНИЯ, сьвяченина. - Христос воскрес! 
Рад мир увесь — діждали ся ласки, тепер 
усяк наїсть ся в смак сьвяченої паски. 
От. в. — Ііосьйятили паску. — Несу я па¬ 
ски сьвятити до церкви, н. о. — Нехай пін 
посьвятить. н. о. 

Освященіе = йьвячения, води — водо- 
сьвяття, на Орданї — ВОДОХрнща, но¬ 

вої хати — ВХІДЧИНИ (власне гулянка пі¬ 
сля того, як посьвятить нову хату). 

Осевбй = ОСЬОВИЙ. 
Оселина = підтока (у возі). 
Оселокт. ----- брус, брусок іС. Аф.), го- 

стрі.тьник, оселка (С. 3.). 
Оселочннй = брусковий, оседковий. 

Оселт>, Ечииз авіпив = ОСЄЛ і д. Лошак-ь. 

Осеневать = Осіню ваги. 
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О'сенесь = В 0С6НИ, —Восени — лїто.н. пр. 
Осенній = осінній. 
О'о.еиь = осінь. — Начинаєтся осонь = 

осенїє. — О'сеньи = в ОСЄНИ, (що ро¬ 

дилось в осени) — ОСеНЬЧук. — В Осени 
і горобець багатий, н. пр. — Приїдь в осе- 
пи до мене, в осени на день сьвятого Дми¬ 
тра. Ст. С. 

Осердцть, ся = розсердити, розгніватися. 
Осеребрйть, осеребрять, ся = посеребри- 

ти, посеребряти, ся. 
Осерчать = д. Осердйться. 
Осетрйна = осятрйна. 
Осетрі., риба Ассірепвег віигіо = осятер, 

на Днїпрі самець — СПИЧаК, самиця — 

каїпшщя. Аф. 

Осетрій, осетровий = осятрбвий. 
Осетрйнпьгй = осятрйновии. 
Осетт, = д. Осоті.. 

Осйливать, осйлить = перемагати (С. 3.), 
посідати, гору брати, перемогти (С. л.), 
подужати (с. 3. л.), здолїти (с. Л.), по¬ 
сісти, посиліти, гору взяти, осшгкува- 
ТЯ, ПОГула’ГИ (С. Л.). — Копа (громада) 
переможе й попа. н. пр. — Хоч би їх було 
500 тисяч, не подужають вони руської за- 
порозської мочі. Кост. В. X. — І ІІалїй по¬ 
сів того лицаря і звязав його віжками, я. о. 
— Або мене убьє напасть і кривда або я 
правдою візьму над ними гору. К. Б. — 
Хоч він мене й поїулає — то нічого, н. к. 
— Чи-ж воно винне, що науки вашої не 
подужає. Лев. В. 

Осина, рос. Рориіиз Ттешиїа Б. = ОСЙка, 
осичина, бсокір, сокорина (укр.), во- 

СЙка, трепета (гал.), С. Ан. — Трусить 
ся як осичина, н. пр. 

Осйниикт. = осичина, осичняк. 
Осйновиігь, гриб Воіеіив аигапііасив = д. під 

сл. Грибі. В. зсаЬег Виїі. 
Осйноинй = осиковий. С. Л. 
Осйннй = Осиний, бсячий. —- Инодї чо¬ 

ловік покуштувавши осиного меду, наче зо¬ 
всім збожеволіє. Ст. 

Осинять, осинйть = синити, посинити. 
Осипать, осйинуть = сйпиути, хрипнути, 

ОСШШуТИ, Охрипнути. — Як узявсь умо¬ 
вляти, аж осип, поки по моєму стало ся. Лев. В. 

Осйплость = сипота. 
Осйплнй = сиплий, хриплий. 
Осиротить — посиротити (С. Л.), осиро¬ 
тити. — І загубить молодим на віки, а мене 
посиротить на старість. Ст. С. 

Осиротілий = осиротілий, засирогїлий 
(0. Л.), засирбчеиий (С. л.), сирота. 

Осиротіть -- осиротіти, осиротити, ся, 

посиротіти, засйротїти (С. л.). — Ой у- 
чора вранці уродило ся, а еьогодня у Йе- 
чері осиротило ся. п. п. 

Осйстьш = волохатий і д. Длинпоиіер 
стннй. 

О'сій = д. Осйннй. 
Осіявать, осіять — осявати, обсяяти, осі¬ 

яти. (Вр. д. під сл. Освящать). 
Оскабливать, оскоблйть, ся = оскроша- 
жувати, обскрошажувати, обскрібати, 
оскромадити, ся і т. д. 

Оскаливать, оскалить, ся = скалити, ся 
(С. 3.), вискалювати (С. Аф.), вискеря- 
ти, ся, вискалити (С. Аф. л.), вйскери- 
ти (С. Л.), ВЙщерИТИ, СЯ. — Вовк виска¬ 
лив зуби та й клаца. С. Аф. — Гей не Один 
лях лежить, вищеривши зуби. а. д. 

Оскалина = скалуба, скалубина (С. Жел.), 

зашкалубина (Лев.), окалина (С. Жел.). 
— Дошка з скалубинами. 

Оскандалиться = прошпетитись, осоро¬ 
митись. 

Осквернять, осквернйть, ся = опоганю¬ 
вати, обпоганювати, опаскужувати, об- 
паскужувати, поганити, паскудити, опо¬ 
ганити (С. Ж. л.), опаскудити (С. л.), о- 
гйдити, омерзйти, спаскудити, спога¬ 
нити, СЯ. — Живучи з людьми, опаскудив 
і душу чистую. К. Ш. — Чи не між вами 
я, погані, так опоганивсь, що й не знать, 
чи був я чистим коли небудь. К. Ш. — 
Погана птиця, що своє гніздо паскудить, 
н. пр. — Паршива вівця всю отару спо¬ 
ганить. н. пр. — Покидаю тебе одного... 
Чи ти ж зможеш прожити на сьвітї, не спо¬ 
ганивша серця свого ? Чайч. 

Осклабляться, осклабиться = усьміхати 
ся (С. Ж.), оскіряти ся, вискіряти ся, 
усьміхнути ся, впскірити ся. 

Оскоблйть = д. Оскабливать. 
Осколииа = д. Оскалина. 
Оскблокт, = скалка (С. Л.), оскілок, оско- 
МЄЛОК (Лев.), тріска (С. ІЛ.), від скла, по¬ 

суди то-що — склянка (С. 3.), черепок. 
— Кому дрова, тому й тріски, кому горшки, 
тому м писки, н. пр. — Як дерево зітнуть, 
кожний тріски збірає. а. пр. — Склянкою 
порізав ногу. п. о. — Розірвало бомбу і ме¬ 
не скалкою зачепило по нозі. н. о. 

Оскбмина = ОСКОма.—Адам кисличку зьїв, 
а у нас оскома на зубах, н. п. — Набйть 
оскоми ну = набриднути, обриднути, 
опрйкрити ся. 

Оскопленіе = валашання, викладування. 
Оскоийтель = валашал (Май.), холощій, 

ІіеревертаЙЛО (що завертає бугаїв). Іііи, 
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Оскоплять 

— У скопцїв є такий холощій, щй вмів ви¬ 
різувати. Кн. 

Оскоплять, оскошіть = валашати, викла¬ 
дати, виклацувати, холощати, холости¬ 
ти, вихолощувати, легшати, легчйти, 
хорошати, завертати, закручувати, ско- 
пйти, каплуяити, вйвалашати, виложи¬ 
ти, ВЙХОЛОСТИТИ і т. д. (Д. під сл. валб- 
шцть). — Оскоплеиньїй = д. Кастраті,. 

Оскорбйтель, ница — напасник, ця (С. 
3. Л.), оскорбник, ЦЯ (С. Пар.). 

Оскорбйтельннй, но = уразлйвий (С. Ж. 
Л. ш.), вразлйвий, образлйвий, по (С. 
Жел.). — Хто би заочне што образливого 
о пас господарю мовил. Ст. Л. — Вразливе 
слово від дітей не забуваєте ся. ті. пр. 

Оскорбленіе = образа (С. Жел. Лев.), ура¬ 
за, уразка (0. Л. Ш.). 

Оскорблять, оскорбйть, ся = ображати, 
(С. Жел. Л.), уражати (С. ПІ.), образити 
(С. Жел.), у(в)разйти, ся (С. Ш.). — От- 
пущено всім, которі мене образили. Б. Н. 
— Слова його глибоко вразили мене. Кн. 
— На віщо не заводите розраду, на віщо 
ображаєте людей? Лев. В. 

Оскоромить, ся = оскоромити, поскоро- 
МИТИ, СЯ, (про багатьох) — ПЄрЄСКОрб- 
МИТИ, СЯ, 

Оскребать, оскрееть = д. Оскабливать. 
Оскребокт., частіше Оскрізбки — пбскрі- 

бок (С. 3.), вйскрібок, поскрібки, вй- 
с(ш)крібки. 

Оскудівать, оснудіть -= д. Бідніть і 
Истощатьея 2 і 3. 

Оекудініе = згубожіння, зийіцеїшя (С. 
Ж.), висиленая (С. Л.), вйтрата, вичер¬ 
пання. 

Ослабить, ослаблять, ся = ослабити, по¬ 
слабити, послабляти, ся, слабйти, сла¬ 
бішати (С. 3. Л.), слабшати (С. Л.). 

Ослабівать, ослабіть, ослабнуть = сла¬ 
біти, слабішати (С. 3. Л.), слабшати (С. 
Л.), ослабіти (С. Л.), ослабнути, ослаб¬ 
ти (С. Л.), в здоровлю, в силах — охля¬ 
нути (С. 3. Л.), охлясти (С. 3. Л.), охля¬ 
ти, захлясти (С. 3. Л.), виснажити ся, 
захйріти, похйріти (С. Аф. л.), занепа¬ 
сти (С. Л.), знеейлїти, під’упасти, під’- 
уііасти на ейлах, від старости — під¬ 
топтати СЯ, від ходнї або клопоту — під¬ 
топтати ся, перетупцювати ся, про 
бджіл — вйроїти СЯ, в шалнерах — ОХЛЙб- 
нути, про мороз — пересісти СЯ. — Ле- 
дг.с з ноги па ногу переступає — охляв, 

_Осматривать 

підтоптав ся. Як. — 3 нудьги охляв і ізне- 
міг ся, в одежі ліг і не роздїв ся. Кот. — 
Не ївши, не пивши, ми зовсім охляли і ду¬ 
хом і тілом. Кн. — Я так виснажила ся, 
що не було у мене сили повернути колесо 
швацької машини. Кн. — Він не знесилів 
духом. Ка. — Пересядь ся мороз 1 н. пр. 

Ослабленіе = ослаба, попуск, пільга і д. 
Облегченіе. 

Ое лавка = Слава, ІІОГОВІр. — Була слава, 
були поговори та на тую дівчиноньку, що 
чорниї брови, а. п. 

Ославлять, ославить = ославляти, пого¬ 
вір пускати, ославити, обнеславити, 
поговір пустйти. 

Ослащать, осластйть = 1. солодйти, під¬ 
воложувати, ОСОЛОДЙТИ, підсолодйти. 
2. розбавляти, розводити, розбавити, 
Р03ВЄСТЙ. — Треба розбавить водою, бо 
дуже густе. 

Осленокь = осля, осленя, тко. 
Ослизнуть = ослйзнути, посвядїти. 
Ослйца = ослйця. 
Ослбвг = ослйпий. 
Ослбпина == лошака, бовдур, бецмап, ду- 
рйло, дурбйло, телепень, ЙОЛОП. (Здо¬ 
ровий, але дурний і незграбний). 

О сл уїв аніс = неслухнянство, непослух, 
непослушенство (С. Ж.). 

Ослушаться, ос.туаіаватьші, ослушаться = 
песлухати ся, пепослухати СЯ. — Як ти 
сьмів неаослухати ся, коли тобі звелено? 

Ослушливнй, ослушникі. = неслух нянин, 
непокірливий, неслух (С. Л.). 

Ослушность = д. Ослушаніе. 
Осл^шннй = д. Ослушливнй. 
Ослншаться = педочути. 
Осліпйтельний = сліпучий. С. Л. 
Осліпленіе = осліп. С. Л. 
Осліплять, осліпить, ся = сліпити, ослі- 

пйти, заслїпйти, послїпйти, ся. 
Осліпнуть = осліпнути, посліпнути, по¬ 
темніти. 

О'сліпью = сліпма, осліп (С. 3.). — Ослін 
пішла на обоз. Л. В. 

Осмаливать, осмолить = обсмолювати, 
висмолювати, обсмолйти, висмолити. 

Осматривать, осмотріть = і • оглядати, 
ся, озирати, ся, оглядувати, ся, обіп¬ 
рати, ся, розглядати, ся, обдивляти 
ся, роздивляти ся, оглядіти, ся, озир¬ 
нути, ся, обдивйти ся, роздивити ся, 
розглядіти, ся, скрізь — обтікати. 
Заглянула в комору, обдивилась увесь двір. 
Лев. — Обдивившись і щось зішисниши у 
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Осматриваніе 

товсту книжку, відпустили його. Лев. В. — 
Дивлюсь аж він одкрив очі, роздивляеть сн... 
ото обдививсь, гай устав, и. к. — В до- 
віррю, як но надвіррю — ходячи треба ози¬ 
рати сн. н. гір. Д. ще пр. під сл. Оглядьт- 
вать, ея. 
2. недобачати, дивлячись обізнавати 
ея, недобачити, нероздявйти ся, по¬ 

милити ся, обізнати ся. — це не він — 
ти не роздивив ся. 

Осматрнвапіе = оглядання (С. Л.), огля¬ 
дини, розглядання. (С. Л.), розглядини 
(С. 3. Л.). — Оглядини саду і парку взяли 
багато часу. Кн. 

Осмерикбвьій = вісьмерикбвий. 
Осмерня = вісьмерйк. 
Осметокть = шкарбун, шкарбунй, вйго- 

ПОК, ВЙТОПТОК (Д. під сл. О'бувь). 

Осмидссйтнй = вісімдесятий. 
Осмйна = вісьмина (х/3 частина якої мірки, 

ваги, десятині то-що). 

Осмнадцатнй = вісімнадцятий. 
Осмотрйтедьность — обачність, бачність, 

обережність. — До права треба два міш¬ 
ки: один грошей, а другий бачности. н. пр. 

Осмотрйтсльньїй, по = обачний, НО (С. 
3. ), бачний, но, обережний, но (С. Л.), 
бережений (С. Аф.). — Він чоловік бач¬ 
ний, не озирнувшись навкруги, не візьметь 
ся. Кн. — І все розумно, все обачно. Федь. 
— Береженого і Ііог береже, н. пр. 

Осмотрь = огляд, оглядання, оглядини, 
РОЗГЛЯДИНИ, (тільки про сватання) — ПЄ- 

реГЛЯДИНИ, обзбрини (Гад.). — Посилай 
старостів, а я з батьком поїду на розгля¬ 
дини та нодивдю сн на твою милу. (Д. під 
сл. Обзорь і Осматриваніе). 

Осмотрініе = 1. огляд, оглядання. 
2. д. Вншіательпость і Осмотрйтель- 
ность. 

Осмотріть, ся = д. Осматривать, ся. 
Осмуха — вісьмуха, вісьмушка. 
Осмнікивать, осмикать, ся = обсмикува¬ 

ти, осзійкувати, обсмикати, ся, обсмй- 
кати, осмикати, ся, обсівати, обшмор¬ 
гати. — Осмикала ся, тоді й вийшла. 

Осміивать, осміять = обсьміювати, ви- 
сьмшвати, насьміхати ся, глузувати, 
глумувати, тлумити ся, обсьміяти, вй- 
сьміяти, просьміяти, поглузувати, по¬ 
гну мити ся, насьміяти ся, поглумува- 
ТИ, багатьох — ІіереСЬШІЯТИ (Д. під сл. 
ІІасмйхаться). 

Осміливать, осмілить, ся = осьмілюва- 
ти, ся, обсьмілювати, ся, засьнілюва- 

_Основцвать 

ти, ся, відважувати ся (С. л.), важити 
ся (О. 3. л.), осьмілити ся, засьмілити 
ся, насьмілити ся, обсьмілити ся, на- 
СЬМІТИ (О. Л.), ВСЬМІТИ, НОСЬМІТИ (С. Л.), 

зважити ся (0. Аф.), відважити ся. — 
Рука наша не здійметь ся, серце наше не 
засьмілить сн. н. д. — Пішов би до його, 
та не насьмію. н. о. — Мовчить кожен, не 
промовить слова; хто пак знав — казати 
не насьміе, хто б насьмілявсь, так не зна 
нічого. Ст. С. — Далі як обсьмідивсь, тай 
каже. Кр. — Як ти важив сн підняти ру¬ 
ку на старшого брата? н. к. — Ти сього- 
дня мабуть розум стратив, що прохать си¬ 
нів у мене зваживсь. Сг, С. 

Осміхать = д. Осміивать. 
Осміяніе = СЬМІХ, восьмії, пересьміх, 

глум, осьміювання, висьміювання, — 
Достав ся на посьміх людям. 

Осміять = д. Осміивать. 
Оснастіть = оснастйти, поснастйти. 
Оснаетщикт. = оснач. 
Основаяіе = 1. основа, фундамент (С. 3.), 
грунт, Ґрунт (С. 3.), печі, стога, млина 
— під, деревьяпа в будові — підвалина, 
підруби. 
2. основа, заснбвина, рация (0. з.), при¬ 
від. — Легенди мають свої основи реаль¬ 
ні. Кн. — Не здолїли побороти засновин 
централізму. Кн. — Не иае ніякої рациї 
до того, щоб так казати. — Мені подоба- 
єть ся гравюра тай ие без приводу. Кн. 

3. підпора, підвалина. — д0 основаній 
= до краю, до ногй, до пня, до ф(х)ун- 
даменту (С. 3.), до центу і т. д. д. цКо- 
нецт>. — Унію в землі руській до хунда- 
менту касуєм і нівечим. Хмельницький. С. 3. 
— Сарана по садах і но лісах листя до 
щенту виїла. Л. В. 

Основатель, ница = основатель, ка (0. 
Жел.), заложйтель, ка (С. Жел.), ф(х)ун- 
датор, ка (С. ПІ.), оселі — осадчнй. _ 
Мазепа був фундатором сеї церкви. Пр. — 
Першого осадчого сього села — не відаємо 
на ймення. Кн, 

Основательность = основність, доклад¬ 
ність. о. Жел. 

Основательннй, но = основний, но (О. 
Жел.), докладний, но (С. Жел.), статеч¬ 
ний, НО, розсудливий, БО. — Докладно 
про все йому росказав. -— А старики раду 
радять статечную; вони тебе навчатимуть 
сердечную, н. II. 

Основнвать, основать, ся = основувати, 
ся, засновувати, ся, уґрунтовувати (С. 
ш.), засаждати ся (С. 3. л.), основам 
(0. Жел.), заснувати, ся, уґрунтувати 
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(О. ЦІ.). — На оцїх підвалинах заснувати 
свої думки. Кн. — Шкодй, дарма мовити, 
на кондидиях неслушних засаждати ся. Б. 
Хмельницький. Л. Б. 

Основнбй = основний, грунтовніш. — 
Грунтовний закон забороняв такі вчинки. Ки. 

Особа = особа, парсона, іронично, глум¬ 

ливо — велике цабе. _ Мабуть цабе чи 
маленьке, бо й Качалка побіг на зустріч. 
Лев. В. 

Осббепно = 1. окроме, окромяе, одрубно, 
нарізно, осббе (0. Жел.), особіие (Ман.), 

ОНрІЧ. — Бони живуть нарізно. — Вона 
хоче прясти собі на полотно нарізно од нас. 
Лев. — Віч пішов окроме од нас. 

2. особливо (0. Л.), особно, з особпа, 
надто, наіпаче, найбільш (С. Л.). — 0- 
собливо меншу дочку любив він. — Всім 
і кожному з особна, кому належить, озпай- 
муем. С. 3. — Часто бвють ся між собою, 
надто бабина дочка, н. к. — А за молодою, 
а надто ще за вдовою козаки ордою так 
і ходять. К. Ш. 

Особенность = особливість, одміна, окрем- 
НІСТЬ. — Особливість нашої народности 
від сусідніх — визначаегь ся. Ки. — Етно- 
графичні особливості! відповідають поділу 
в удільний период. Бар. О. — Вь особен- 
ности = д. Особенно 2. 

Осббенннй =особлйвий (0. Л. Жел.), особ¬ 
ини (С. 3.), окремішії, опрічний (С. 3.), 
окрбмний, окрб е)мішний. — Потребно 
особиого притотованіщ. С. 3. — Дорожку 
знаю я окромну, в нічну добу, в годину 
сонну прокрастись можна. Кот. 

Особдйвость, вмй = д. Особенность, ннй. 

Особіннибм'Ь = д. Осббенно 1 і крім того: 

од людей — посторонь, осторонь (0. Л.), 

ОДЛЮДНО (С. 3. Л.), від иньшої будови — 

на одшибі, на одльбтї (0. л.), на бе- 
Лебнї (С. Аф.). — Живе одлюдно на виго¬ 
ні. 0. 3. — Хата наша на одшибі. Лев. — 
Геп хата стоїть на белебнї. С. Аф. 

Особо = д. Осббенно. 
Осббность = особність, осооость, окрем- 

ІІІСТЬ. 
Осббнй = д. Осббенньїй. 

О'собь = 1. д. Осббенно. 

2. особина, с. Жел. 

Осовіть = осовіти, посовіти. 
Осока, рос. Сагех Ь. = осока, тирса (0. 

Аф.), куга. 

Осокорина = сокорина. 
О'сокорь, рос. Рориіив пщга Ь. = ОСОКОр, 

сокбра, сокорина, ясокір. _ О'сокорь 
душйстая, Р. Ьаїзатіїета Б. = золота 
верба, с. Ан. 

Осоловіть = осоловіти, посоловіти, осо¬ 
віти, ПОСОВІТИ. — Посоловіли очі. 

Осолодіть = ОСОЛОДІТИ, ПОСОЛОДІТИ. 

Осбсокт. = сосун, сосунець (про порося). 
Осоті., рос. = 1. Сігзіит агуепзе 8сор. — 

жербій, жибрій, колючка, колючки, иа- 
головатки. 2. йопсЬив апгепвіз Ь. — ОСОТ, 
гірчак, молочак, молочай, чортове зіл¬ 
ля. с. Ап. 

Оебхнуть, осьтхать = обсохнути, просох¬ 
нути, обсихати, просихати. 

Осоюзить = обсоюзити. 

О'спа, Уагіоіае = віспа, здр. вїснка, віс- 
почка. С. Аф. 3. Л. — Вітряная бсна = 

ГВІЗДКИ (0. Аф.), ГВІЗДОЧКИ. — Сестра 
Шевченка Маруся умерла з віспи. Кн. — 
А підняло ся на поти — кір, гвіздочки та 
кашлі підкошували дитячі сили. О. Мир. 

О'спенннй = віспяний. 
О'снина == вісиина, віспинка (0. Аф.), лу- 
щина, ряботиння. 

Оснопрнвиватель = віспарь, щепій, ш,е- 
ІІІЛЬННК, ІЦепун. — Віспарь приїхав віспу 
щепити. Чайч. 

Оспбривать, оспорить = споритись, спе- 
речати ся, змагати ся і д. Оировор- 
гать 2. — Проти тих фактів не можна 
сперечати ся. Ки. — Став був змагати сн, 
бачу не переспорити. Кн. 

Осрамйть, осрамлять, ся = осоромити, ся, 
сорому завдати, оганьбити, сорому на¬ 
брати СЯ, багатьох — ІІвресорбмИТИ. 

Осралисніє =осор6млення; сором, ганьба. 
Оставаться, остаться = зоставати ся (0. 
Аф.), лишати ся, зостати ся, лишити 
СЯ. — Або ви, тату, йдіть по дрова, а я 
зостанусь дома, або я зостанусь дома, а ви 
йдіть по дрова, п. пр. — ГІабив грошей у 
кишеню самісіньких срібних, па придачу 
ще зосталось либонь з копу мідних. Дум. 
— Обмолотивсь я в вівторок, лишило ся 
снопів сорок, н. ц. — Помер чумак тай по¬ 
мерла його думка, а я ся лишила сама па 
чужині, як енва голубка, н. н. ГІод. —- От. 

вт> додгу не останется = він сього не 
подарує, віддячить. — Остаться непо- 

ДВЙЖННМ'Ь (від страху) — прикипіти ДО 
місця (С. Л.). — Вт> накладі не оста¬ 

нется = утрати, шкоди не матиме. -- 

Счастдйво оставаться! = бувайте здо¬ 
рові ! — Что оставалось лні; ділать ні. 

подббном'ь случаіі — що мав я роби¬ 
ти в такім разі? 

Оставить, оставлйть = зоставити (О. Аф.', 
лишити (с. 3. л.), облишити, залишити, 
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кинути, покинути, зоставляти, лишати, 

кидати, покидати. — Зоставив сипони 
багато худоби, н. к. — І в дому мене не 
лишай і в поле мене не бери. н. пр. — Не 
жалуй, матінко, за мною, не беру я нічого 
з собою, лишаю слїдоньки но двору, слі¬ 
зоньки по столу, н. н. — Лучче б було ме¬ 
не, мати, в купелі залити, ніж такую не¬ 
щасную на сьвіті лишити, н. п. — Облиш¬ 
мо, куие, сюю роботу, вип-ьем горілки ще 
й у Суботу, в. п. — Кого схочеш залиши¬ 
ти дома, хай тобі той в обороні стане. Ст. 
С. — Покидаєш мене, серденятко моє, та 
комуні приручаєш? п. п. -—• Покинь ту дум¬ 
ку навісну та берись до праці. Кп. — Я- 
кийсь час з лекций перебивала ся, а далі 
кинула. Кн. — Оставить без! вийманій, 
без! попеченій, в'ь нрспебреженіи = 

занехаяти (с. 3.), занедбати (О. Лф. 3.), 

залишити, знехтувати, кинути, «окину¬ 

ти. — Нехай, нехай — гай зовсім занеха¬ 
єш, н. пр. — Своє добро він занехаяв, н. о. 
— Рідна народи мова була знехтована. 
Кн. — Оставденний безь внішапія і т. д. 

= занехаяний, занедбаний, залишений, 

про вещ — завалящий. — Д. теж під сл. 
Брбспть і Брбшеиннй. — Оставить без» 

послідствій = відказати. — Оставить 
світі. ~ вмерти, переставитись. _ о- 

етавнть службу — кинути службу. — 

Оставить лірь = кинути сьвіт, жити 
відлюдно, скітником, пустельником. — 

Оставьтс сгб = не руште, не займай¬ 

те, киньте, покиньте його ! — Оставьте 
мсшї вг иокоЬ = дайте міні спокій. 

О’ставь = кістяк, кістняк, снасть. — л 
я така, що тільки снасть моя була та» го¬ 
ді, так вихудла в тяжкій роботі К. X. 

О'сталь = д. Оетатокь. 

Остальибй - останній, остатній (С. 3. л.), 

ОСтанець. 0. 3. — Сам не впав, остатню 
каплю допивав. К. ПІ. 

Останавлнвать, остановйть, ся = зупиня¬ 

ти, СПИНЯТИ (С. л.), припиняти (С. Л.), 

перепиняти, зупинити (О. 3. Л.), спини¬ 

ти (С. 3. Л.), ОПИНИТИ, СЯ, застушіючи до¬ 

рогу — переймати, иереняти (С. 3.), гам, 
суперечку — гамувати, угамувати (С. 

ПІ.), течію, на пр. води, крови — Тамува¬ 

ти (0. 3. ПІ.), гамувати, зупиняти (с. 

Аф.), затамувати (О. 3. л.), угамувати (О. 
ПІ.). — Над річкою зупинила ся, па коза¬ 

ка задивнла ся. її. п. — Його гнівний по¬ 
гляд зупинив ся на... Фр. — Гуляла, гуля¬ 
ла й мати не спішила, а тепер зупинила 
лихая година, н. и. — Тепер ніхто не мо¬ 
же кого страшною діла зупинити. Сам. — 

Так і доля! того лама, того нагинає, мене 
котить і де спинить, і сама не знає! К. ПІ. 
— Полюбила — не спинили, пішов гай за¬ 
гинув. К. ПІ. — Кайдаш побіг за волами, 
спиняв їх, але вони не могли здержати во¬ 
за. Лев. — Заходив ся князь Острожський 
спинити справу церковної унії. Бар. О. — 
Коли ж тії гайдамаки та такеє чинять, так 
послати Капнистого, нехай їх припинить, 
н. п. — Але я ніяк не спиню сліз. Ст. Г. 
— Не перепиняйте мене, а то казати не 
буду- н. о. — Засьпіває, опинить ся, по- 
елуха та знову. К. ПІ. — Не все те перей¬ 
мати, що по воді пливе, п. пр. — На силу 
вже на вигоні перепяв волів. — Тамувати 
кров. С. 3. — Зашшити воду. С. Аф. — 

Не осташівляваясь = незуииняючись, 
без одиочішку, без перерви. — Читав 
не зупиняючись. Кп. — Остановйться ла- 

гсрсінт., обозом! = отаборитись, кошем, 
табором стати, отокуватись. — Валка 
чумаків отокувалась. Ман. — Останавли- 
ваться, остановйться в! дорогії, па квар¬ 
тирі = становити ся, ставати (С. Л.), 

зупипяти ся, стати, зупинити СЯ. — По¬ 
ки став у заїзді. — На ночівлю зупини¬ 
лись у селі маленькім. Ст. С. — Стали па 
попас. — Остаповйться со стадом! — 

отирлувати ся, отйрлити ся. 
Остапбвка = впин (С. 3. Л.), спин, при¬ 
щіпка, загайка (Сп.), устаиок, перестань, 
перестан, перестанок; постоянка. — 
Нема впину вдовиному сину, що звів з ума 
дівку сиротину, н. п. — Гордий злюка без 
устанку убогого давить, і що днн нону готує 
видумки лукаві. К. П. — Ледача шкапа 
скрізь припишім має. п. пр. — Оетанбвка 
за ним! — Діло стоїть, стало за ішм. 
Оетанбвка в! раб оті = загадка. 

Остарок! = підстаркуватий. 
Остарйть = зістаріти ся, підтоптати ся. 
Остаток! = останок (0. Л.), остача, реш¬ 

та (О. 3.), лишка (С. 3.), остагки = 

останки, ИОСЛЇДКИ (С. Л.), липгр, в по¬ 

судині на дні — 0ДЄИКИ, від витопленого 
жиру, сала — вишкварки (0. Аф.), шквар- 
КИ, від топленя — ВЙТОИОК, ВИТОПКИ, від 
виварки — ВІІКШКИ, після віяння — 0Д- 
ВІИКИ, ПОСЛІД, борошна після просівання 
через сито — межиСЇТКа, зерна або бо¬ 

рошна після переточим — ОДТОЧИНИ, після 
їди — веДОЇДОК, НеДОЇДКИ, після корму 
худоби — Переїди, ЗІЙДИ, після ниття — 

недопитки, після горіння — недогарок, 
після бою — ВЄД66ИТ0К, иедббиТКІІ, пі¬ 

сля гопки горілки — барда, од хліба пі¬ 

сля їди — ОКрушкИ (Лев.), в лембику — 
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НОДОГ1Н, під раків — ракОВЇЇИНЯ, тютю¬ 

ну в гамані —Ііотерть, ИО'геруха, в люль¬ 

ці — ЧВИр, що треба вигрібати або вискрі¬ 

бати, па пр. останки тіста в діжі — ВІІ- 

грібки, вйскрібок, пбскрібок вискріб¬ 
ки, ІІОСКрібки (так в жарт зовуть і остан¬ 
ню дитину у старих). —- Тепер, кажуть, в 
Слободзеї останки збірае Головатий та на 
Кубань хлопців підмовляє. К. Ш. — У попа 
здачі, а у шевця остачі — не питай, н. пр. 
— Рубає мечем голови з плечей, а решту 
топить водою, н. п. — 3 хліба зт>ід не буде, 

н. пр. — До оетатка = до останку, до 
решти, ДО цури і т. д. д. Вконецт.. — 
До цури побив, перевів. Ман. 

Остаточний =» останній, остатній, оста¬ 
нець, осталець (с. 3.). 

Остаться = д. Оставаться. 

Остегивать, остегать,«стешуть = 1.стьо¬ 
бати, хльостати, вистьобати, стьобну¬ 
ти (С. 3.), вихльостати. _ Стьобнув пу¬ 
гою. 0. 3. 

2. стьобати, вистьобати, стьобнути і д. 
Обмежать, обметьтвать. 

Остепенйть, ся, остепеняться — устат¬ 
кувати, ся (С. Ш.), статкувати, статнї- 
ТИ, шанувати СЯ. с. Л. — Покинь тую 
горілку, треба статкувати. 0. Л. — Тобі 
треба статиїти, годі ледащить ся. С. Л. — 
Казав тобі: шануй ся, бо та гульня до до¬ 
бра не доведе, н. о. 

Остервеиініе = лютовання, озьвіренпя. 
Оетервенйться = розлютовати ся, озьві- 
рити ся. осатаніти, розстервіти ся (С. 
3. ). -— Од злгсти Тури осатанівши... Ког. 
— Уздрівши Низ труп Квріала, од прости 
осатанів. Кот. — Розстервівшую сн орду. Л. В. 

Остерсгать, остеречь = остерегати, пе- 
рестерегати (0. 3. Л.), остерегти, пе¬ 
рестерегти. — Сторож остеріг мене, що 
груба димить. Кіі. — Перестерегла його, 
щоб туди не ходив, н. о. 

Остерегаться, остсречься = стерегти ся 
(С. Л.), берегти ся (О. Л.), вистерегати 
ся, боронити ся (О. л.), варувати ся, 
остерегти СЯ, поберегтй СЯ. — Висте- 
регай ся пити лишнє. Кр. — Боронись, щоб 
не застудити ся. О. Л. — Варував ся кия, 
та палкою дістав. (Пр. д. ще під сл. Бе- 
речься). 

Остйстий = остюватий. 
Оетіе = ГОЛКа, ШПЙЧКа (на рослинах). 
О'стов'ї. = д. О'ставь. 
Оетолбеніть - остовпіти, остовпенїти, 

отетеріти, правцем стати, ослупіти. — 
Малий Мирон так і остовпів з переполоху. 
Фр. — Як грімне на мене, я так і остовпі- 

_Острова, 

ла. Кн. — Остовпів та й не вгада зразу, 
як відказати. Лев. В. — Як побачу — вті¬ 
шаю сн, аж оетовпеаїю, а як прийде роз¬ 
ставатись, аж серденько мліє. н. н. — Як 
міні сказано: одягай ся, так я і отетеріла 
і отерпла. Г. Барв. — А бодай ти серед 
шляху ослупіда! н. пр. — А мати як крик¬ 
нула, то вони поставали в куточках, тай 
остовпіли і руки їм позаклякали. н. о. 

Остолошша, остолбп'ь = бовдур, дурбй- 

ло, телепень, товнйга, бецман (високий, 
але дурний і незграбний). 

Осторбжяость = обережність, бачність, 
ОСТОрбга. — 3 властивою усім облудним 
людям боязкою обережностей) він лякав сн 
усього, що... Лев. В. 

Осторожний, но = обережний, но (С. Л.), 

бережений (0. ПІ.), сторожкий, сторож¬ 

ко (С. Л.), бережкий, (С. Ш.), бережний, 

но (0. ПІ.), обачний, но, оиасливий, во. 
— Та сторожко робіть ви діло, щоб хто не 
провідав. К. К. (Д. ще під сл. Осмотрй- 
тельний). 

Острагивать, острогать = обстругувати, 

обстругати. 

Острастка = острашка (С. Л.), пострах 

(0. л.), пристрашка. 

Острсіі = вістря, гостре, ШПИЛЬ, Ш1ІИ- 
ньок (С. л.), ишйчка, голки — жало, 

жильце, ножа — жало (Лев.), лезо, лезво, 

гострій, гострій, гостриця (д. Лезвіе), 
списа — КЛЮГа (К. X.), палиці —■ НакО- 
НЄЧИИК. — Лезою як черконув по шиї, так 
йому ніж і загруз там. Кн. — Люди доста¬ 
ють клгоги списовнї. К. X. 

Остригать, острйчь, ся = обстригати, об- 

стрйгти, ся, надто — перестригати, пе¬ 

рестригти. 
Острйльїцик’ь = точйдьщнк. 0. Ш. 
Острйть = ГОСТрЙТИ (С. Л.), на точилі - 

ТОЧИТИ (С. ПІ.), на бруску — бруСИТИ, ко¬ 

су — клепати, маптачкою — мантачити. 
— Острйть зуби = ласити ся.— Ласмть 
ся, як кіт па сало. — Острйть надь кін ь 
= прикладати (С. л.). 

Острйца, рос. Авреги^о ргосигаЬепз Ь. — 

острйця, лйнчиця, лепчпця, левиць, 
мокрець, реіІЬЯШКЙ. С. Ан. 

Острйчь, ся = д. Остригать. 
Острів = д. Остре?. 

Остре = гостро. С. Аф. 

Островврхій = гостроверхий, с. Ап. 

Островйтянині., островитянка = ОСТро- 

вьянйн, островьянка. с. Жел. 

О'стровт. - острів (С. Жел.), вгісиа (С. Жел. 
3.), ВЙСИІІ, обток, обтік, плавучий—плав. 
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— Посеред моря широкого, близько Єгипту, 
єсть острів. Нїец. — Переплинувши море, 
достигнули виспи, Л. В. — Селезень на 
ставу, утїпка на плаву, тепер вони сидять 
на одпому плаву, та їдять рясочку. н. п. 

Острога = ості, бодець, сандоль (Аф.). 
Острогать = д. Острагявать. 

Остроглазнй = бистроокий, біістрий на 
очі (0. ПІ.), гострогляд. 

Острог-Ь = острог, тюрма (С. Ш.), поб. — 

ТЮрЯГЯ. — Ой і заплакали нашиї молодці, 
сиди в острозі, ц. ц. •—• Посадили його в 
тюрягу, а він і втік. ц. о. 

Остро конечний = кінчатий, кінчастий 
(С. Жел.), шпичастий (С. 3. Л.), стрім¬ 
кий, СТрІМЧаСТИЙ, тільки про гори — шпи¬ 
лястий. 0. Л. — Лихтаріи шпичастих мо¬ 
сяжних два. Ст. Оп. 

Остроноснй = гостроносий. 
Остробкій = д. Остроглазьій. 
Оетроиестрт,, острб-пестрб, рос. ЗіІуЬит 
тагіапит Оіігіп. = ростбпіиа, розтороп¬ 
ша (Укр.), ростроігша (Гад.). С. А я. 

Остроппливать, остроішлить, остронйть = 
ставити, поставити крокви. 

О’стрость - гострість, гостривя (О. Л.). 
О’строта = 1. д. О'стрость. 

2. ирйк іадка (С. Л.), гостре слово. — 
Ні! почне було прикладки прикладати. 

Остроугбльвмй = гострокутній. С. Жел. 

Остроумнпчатії — прикладки прикладати. 
Остроуніс = бистрий розум; гостре слово, 
Остроумннй = бистроумипй (С. Жел.), до- 
річний. 

Остругать = д. Острогать. 

Оструїііть = острупіти, заструшітись. 
О'етрьій = гострий, гостренький, го- 

стрі(е)сї(е)нькиіі , порів. — гостріший 
(С. Аф.), на речах — ДОрІЧИИЙ (Граб.).— 
Голий як кістка, а гострий як бритва, п. 
пр. — Ич яка дорічпа катівська дочка! Граб. 

Остріть = гостріти, гострішати. 
Остудить, остужать = остудити, просту¬ 
дити, ирохолодйти, остужувати, про¬ 
стежувати. 

Оступаться, оступйться = невірно сту¬ 
пати, ступити, спотикатись, спотикну¬ 
тись, спіткнутись. 

Остнвать, остннуть, остьіть = остигати, 
простигати, вистигати (0. Аф. л.). хо¬ 
лонути (С. Л.), чахнути, вичахати (О. 
Аф.), прочахати (О. л.), остигнути, про¬ 
стигнути (С. 3.), вистигнути, вистигти 
(С. Аф.), охолонути, прохолонути, ви¬ 
холонути, прочахнути, вичахнути, ви¬ 

чахти (0. Аф.). — Не минуло й иісяцй — 
коханпя остигло. Лев. В. — Простиг пое¬ 
мі весь жар. К. X. — Раз добром налите 
серце, в вік не прохолоне. К. Ш. — Остиг¬ 
лий, ОСТИВШІЙ = вистиглий, простиг¬ 
лий, прохолонути?!, ОСТЙЛИН. — Нема 
кому остилого серденька нагріти. К. Ш. 

Ость = 1. Агізіа — ОСТЬ (С. Пар.), ОСТЮК 
(С. Жел.), ОСТЯК (С. Жел. Пар.,) вус (0. 
Пар.). 

2. анат. 8ріпа — хребет. С. Жел. 

Осуждать, осудять — 1. осуждатд, осу¬ 
дити, засудити, присудити. — Засудили 
його в острог на три місяці. 
2. осуждати, судити, иересужувати, 
судачнти, гудити, ганити, гаиьбйти, 
осудити, зганити, оганьбити, погань- 
ОИТИ. — Ох і вийшла б я... так судять, гу¬ 
дять вражиї люди, хотять же нас розлучи¬ 
ти. н. я. — Ой там люди так суди судять, 
та все мого та свекора гудять, в. п. — 
Свого ледачого не хвали, а чужого доброго 
не гуди. н. пр. — Робім добре — нехай нас 
люди не гудять. С. Л. — Попів гудьмо, а з 
нонами будьмо, н. пр. — Служив Москві 
Іване, а вона ж його тане. н. пр. — Осуж- 
дагощій = пересудливий. 

Осуждеиіе = суд, осуда, обсуда. — Смерть 
не така страшная, як осуда людськая, н. и. 
— Що коли б я уважав на людську осу¬ 
ду. Кн. 

Осунуться = 1. змарніти, помарніти, 
ііід’унасти. 
2. обсукути ся. 

Осушать, осушивать, осушить, ся = 1. 
обсушувати, висушувати, обсушити, ви¬ 
сушити. — Висушив болото. 

2. висушувати, вихиляти, висушити, 
ВИХИЛИТИ. — Він за один ковток чи малий 
водянчик так і висушив. Кв. 

3. просихати, обсихати, сушити ся, 
просохнути, обсохнути, обсушити ся, 
пересушувати ся. 

Осунша = сушка. 
Осуществлйть, осуществйть — виповняти, 
сповняти, доводити до кінця, виповни¬ 
ти, сповнити, ся (0. Пар.), виконати, 
справдити, СЯ (С. Жел,), о су ЩИТИ (С. 
Жел.). — Чи справдила ся його надія? 

Осчастдйвять = ущасливити, зробити ща¬ 
сливим. — Думала ущасливити його, а він 
її до труни довів. К,и. 

Осипать, осипать, ся = 1. обсипати, о- 
сипати, посипати, обсипати, посипати, 
СЯ. — Молодих обсипають зерном. — Об¬ 
сипалось листя. — Жито осипалось. 
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2. висипати, висипати, ббкйдати, по¬ 
прищити. ■— Висипало на губах. 

3. осипати ся, обвалювати ся, зава¬ 
лювати ся, осипати ся, обвалити ся, 
завалити СЯ. — Земля обвалила ся в ко¬ 
лодязі. — Глинище завалило ся. 
4. витріпувати ся, вистріпувати ся, 
обтріпувати ся, витріпати ся і т. д. 
(про тканину). — Рукава вистріпались* 

Оснріть = ц. Отснріть. 

Ось = ВІСЬ, ОСЯ (С. Л.), залізна штаба під 
деревинною вісью — ИІДІСОК, та частина 
осі, на котрій крутить ся колеса —• іако- 
Г1И. — Вісь уломилась. — На кілок чи на 
осю — усе купи. Хар. 

Осьмерка, осьмбй і т. д. = д. Восміірка, 
Восьнбй і т. д. 

Осідать, осість = осідати, Сідати, над¬ 
сідати, ОСІСТИ, СІСТИ, надсісти. — Хата 
осідає. 

Осідлать, осідднвать, ся = осідлати, 0- 
кульбачити (0. 3.), сідлати, кульбачи- 
ТИ. — Сідлай коня вороного, мій брате ко¬ 
заче! По нас в сьвітї широкому ніхто не 
заплаче. К. Ш. — Ой кульбач, чесний отче, 
коня вороного, н. пр. — Окульбачнли, мов 
скотину. Гул. Ар. 

Осідлость — ОСІЛІСТЬ (С. Жел.), ОСвЛІСТЬ, 

оселя (0. Жел.), поеїлля, житло (С. Л.). 
— Приїхавши в которий повіт, де осїлости 
не маєть. От. Л. 

Осіддьій, до = ОСІЛИЙ, ДО. — Тоді у Та¬ 
тар було вельми ще мало прихильности до 
життя осілого. Пр. 

Йсіменйть, осіменять, ся = засіяти, об¬ 
сіяти, засівати, обсівати, ся. 

Осінить, осінять, ся = 1. отїнйти, оті¬ 
няти, СЯ. — Як же се він говорив, поста¬ 
ла хмара, тай отінила їх. К. Св. П. 

2. благословити, благословлять, ся, 
хрестити ся, перехрестити ся. 

Осіривать, осірцть = сїрчити, посїрчити. 
Осість = д. Осідать. 
Осітить = обкидати сітями, обтенетити. 
Осічка = обмах. — Дав обмах. Ніс. 

Осязаніе = дотикання (Б. Н. О. Жел.), ДО¬ 

ТИК (0. Жел.), доторкання, доторк (0. 
Пар.), мацання. 

Осязатедьпнй = дотикальний. 

Осязать = дотикати (О. Жел.), мацати. 

Отабориться = отаборитись, табором, ко¬ 
шем стати. 

Отанивать, отонйть, ся = тонйти (С. ПІ.), 
ТОНЧЙТИ (С. III.), ИОТОІІЙТИ, ПОТОНЧЯТП, 

СЯ. — Не тони, не мали, на цілий буха¬ 
нець завали, н. пр. 

Оташшвать, отонйть, ся = топити (0. ПІ.), 
опалювати, натопити, СЯ. — Чужу хату 
топити — свої очі сліпити, н. пр. — Опа¬ 
люєм хати соломою та бур'ьяном, бо дров 
у вас не має. 

Отаптмвать, отоптать, ся = топтати (0. 
Ш.), обтоптувати, притоптувати, об¬ 
топтати, притоптати, потоптати, ся. — 
Притопчи землю, щоб рівненько було. — 
Дай, Боже, потоптати і того року діждати. 
II. пр. 

Отачнвать, оточйть, ся = д. Обтачивать. 

Отбйвить, отбавливать, отбавлять, ся = 
відбавити, збавити, відбавляти, збавля¬ 
ти, СЯ. — Заправив дуже дорого, та вже 
потім почав збавляти. 

Отбагрнватьси, отбагриться = відпиху- 
вати ся, відпихати ся, відпихнути ся, 
ВІДІПХНутИ СЯ. — На силу відіпхнули СП 
від берега. 

Отбарабапить — відбарабанити, переба- 
рабанити. 

Отбесідовать = перебалакати, перебесї- 
дувати, иерембвити, скінчити розмову. 
— Годі вам балакати -— Пора спати. — 
Та вже все перебалакали. 

О-гбнвать, отбйть, ся = 0Д(від)бивати, 
одбйти, ся; од(від)бороняти, одборо- 
НЙТИ, СЯ. —- Данило відбив у Татар По¬ 
бужжя. Пр. — Одбив заиок і покрав. — 

Отбйться оті. рукь = розледащіти, роз¬ 
пестити ся, розпустити СЯ. (Д. під СЛ. 

Избаловаться, Избсздільничаться, Ия- 
вбдьішчаться). 

Отбивнбй = відбивний. 
Отбирать, отобрать = 1. од(від)бірати, 

ВІд(од!Ібрати. — Подарував було, а по¬ 

тім одібрав назад. — Отбирать мніте = 

збірати голоси. 
2. впбірати, од(від)кладати, вибрати, 
відкласти. 

ОтСдаговістить = нереблаговістити. 
Отблагодарйть = од(від)дячити (С. 3. Л.), 

ВІДДЯКуватИ. —- Я жив буду, то вже пі', 
забуду, а щеж побачу, то ласкою оддячу, 
н. п. — Я оддячу вам за приязнь вашу. 
От. Г. — Я тобі оддячу, н. к; — Чим же п 
тобі віддячу ся, братчику мій. Федь. — Од¬ 
дячивши йому сто з. оком і вражу щаблі" 
перебив. Кот. 

О'тбдескт, = бляск, відбляск, ВІДСЬІІІТ. 
— Як побачу на хвилях блиск од сопцп, 
то аж очі заболять. Ер. — Крізь іцелпіц 
бачимо па стіні блиск од ііогпш. К|і. 
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Бляха проти сонця дає одсьвіт. Кн. — У- 
пертий, а часом хижо-лукавий відблиск чор¬ 
них очей. Лев. В- 

Отбой = бдсїч (0. 3.), од(від)бш; од- 
(від)стуя. — Козаки збились до купи і Та¬ 
тарам одсїч дали. н. о. — Еней иостроїв 
теж отряди, де всім назначив для осади без 
одступу на вал іти. Кот. 

Отбодіть = виболіти, переболіти і д. Вн- 
ядоровЬть. 

Отббрний = одбірнии, виборний (С. Л.), 

добірний, вибірний, одборпий (С. Л.), 

ОІіріЧНИИ, ЧІЛЬНИЙ. — Построївши Ру- 
тульцїв в лаву, одбірних молодців на сла¬ 
ву. Кот. —■ ІІиво добре задніпровське, ви¬ 
борна дулівка, калинівка і тернівка. Макар. 
— Поприносив туди що добірнїші пляшки 
вина та старого вишняку. Вар. — За те 
ступить пан на покірного і прийме тебе, 
як добірного. Руд. — Умом і храбростю 
своєю в опрічнеє попав число. Кот. — Ла¬ 
явсь добірно, аж хороше. Лев. В. 

Отбояриваться, отбоярнться = одмовля- 
ти ся, ухиляти ся, одкручувати ся, 
викручувати ся, одмовити ся, ухилйти 
ся, одкрутити ся, одвертіти ся. 

Отбрасьтвать, отбрбсить = 1. од(від) ки¬ 

дати (0. Л.), ОДКІшути. — Одкинув геть 
від себе. —- Кращу рибу бере, а дрібну 
одкидає. 

2. од(від)бивати, од(від)сьвічувати, 
ОДОЙТИ, Ся. — Місяць відбиває від себе 
сонатний сьвіт. Де-що про Сьв. Б. 

Отбривать, отбрвть, ся = 1. кінчати, 
скінчити гоління, виголювати, виго¬ 
лити, ПОГОЛИТИ, СЯ. — Тільки я(0 виго¬ 
лив ся, зараз одяг ся і пішов. 

2. од(від)різувати, відрізати, відруба¬ 
ти. — Я йому так відрізав, що вдруге не 
буде зо мною словами грати. 

Отбросать = поод(від) кидати. 
Отбрбсить = д. Отбраснвать. 

Отбрбсокт. = покйдька, покидь (О. 3.), не¬ 
потріб. — Ще воно не покидька. С. 3. 

Отбувовать = од(від)лупйти, одшмагати, 
одчухрати і т. д. д. Бить. 

Отбурдйть = перебушувати, перебурха- 
'ГИ, переклекотїти. (Д. Бурлить). — Мо¬ 
ре переклекотіло — тепер саме їхати. 

Отбушевать = перебушувати, перебуяти, 
перешурмовати. (Д. Бушевать). 

Отбьіваніе = од(від)бування, одбуток 
(С. Л.) . , 

Отбмвать, отбнть = і. од(від)бувати, 
Одбути. 0. 3. Л. — Одбув панщину. — 
Жменею прядива не відбудеш. О. Л. 

2. од(від)’їздйти, од’їхати. — Три дні 

гостювали у нас, та вже на четвертий 
од’їхали. 

0тб4гать, отб4жать = од(від)бігати, од- 
біГТИ. — Одбіг геть далеко, та тоді й по¬ 
чав лаятись. 

Отбйгать = 1. одбігати, перестать бігати. 
2. набігати, натомити (біганням ноги). 

Отбйливать, отбібдйть = білити, побіля- 
ти, вибілювати, побілити, вйбілити. _ 
Побілила стіни. — Білити полотно. 

Отбїідка = білій в я, побілка. 
Отвага = од(від)вага. — Одвага мед-вино 

п'ьє, одвага і кайдани тре. н. пр. 

Отвадить, отваживать, ся = Од(від)на- 
дити, од(від)учйти, од(від)лучйти, од¬ 
ержувати, СЯ і т. д. — Треба віднадити, 
щоб не ходив більше. — На силу од’учив 
його од сього. —- Пора вже теля відлучати. 

Отваживаться, отважиться = важити ся, 
од(від)важувати ся, зважувати ся (с. 
Аф.), одважити ся, зважити ся, пітй 
ва відважне. (Пр. д. під сл. Осіїйли- 
ваться). 

Отважность = ОД(від)вага. 
Отважншй, по = ОД(від)важиий (С. Л.), 

відважливий (0. л.), сьш'ливий, голін¬ 
ний. — Пан Сава Чалий голінний, хоро¬ 
брий. І. Г. 

Отваливать, отвадить, ся = 1. од(від)- 
налювати, одвалйти, ся. — Одвадив ка¬ 
мінь. — Цегла одвалила ся. 

2. од(від)чалювати, од(від)пйхувати 
ся (від берега), одчалити, одпихнути ся. 
— Тільки що відчалили, як схопила ся буря. 

Отвадт. = 1. Од(від)вал. — Ьсть до от- 
валу = д. Досита. 
2. од(від)чалювання, одчал. — Идтй, 

брать на отва.гь = одчалювати. (Д. От¬ 
валивать 2). 

3. ПОЛИЧКа (у плузі або в сосі, що од¬ 
вертає скибу). 

Отвадить = 1. вивалити (на пр. повсть, 

сукно), ВЙкаЧатИ (на пр. тісто). 

2. одлупйти, одчухрати і т. д. д. Бить. 

Отварнвать, отварйть, ся = од(від)ва- 
рювати, виварювати, одварйти, вива¬ 
рити, ся. 

Отварка = вивар, виварка. С. Жел. 

Отварнбй = од(від)варшій, виварний. 
Отварт. = од(від)вар, юшка (од вареної 

риби або мч.яса), Щврба (од риби), ЦЇД 
(од висівок). 

Отвезти = д. Отвозйть. 
Отвергать, отвергиуть, ся = од(від) ки¬ 

дати, од(від)вертати, одмовляти, ся (С. 

21 идомціь ііос.'уми. 
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ж.), нрікати ся, цурати ся, одкинути, 
одвернути, одмовити, ся, зрікти ся, од- 
(від)цуратп ся. 

Отверд'Ьвйть, отвердіть = твердіти, 
тверднути , (більше) — твердішати (С. 
Ш.), затверднути і т. д. д. Затверд'Ьвать. 

Отверділий = стверділий. 
Отвержепещт,, отверженшік'ь, ца = за¬ 

клятий, ВрОКЛЯТИїї, та. —- І всі регочуть 
ся, сьміють ся і всі танцюють. Тільки я, 
неначе заклятий, дивдю ся й нишком пла¬ 
чу я. К. III. — Жарко проклятий. Сто- 
роженко. 

Отверстіе = отвір (С. Жел.), розтвір (О. 

Жел.), дірка (0. 3.), в улику — ОЧКО, віч¬ 
ко в муз. струменті -—ГОЛОСНИК. — Отвір, 
з котрого у вулкані бурхав огонь або дим 
і мул. Зем. — Вліз у дірку. 

Отвертнваніе = од(від)вертання, одкру- 
чування. 

Отвертнвать, отвертіть, отвернуть, ея =- 
1. од(від)кручувати, од від)вірчувати, 
одкрутйти, одвертїтн, одвернути, ся. 
— Відкрутити гайку. — Одкрутив голову 
курці. 

2. од(від)вертати, ся (С. Л.), одверну¬ 
ти, СЯ. — Не дивить ся иа мене, одверта¬ 
ється. — Мотря одвернулась до вікна і ипер- 
ве заплакала. Лев. — Щось усе одвертав 
ся од дверей, неначе нічого не чув. Лев. В. 

Отвертнваться, отвертіться = оді від) 
кручувати ся, одкрутйти ся. — Ти вже 
від цього діла не відкрутиш ся. 

Отвестй = д. Отводить. 

Отвивать, отвйть, ся = одвивати, од(від)- 
кручувати, од(від)сукувати, одвйти, од¬ 
крутйти, одсукати, ся; повити, посу¬ 
кати, пересукати. (Д. Вить, ся). — Хміль 
одвив ся од тичини. — Вже всі нитки по¬ 
сукали. 

Отвйливать, отеплять, отвнльпуть, ся = 
викручувати ся, відкручувати ся, од- 
нйкувати, уникати (С. Ш.), ухиляти ся 
(0. Ш.), викрутити ся, відкрутити ся, 
однйкнути, уникнути (С. ш.), ухил йти 
ся, ухильнути ся (С. Ш.), крутька да¬ 
ти. — Мій наймит все одпикуе од роботи. 
Лев. — Годі тобі уникати, признавай ся 
по правді. Кн. — Він було спершу й зго¬ 
див ся, а потім того крутька дав. 

Отвйпчивать, отвинтйть, ся = о.і/ від'¬ 
їв рутову вати , од(від)кручувати, од- 
(від)вірчувати, одшрубувати, одкрутй¬ 
ти, одвертїти, одвернути, ся. 

Отвисать, отвйснуть = обвисати, обвис¬ 
нути. 

Створять 

Отвйслнй = обвислий. 

Отвлекать, отвлечь, ся = 1. од(від)тя- 
гати, од(відіволїкати, одтягтй, одво- 
ЛОКТИ. — Одвол'ік за двір тай кинув. 

2. од(від)вертати, од(від)хиляти, од¬ 

вернути, одхилйти. — Отвлекательпнй 
— ОДВОрОТНИЙ. — Воно, кажуть, одво- 
ротне, як горчишішк. Ніс. — Отвлекать- 

ся оті. зашїтій = одриватись од ро¬ 

боти. 

Отвлеченіе = од(від)тягання, од відвер¬ 
тання. 

Отвлечснниіі = 1. одтягвутий, одволб- 
чений, одвернутий. 
2. відлучний (С. Пар.', уМОЗОрННЙ (Кн.), 

абстракцййний. 
Отвні = зверху, з’окола. 

Отводить, отвестй = од|вІд)вбдити (С. Л.), 

одвести, кого силою — одпровадити. о. 
Л. — Отводить квартири = розводити 
по кватйрях, ставити на постбй. 

Отводний — 1. обводнйй. — Обводпий рів. 

2. од(від)ведений, призначений. 
Отвбдокт, = од(від)водок, од(відірбсток, 
різка, різочка, Ш,ЄІіа. — Посадив різоч- 
ку, а вона й принялась. 

Отводі. = 1. одвід. — Дїдать отвод'ь 
глазь = ману пускати. 
2. крила (у сапок'. 

Отвоевать = од(від)воюватп. 
Отвозйть, отвезтй, отвезть = од(від)во- 

зити, одвезтй. 
Отвозт. = од(від)віз, відвбзка. 

Отволакивать, отводбчь = д. Отвлекать 1. 

Отвораживагь, отворожвть = 1. од(від)- 

ворбжувати, од(від)чарбвувати, одво- 

рожйти, одчарувати, од(від)іпевтувати, 

одшептати. 

2. ставити на сир, гріти на сир, по¬ 
ставити, нагріти на сир. 

Отворачивать, отворотмть, ся = 1. од- 
(від)вертати, одвернути, ся. — Треба 
одвернути колоду. Д. ще піл сл. Отвертьт- 
вать, ся 2. 
2. од(від)гортатп, одгивати, одгорну- 

ТИ, одігнути, СЯ. — Одгорнув поли. — 
Одігнуло ся з краю і стирчить. 

Отворять, отворить, ся = од(від)чиняти, 
ОДЧИНИТИ, СЯ. — Я ж дожидала, я ж на¬ 
глядала, ворітечка відчиняла. її. п. — Ой 
дівчино, дівчино, відчини, сама собі криіі- 
доньки не вчини. Ой не буду, козаченьку, 
відчинять, бо ти будеш, серденько, іючу- 

256 



ОтВорожйть 257 _ Отв’їічать 

вать. н. п. — До вікна вона підходить, одчи¬ 
ни вона його. Чайч. — Він убравсь в одну 
хвилину, мерщій двері одчинив. От. Г. — 
Зарав слуги одчинили браму, в поле чисте 
вибігли далеко. Ст. С. — Широкі ворота 
були одчиншіі навстіж. Лев. — (Утворять 
часто двери = рішатися. — Створять 
кровь = пускати кров. 

Отворожііть = д. Отворажнвать. 

Отворотйть, ся = д. Отворачивать. 

Отворотпнй = 1. од(шд)вор6тний.— Од- 
воротне зілля. Ніс. 
2. одГві:і)кладнйй, виложистий. — Ви- 
лоиїистий комір, — Отворбтньїе рукава = 

ВИЛЬОТИ. С. 3. 
Отвороть = 1. од(від)ворот. 

2. в одежі — од(від)кдад, вилога (с. 
Жел.) 

Отвратйтельний, по — гидкий, підко, 
бридкіш, бридко, огидний, но, обрид¬ 
лий, ло, гйдостиий, ио обридливий, во, 
осоружний, С. 3. Л. — Отецько стидкий, 
Отецько бридкий! Цур тобі, відчепи ся. 
Кв. — Гидко дивитись на його. — Який він 
міні осоружний! — А тюрмою пахне йому 
рідна хата, обридлий, огидлий свій рідний 
поріг. К. X. 

Отвраіцать, отвратйть, ся = одвертати, 
одвернути, ся — Отвраіцать взорь = 

Одвертатися. — Чи ти мене Воже милий, 
на вік забуваєш? Одвертаєш лице своє, 
мене покидаєш? К. Ш. 

Отвращеіііе = 1. одвертання, од(від)- 
ворбт. 
2. огйда (О. 3.), огидь (0. Л.), нехіть 
(0. Л.), бркдь і д. Омерзініе. 

Отвсюду = д. Оговсіоду. 

Отвьїкать, отвнкнуть = одвикати, од- 
вйкнутп, од(від)надитись (Си.). 

ОтвТ.ийть, отві.и'іь, ся = одвівати, одві- 
ювати, ОДВІЯТП, СЯ. — Багато полови 
огвіядося. 

Отвіднвать, отвйдать = 1- коштувати, 
смакувати, покоштувати, посмакувати, 
(коштуючи випить або згьісти багато або 
усе -- впкоштунати, скоштувати. с. 3. 
Л. — Покоштувавши, сказали: дай Боже 
і на той рік діждати. Кв. — Дай панові 
покоштувати а він і гамкне, н. пр. — Ого, 
скільки викоштував ! 

2. пробувати спробувати, попробувати 
(0. Л.), зазнавати, зазвати. - Зазнав 
і н колись щастя. 

ОбвЬпчаті. = обвінчати, повінчати, пе¬ 
ревінчати. —• Ми в церкву, а їх уже пе¬ 
ревінчали. 

ОтііІісяті» ---- д. ОтвЬіцнвагь. 

Отвісний, но = сторчовий, стрімкий, 
сторч, павсторч, стрімко. 

Отвісокг, отвІсь = ОЛІІВНЙЦЯ (0. Пар.), 

грунтвага, строма, иовіс. 
ОтвТ.тить = д. ОтвЬчать. 

ОтвТ.тний = одвітнии, одмовний, одпо- 
віднйй. 

ОтвЬтственность = од(від)цовіда.чьність, 
одвічальвість. с. Жел. Пар. 

Отвітствеянни = од(від)иовідальний, 
ОДВІЧЙЛЬНИП. С. Жел. 

Отвітетвовать = 1. д. ОтвЬчать. 

2. одвічати, одвітувати (с. 3.). 
ОтвЬтчикі., ца = одвітчик, одповідник, 

Н Я (Ст. Л.). 

Отвіть = одвіт (С. Л.). відвіт (С. Жел.), 

бтповідь (С. Ж. 3. Л.), ВІДПОВІДЬ (0. 
Жел.), тільки на словах — бд(від)м6ва, 
0д(від)ка3 (С. Л.), тільки на письмі — 

6д(кіділпс (с. 3. л.), 6д(від)пйска. — 
ІЦо хоч спитай, на все, як слід, розумний 
зараз дасть одвіт. К. Ст. — Не письменний 
н, так не знаю, яку тобі на се одповідь 
дать. О. Ст. - І тільки одповідь мав дати 
і гнів царський свій показати. Кот. — На 
питання був скупим, а щедрим на одмови 
тільки. Ст. Г. — Не питайсь ти ніколи 
про це, бо одмови дать не зможе вона. 
Чайч. — Вдпвляв ся у темряву, неначе на 
їй написана одмова на питання. ІІісоч. — 
На це письмо дайте бдписку. Лев. — Вь 
отвіть = на ОДПОВІДЬ. — А почувши 
на одповідь, що ще... Лев. В. 

ОгвЬчять, отвЬтить = 1. Од(вІд)пові- 
дати, од(від)мовляти, одповідати, од- 
ПОВІСТИ, ОДМОВИТИ, тільки па словах — 

од(від)казуватв, одрікатп, одказаги, 
одректй, на письмі — од(ві дотісувати, 
О іписати. 0. Жел. 3. Л. — Той його пи¬ 
тає, а Іван стиснув плечима, тай одповідає. 
Руд. — їхав козак дорогою: „помогай Біг, 
женче!“ вояа-ж йому відповіла (по другій 
одмінї: одказада): „здоров бувай, серце!“ 
н. п. — Ми сей лист розберемо на воді 
і одмовим розібравши діло. Ст. Г. — Ой 
піду я до синочка на широкі давки, а не¬ 
вістка одказує: не треба нам мамки, я. п. — 
Ой прийшов він під віконце: „добривечір, 
серцег1, вона-ж йому одказує: „забий жінку 
перше", н. п. — Одрікла йому сестра Га¬ 
лина: ох, мій брате. Ст. С. — Одріка на 
теє королева: пе турбуй ся, молодице се¬ 
стро. От. С. —• А він йому і одписує. Ер. 
2. д. Отвітствовать 2. 
3. Од(вІд)П0ВІДаіИ, ОДПОВІСТИ. — Лдмі- 
ііістрацші тодї-б тільки була дужою, коли-б 
попа відповідала народнім змаганням. Бар. О. 
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Отвйшать = повішати, порозвішувати. — 
Вже усі сорочки повішали. 

Отіїіланнать, отвісить, ся = одГвід )ва- 
жувати, зважувати (С.Аф.), одзажити, 
ЗВажіІТИ, СЯ. (О. Аф.) — Одважвв йому 
пуд соди. — Зважив па терезах. — Отві- 

сить поклоні. = уклонпти ся низень¬ 
ко. — Отвісить ударі. = вдарити силь¬ 
но, гепнути, бухнути (С. Аф.). стусана 
дати. — Гепнув по шиї, неначе каміню¬ 
кою. Дмитренко —■ Кум мірошник. 

ОтвЬять == д. ОтвЬвать. 

Отвязивать, отвязать, ся = 1. од(від)- 
вязувати, одвязати, одиязати, ея. — 
Одвяжи КОІ1Я од ясел. 

2. од(від)чеплювати ся, одчепити ся 
(0. 3. л.), од(від)караскати ся, збути 
ся, позбути ся, од від'пекати ся, спе- 
кати СЯ. — Вже й не знаю, як од тебе 
одчепитись. Лев. — На силу одчепив ся од 
його. — Ніяк од його не одпекаюсь. Бар. — 
Як міні його спекатись? 

Отгавдивать, отгов-Ьть, ся = одбувати 
говіння, одговіти, ся. 

Отгадать = д. Отгадмвать. 

Отгадка = од(від)гадка, розгадка. 
Отгадчик-ь, ца = од(від)гадчик, ця, у- 
гадчик, ЦЯ (0. Ш.), угадько. — Бути 
тобі угадьком, н. пр. 

Отгадиваніе = од( відгадування, угаду¬ 
вання. (С. ПІ.) 

Отгйдивать, отгадать = од(від)гадува¬ 
ти, угадувати (С. ш.), вгадувати, роз¬ 
гадувати, одгадати і т. д. — Сім зага¬ 
док загадаю. Одтадаєш — моя будеш, не 
вгадаєш — дурна будеш, н. п. 

Отганнвать, отогнать = д. Отгонять. 

Отгащивать, отгостйть = од(від)гостю- 
вати, одгостювати, одгостйти. 

Отгибать, отогнать, ся = од(від)гинати, 
оді(віді)гнути, ся. 

Отгйбка = од(від)гинання. 
Отгдагбдьний = од(від)глагольний. с. 
Жел. 

Отгдадить — погладити, перегладити, 
попрасувати. Вже усі сорочки погладила. 

Отгнивать, отгнйть = од(від)гнивати, 
одгнйти, поодгнивати. 

Отгнусйть = прогугнявити, перегугня- 
вити. 

Отговариваніе = одмовляння. 
Отговарнвать, отговорйть, ся = 1. ОД- 

(від)мовляти (0. л.), одговбрювати (С. 
3. ) розражувати (с. л.), одражувати, 

Отгорать 

одмовити, одговорйти, одрадити, роз¬ 
радити (С. 3. л.), розраяти (С. 3.). — 
Хотів їхать, та люди одрадили. — Нема 
його і не буде, розраяли злиї люди. н. п. 

2. од(яід)мовляти СЯ (С. 3.), вимов¬ 
ляти св, од(від)магати ся, од(від)брі- 
хувати ся (с. 3.), одмовити ся, одмог- 
тй СЯ, одбрехати СЯ. — Одмовляв ся, як 
стара дівка хорошого жениха, н. ир. — Ро¬ 
дичі улещали її одружитись з Петром, вона 
довго одмовлялась, та разом згодилась. О. 
Ст. — Нічим не вимовляючи ся, повинен 
ДО суду стати. Ст. Л. — Вони спершу да¬ 
вай відбріхувати ся, боялись признаватись. 
Н. О. (Д. ще під сл. Отказнваться). 

Отговорйть = 1. д. Отговарнвать 1. 

2. од(від)мовити, ся, переговорйти, 
СКІНЧИТИ МОву. — Очкіі-їк мої карееенькі 
оддивили ся, уста-ж мої сахарниї одмовили 
ся. н. п. — Переговорив один, тоді другий 
став казати. 

Отговорка = од(від)мбва, од(від)шовка 
(0. Жел. Л.), вймовка (С. Л.), відговір, 
ка, відмога, відпірка. — І тим вимовку 
чинили, іж о таковом чоловіку не відали. 
Ст. Я. 

ОтговЬть = д. Отгавдивать. 
Отголбсокг = од(від)голос (С. Жел.). од- 

(від)гомін (С. Жел.), од(від)лясок, від¬ 
ляск (0. Жел.), Од(від)гук (С. Жел.), вй- 
ляски (0. Л. Жел.), луна (С. Жел. 3. Л.) — 
Невже ти справді сумом тим сумуєш, що 
нам лупа пісень твоїх лунає. К. В. — І зник, 
пропав той тяжкий голос, тільки луна з гаю 
гула. К. Ш. —■ Як дав йому по губах, аж 
відляеок пішов. Мир. — Крикнув я па його, 
аж виляски по лісу покотились. Сп. 

Отгбнка, отгбнт. = відгін. 
Отгонять, отогнать = 1. од(від)ганяти, 
одгонити, проганяти, розганяти, одіг- 
нати, прогнати, розігнати. — Одшени 
теля в череду. Та вже одіпіав. —- Прожени 
собак. — Почав читати, тнй розігнав сон. 

2. од(від)бивати, од(від)ганяти, зай¬ 
мати (С. Аф.), одбйти, одігнати, заня- 
ТЙ. (С. Аф. 3.) — Чп його убито, чп в по¬ 
лон заннто? и. п. — Не пускай коней у мій 
овес, а то займу. С. Аф. — Займи череду. 
О. Аф. 

3. переганяти, перегнати. — Вже усю 
горілку перегнали. 

Отгораживать, отгородйть, ся = од(від)- 
горбжувати, одгородйти, ся, муром — 
од(від)муровати, сп. 

Отгорать, отгоріть = 1. од(від)горятп, 
одгоріти. — І стіл було загорів ся, та 
тільки край одгорів. 
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2. перегоряти, вигоряти, перегоріти, 
вигоріти. — Вже усе перегоріло. 

Отгоревать = перегорювати, пересуму¬ 
вати, перетужити. 

Отгоріть = д Отгорать. 
Отгостйть = д. Отгащивать. 
Отграийчивать, отгранйчить = д. Отме- 
жевьівать. 

Отгребать, отгрестй = од(від)грібати, 
од(від)громажувати гс. Л.), од(від)гор- 
тати (С. л.', одгребтй, одгромадити, 
одгорнути. — Відгромадь сіно. — Одгор- 
ни жар. — Почали гребти, та на силу од- 
грєбли од берега. 

Отгремйть = перегреміти, од(від гремі- 
ти, иерегуркотїти. 

Отгрьіяать, отгрнзть = од від) тривати, 
одь(від’ь)їдати, одгрйвти, одьїсти. 

Отгуливать, отгулйть, ся = Од(від)гу- 
лювати, одгуляти, ся. 

Отдавать, отдать, ся = 1. 0д(від)дава- 
ти, видавати, здавати, оддати, ся, ви¬ 
дати, здати. — Віддав усе, що було у йо¬ 
го. — Здав землю у посесию. — Отдавать 
ні долгь, взаймьт = д. під сл. Давать. — 
Отдавать обратно — вертати, верну¬ 
ти. — Верни усе, що а дав тобі. 

2. од(від)бивати, одбйти, ся, затру¬ 
дити. — Ця рушниця дуже одбивае. — 
Палиця затрудила в руку, пк я вдарив об 
камінь. Лев. 

3. одівід)пихати, олпйхувати, од(від)- 
чалювати, одпихнути, ся, одчалити. — 
Отдай причалі = Одчалюй ! 
4. розлягатися, розтинатися (С. 3.) 

лунати (С. 3.), од(від)кликатися, од- 
гукуватися луною, розітнутися, залу¬ 
нати. —- Грюкот рушниць розтинався да¬ 
леко. — Луна розтинаеть ся у лузі. С. 3. — 
Розітнув ся гучний виляск геть по над во¬ 
дою, розітнувсь і десь далеко одгукнувсь 
луною. Чайч. — Той галас по гаю одми¬ 
кав ся на около луною. О. Ст. — То щось 
гукне: Химо! Химо! Та й піде гук по тем¬ 
ному бору, аж лунає. М. В. — І мов сила 
нова у грудях прибува і в душі якісь сьпі- 
ви лунають. Сам. — Чи тудуть то буйні 
вітри з моря, чи гуркотять гармати, аж лу¬ 
нав у зелених горах. Ст. С. — Ох, як важ¬ 
ко те слово „саддат“ залунало у мене на 
серци. Кн. 

5. од(від)ганяти, од(від)г6нити (про 
дух, смак). — Чого наїв ся, тим і відго¬ 
нить. н. пр. — Чимсь огидливим морально 
відгонить сей вчинок. Кн. — Панством від 
неї відтане. Кп. 

Отдатчикт, 

С. легшати, полегшати, поменшати, од- 
лйгнути (С. 3. Л ), ущухнути (С. ПІ.), 
затихнути (про мороз, хворобу). —■ Дуже 
великий був мороз зранку, а дадї трохи 
одлигнуло. — Вольному отдалб = сла¬ 
бому полегшало. 
7. ослабнути, ослабти (С. Л. Про натяг¬ 
нуту вірьовку'. — бтдалі Богу душу — 
душу Богові віддав, жартливо — пішла 
душа на ввйринки. (Кот.) — Отдаю на 
вашу волю, на виборі, на усмотрі- 
ніе = спускаюсь на вашу волю, зда¬ 
юся на вас, иа вашу ласку. — Отда¬ 
вать паруса = розпускати вітрйла. — 
Отдать новелі,ніс, прнказі = ЗВЄЛЇТИ 
(С. Аф.), загадати (С. Аф.), наказати. — 
Звели — і все буде зроблено. — Загадав, 
щоб на завтра усе було. — Отдать якорь = 
кинути якір, стати иа якір. 

Отдавливать, отдавйть = ОД(від)давлю- 
вати, оддавйіи, од(від)тйснутн. — Єму 
никтб погй не отдавиті = ніхто йому 
в кашу ие ваплює, йому ніхто на 
хвіст не наступить, н. пр. 

Отдавна = д. Издавна. 
Отданвать, отдойть = видоювати, ВЙ- 

доїти. 
Отдаленіе = 1. од(від)далення. 

2. далина, далечини, далече(і)нь, да¬ 
леч (С. Л.), далекість, одлеглість(С.З.). 

Отдалснность = далекість. 
Отдаленннй, но = од(від)далениЙ. 

2. далекий, дальній, дуже — далечен¬ 
ний (С. Л.), ОДЛЄГЛИЙ (С. 3.). — Одлеглий 
край. Орлик. С. 3. 

Отдалять, отдалйть, ся = од(від)даляти 
(С. Л.),' удаляти, ся (С. Ш.), далїти, 
оддалйти, удалйти, ся (С. ПІ.) — Ідемо 
а рідне село все далїе од нас. Кн. 
2. од(від)сторонйти, од(від)лучати, од- 
сторонйти, одлучйти, СЯ. — Відсторонив 
його од сього діла. 
3. одвертати, одхнляти, одвернути, 
ОДХПЛЙтИ. — Треба по троху одвертати 
його од сього товариства. 

4. ухилятися, цуратися, ухилитися 
(С. ПІ) 

Отданіе = од(від)дання. 
Отдаривать, отдарйть, ся = од(від)да- 

ровувати, оддарувати. 

Отдатчикі — О д(від) ДатЧИК. — Оддатчитш 
повставали, бистрі ніжки розкували, білі 
ручки розвгязади, та й повели у сьвітли- 
цю. и. п. 



Отдать 

Отдііті, = д. Отдавать. 

Отдача = од(від)дання, од(від)дача. — 
ІКзичив без оддачі. 

Отдвигать, отдвннуть = д. Отодввгать. 
Отдввжнбй = висувний. 
Отдежуривать, отдежурить = одбувати, 
одбути чергу. 

Отдергіївать, отдериуть, ся = од(від)сші- 
кувати, од смикнути, ся. 

Отдирать, отодрать, ся = од від)дирати, 
од(від)ривати, оді(ціді драти, од(від)- 
Дер'ІИ, ОДІГвІДІ рваїИ, СЯ, кору, шку¬ 

ру _ облуплювати, лупити, облупити, 
гальку — од(від)ч)храти, од(від)чах- 
нути. — Отдирать (про танці) = зати- 

ПатИ, ВИТИНаТЦ. — Він несамовито вити¬ 
нав з нею гопака. Бар. — Отодрать ко¬ 

го = (різками, батогом то-що) — ОД(від)- 

чухрати, од(від)шмагати, од(кід) і.ю- 
барити, од(від)батбжити, ві'шарнти, 
вишпарити, вихльостати, вистьобані, 
(за волосся) — вискубати, одскубти, ви¬ 
чубити, видрати. 

Отдйрокт. =- шматок, клапоть, адр. шма¬ 
точок, клаптик (С. 3.) — Написав на 
пвомусь клаптику. 

Отдневать = переднювати. 
Отдойть = д. Отдаивать. 

Отдохпоиеніе = од(від)гіочйи(в)ок, оио- 
ЧЙ1і(в)оК, СП0ЧЙН(в)0К, па малу годину — 

переиочйн(в)ок; од(від)почиваиня. од- 
(від дихання. — Ще -ж попасать коня тре¬ 
ба стать на одпочинок. Гул. Ар. — Нам 
через його сну нема, ні одпочинку, і па 
годинну. Зіпк. — Там моє місце і доля єди¬ 
на, доля робітника без одпочинку. Чайч. — 
По над річкию Самарою одпочивок мали, 
п. д. -- Проти города приставали, там собі 
спочивок мали. п. д. — Не сам же я плачу, 
плачуть карі очі, не дають спочивку апї 
в день, пі в ночі. н. п. 

Отдохпуть — д. Отднхать. 

Отдубасить = од(від)дубасити, одлупіпи, 
одл\ццювати. 

Отдувііть, отдуть, отдутіуть, ся = 1. од- 
(від)дувати, од(від)дмухувати, оддути, 
оддмухати, оддмухнуш, ся. 
2. дух переводити, од(від)тйхуватися, 
од(від)саиуьатися, перевести дух, од- 
дйхатися, одсапатися. — Утомив ся, па 
силу дух переводить. — Вибігав, а тепер 
відсапуеть ся. 

Отдулнвать, отдучать = передумувати, 
передумати. 

Отдупуть, ся = д. Отдувать, ся. 

От доливать 

Отдуть = І. д. Отдувйть. 

2. одлулйти, одлуїшювати, од(від)- 
шмагати, од(ві Очухрати, оддубасити, 
од(від)батожити, випарити, вишпарити 
(Д. Бнть) Вишпарили різками. — Одчухра- 
ли на всі боки. 

Отдушина — продух, иродухвина, дух 
(Кн.), в муз. сірументі — ГОЛОСНИК. 

Отдушпикт, = Душник. 

Отднхать, отдохну’ть = од(від)иочшши, 
опочивати, спочивати, од(від)ночііти, 
опочйнути, СПОЧИТИ, спочинути, трохи — 

перепочивати, перепочити, припочйти, 
з отарою, гуртом, чередою = тирлувати. — 
Жола-ж вона, жала, стала спочивати, ц. я. — 
3 роботою поспішають, а в неділю спочи¬ 
вають. Ряб. —Цитьте вітри, цнтьте буйні! 
Горя не будіте! Дайте міні молодому хоч 
на час спочити! Мет. — І спочинуть не¬ 
вольничі утомлені руки і коліна одпочину ть 
кайданами куті. К. Ш. — Після обіда ба¬ 
тюшка лягли спочивати. Лев. 

бтдмх'ь = одпочинок і. т. д. д. Отдохио- 

всиіе; иросьеіток (С. 3.), пільга. —- Про- 
сьвітку не дає. (0.3. — Но вечерницнм все 
ходили, проеьПтву не було дівкам. Кот. — 

Везь отднха = пе оддихаючи, не спо¬ 
чиваючи, без віддуху, без просьвітку. 

Отдмшка — от(від)дпшка. 
Отдншахься = од(від)дйхатися, од(від)- 
саиатися. 

ОтдЬлать, ся = д. Отдйливать, ся. 
ОтдЬлеяіе = 1. виЦленпя, од(відріз¬ 
нений, од(від).іучеиия, од(від)лука. 
2. од(від')дїл, ПОДІЛ, виділ, розділ. 

Отд-Ьлить, ся = д. Огдіілять, сн. 
Отділка = д. ОбдКлка. 
ОгдД.л ь = д. Отд'Ьлбпіе 2. 

Отдільїваиіс = оброблювання. 
ОтдВльївать, отдЬлать, ся = 1. дороб¬ 
ляти, дороблювати, доробити, зробити, 
поробиш, одробйти, си. упорати ся. — 
Нехай це дороблю, та тоді візьмусь за дру¬ 
ге. — (Д. ще під сл. Окаичивать) 
2. обробіЯТИ, обробЙТИ, оздобляючи — 

оздобляти, цьвяхунати, цяцькувати, оз¬ 
добити, вицьвяхуватн, вйцяцькувати, 
начисто — ВИХОрОШИТП. — Также гарно 
обробив, що ва диво. — Зали музея оздоб¬ 
лені геть ліпше, ніж я сподівав ся. Кн. 

3. нівечити, псувати, паскудити, зні¬ 
вечити, понівечити, зопсувати, попсу¬ 
вати, знаскудіпи, попаскудити. — За¬ 
малий час зовсім знівечив свиту. 
4 д. Отвязнваться 2. 
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ОтД'ЙЛЬНЬШ 

ОтдЬдьііьгй, но = од(від)дїльний, особий, 
бо, бе, особливий, во, осо(і)бяий, по, 
одІвід)рубнип, БО, окремий, ко, ме, 
окршкий, по, не, окромішний, НО, рій- 
НО? нарІЗНО, від ииьшої будови — Нй 
ОДІШїбІ. — ВІ1І живе особлино од нас. — 
Стародання Русь складала ся з відрубних 
самостійних земель. Вар. О. —- Смоленські 
Кривичі жили своїм відрубним від иньших 
Кривичів життям. Бар. О. — Хата його 
стоїть на одіпибі. Ки. — Вони ремесішку- 
ють собі иа одшибі за селом. Ки. 

Отдіблять, отд’Ьлйть, ся, = од(вія)діля- 
тп, од(від)ршіяіи, (С. 3.), виділяти, ви¬ 
лучати, о ідїлйти. одрізийти. виділити, 
вилучити, відокремити, ся, відстряти, 
розрізнити СЯ. — ІІасли отут, тай одріз- 
пилиеь од своїх. її. о. — її у. то ви вилучте 
моє ягня споміж ваших. Кр. — І!о весіллю 
брат відокремив ся від на'’, пішов до жінки 
собі. Федь. 

Отскать, отсчь = 1. топитись, опливати, 
СЛЄЗЙТИ, ОТОПЙТИСЬ, ОПЛИВТИ. Сьвічка 
топить ся. 0. Ш. 
2. пухнути, набрякати, напухнути, на¬ 
брякнути. — Ноги набрякли. Лев. 

Отеклмй = опухлий, набряклий. 
Отскч. = пухлина. (Кр.) — По всій позі 

розлїз іа ся пухліша. Ки. 

Отемшіть, отошівть = затемняти, затем- 
нйти і д. Омрачать. 

Отер обливать, отерсбйть = обривати об- 
смйкувати, оскубати, обірвати, обомй- 
кати, обскубти. 

Отестлвать, отссать = обтісувати, обте¬ 
сати. 

Отець = отець, пан-отець, батько, здр. 

батенько, батечко, тато, здр. татко, та¬ 
тусь, татусьо, татцьо, татусик, татуня, 
татуньо, таточко, татунечко, татусень¬ 
ко, татусечКО (С. 3. Л. Ш.) на Ііуконивї 
вживавсь ся теж — ВвНЬО, НЄВЬКО. — 
Отець мій но садочку ходить, за поводи ко¬ 
ниченька водить н. и. — Хто батька не ша¬ 
нує, той собі пекло готує, и. пр. — Бог- 
батько, государь-дпдько. н. ир. — Що тато, 
то не мама. н. пр. — Хто не слухає тата, 
той послухає ката. н. пр — Хоч у рідного 
тата, та не своя хата. н. пр. — Тато доб¬ 
рий, мати не лихая, не боронять погуляти, 
поки молодая, н. п. - Просила Маруеенька 
свого татусенька: татунечку мій любий, за- 
піран ворота, не впусти Івасечка. в. п — 
Засмутилась небога Таля заридала, тату¬ 
севі і матусі тричі в ноги впала. Макар. — 
Підкупай дяді.на, підкуєш і татки, п. ир. — 
Просили татуньо і мамуня і я вас прошу. 

___ ОтЖивать 

н. пр. — Яв ненька росла, від неиька пі¬ 
шла, вжеж тота доріженька терном заросла, 
н. п. Б. — Аж там мій ненько по саду ходить, 
пе рідну маму за рученьку водить, н. п. Б. — 
А пені, у вас кажуть батько, посилають 
мене за пивом. Федь. — Бьтть отцемь, за 
отца = батькувати, датувати (С. ІП.) 
Батьку козацький, годі тобі тут пустувати, 
час тобі іти па Вкраїну батькувати, н. д. —- 

Креетнмй отець = хрещений батько. — 

Посаженній отець = головатий бать¬ 
ко. —■ Бьіть посаженній!, = батькува¬ 
ти (С. 3.), за батька бути. — він на ве¬ 
сіллі у нас, у Гордія батькував. Кн. — 
Наймичка-сирота заміж од нас виходить, то 
треба татусеві батькувать. К. X. 

2. иан-отець (С. 3.), батюшка (С. Аф. 3.) 
Пішов я до пан-отця на сповідь. — До нас 
нового батюшку настановили. — Отець 
духовний = Сповідник. 

Отечески = ПО батьківськи. е. Л. — Буду 
йому пораду давати, по б .тьківськи науча¬ 
ти. К,. Ш. 

Отеческій — отецький (с. Л.), отцевий; 

батьків, батьківський (С. Аф. 3. X), 
ТЙТІВ, ТаТІВСЬКИЙ (С. III.) — Отцева і ма¬ 
терина молитва зо дна мори рятує, а про¬ 
мін у калюжі топить, н. пр. — Батьківське 
слово не мине, па днї моря достане, и. пр.— 
Пін привітав ся зо мною з татовою ла¬ 
скою. 0. III. 

Отечсетвеїшнй = ОГЧЙСГИЙ (Є. 3. X), от- 
ЧЙЗНИЙ, родйшшй. — Огнисте добро. 
Орлик. О. 3. 

Отечество = отечество (С. Жел.), огчйзна, 
одчйзна (С. Жел. 3.), батьківщина (С. 

ІІар.) родина (С. Л. Пар.), отещива (С. 

Жел.), ВІтЧИНа (С. Пар. Жел. Се останнє 
слово вживаєть ся тільки в Галичан, і у 
галицьких письменник в.) — Отечество на 
язиці, а в серці облуда, н. пр. (Номис, ст. 
182) — А отечество так любить, так за ним 
бідкує, та так з його, сердешного, кров, як 
воду, точить. К. Ш. 

Отсчь = д. Отскать. 
Огжарнп. •= 1. вжарити, пожарити, по¬ 

пекти, посмажити і т. д. д. Жарить. 

2. од(від)чухрати, од(від)шмаглти, ви¬ 
парити, вишпарити, од(від)дюбарити. — 
Вишпарили його різками. 

Отжать = д. Отжилать. 

Отжечь = д. Огжнгать. 

Отживать, огжйть = 1. од(від)живатп, 
ОДЖИГИ. — Оджило свій вік. 
2. од(від)живати, од(від бувати, вибу¬ 
вати, од(від)служувати, оджйти і т. д.— 
Одбуду сей рік, тай кипу. 

т 



ОтжигатЬ Откаливать 262 

Отжигать, отжечь, ся = од(від)палюва- 

ТИ, одпалйтп. — Опалив кінчик палиці. 

Отжйливать, отжйлнть = од(від)тягува- 
ти, одтягати, одтягтп, вйморочити, за- 
шатирити. — Виторочив у мене 10 карбо¬ 
ванців. 

Отжішать, отжать = 1. видавлювати, ви¬ 
тискувати, викручувати (білизну), од- 
(від)щжувати (Сир), видавити, вичави¬ 
ти, викрутити, одцїдйтп. 
2. од(від)тйскувати, одтйснути. — На 
ярмарку в юрбі мене якось одтиснули від 
товаришів. 

Отжішать, отжать, ся = обжинати ся. 
обжати СЯ. — Люди вже пообжинались. 

Отжйнь = обжин, обжнйва, обжинки. 

Отжирілнй = одгодований, годований, 
одпйсений, гладкий. — Кругом неправда 
і неволя, парод замучений мовчить, а на 
апостольскім престолі чернець годований 
сидить. К. ПІ. 

Отжиріть = одгодувати ся, одиасти ся, 
погладшати. 

Отзавтракать = поснідати. — Ми вже по¬ 
снідали. — Приходьте до мене поснідати. 

Отзванивать, отзвоийть = передзвонити, 
продзвонити. — Вже передзвонили до ве¬ 
черні. 

Озвукнуть = залунати, од(від)гукнутись, 
ОД(ВІД) КЛИКНУТИСЬ луною. — Як гукнув 
коло л'іса, так і залунало. — Д. ще під сл. 
Отдаваться 4. 

Отзвукь = д. Оттолбсокь. 

Отзвучать == перегучати, передзвеніти, 
перегудіти, передзижчати. 

Отзийбливать, отзноблять, отзяобйть = 
од(від)морожу(зю)вати, од морозити. 

Отзолачивать, отзолотйть = позолочу¬ 
вати, визолочувати, позолотити, визо¬ 
лотити (на ново або скінчити позолоту). 

Отзнвать, отозвать, ся = 1. од(від)зи- 
вати, од(від) кликати, оді(віді)звати, 
одклйкати. — Одізвав його І почав щось 
говорити. 

2. озивати ся, обзивати ся, од(від)клп- 
кати ся, од(від)гукувати ся, озвати сн, 
обізвати ся, одкликнути ся, одгукнути 
СЯ. — Його кличуть, а він і не озиваеть 
ся. — А хто мене, молодую, тай до дому 
доведе? Обізвав ся козак на солодкім меду: 
гуляй, гуляй, дівчинонько, я до дому дове¬ 
ду. н. п. 
3. д. Отдаваться 4 і 5. 

Отзьтвчивьій = од(від)гоЛосний. 

Отзнвь = 1. од(від)зйв, 6д(від)клик (с. 
Пар. Жел.) 

2. од(від)повідь (С. Жел), одмова (С. 
Пар.) 
3. д. Отголбсок'ь. 

Отзябать, отзйбнуть = од(від)мерзатиІ 
одмерзнути, одмерзти. 

Отирать, отереть, ся = обтирати, утира¬ 
ти, обтерти, утерти, ся. 

Отйскивать, отйскать, огйснуть — обдав¬ 
лювати, утоптувати, товкмачити, обда¬ 
вити, утоптати, утовкти, утовкмачити. 

Отказать, ся = д. Огказмвать, ся. 
Отказь = 1- од(від)каз (С. Жел.), од- 

(від)мбва (С. Жел. 3. Л.-, од(від)яога_ 

Получйть отказь = облизня піймати, 
в сватанні — гарбуза заїсти, с. 3. 
2. д. Отреченіе. 

Отказнвать, отказать, ся = 1. ОД(від)- 

к.азувати, од(від)мовляти, одказати, од¬ 

мовити (кому од чого або в чім), в сва- 

таїшї — гарбуза піднести. — Ні в чім 
не міг йому одказати. — По як завтра всім 
(женихам) сестра відмовить, що тоді я маю 
вам казати. От. С. 

2. од(від)казувати (С. 3.), од(від)пйсу- 
вати, одказати, одписати, легувати. — 
Одішсав йому по смерти всю худобу. — 
Два найліпші улнка па церкву легує. Ви. 

3. од(від)мовляти ся (С. 3. Л.), одма- 
гати ся (С. 3. Л.), од від)ступати ся, 
вимовляти ся, зрікати ся, цурати ся 
(С. 3.), одмовити ся, одиогтй ся, одсту- 
инти ся, зріктй ся, од(від)цурати ся 
(С. 3.), од(від)каснути ся, од(від)сахну- 
ТИ Ся (С. Л.). — Пе признав ся, відмовлн- 
єть ся від усього. Ви. — Одмовлявть ся, 
як стара дівка хорошого жениха, н. пр. — 
Як він ие одмагав ся, а жид таки кландав, 
щоб узяв з собою, н. о. Яст. — Це було 
йому це в охітку а про те відмагати ся пе 
зважив сн він. Лев. В. — Іди, каже, бери, 
а той одмагавть ся. ц. к. — Ніяк ие можу 
одмогтп ся. и. о. Яст. — Вличуть у хату; 
нам і сором вимовляти ся, та як його поки¬ 
нуть усе на возі. Ос. —- Також зрік сн 
він права власности до землі. Вар. О. — 
Так цураеть ся, як дід п-ьятака. и. — Мій 
батечку, мій братїку, хоч ти мене не цурай 
ся. В. Ш. — Коли-б пан за плуга взяв ся, 
то й сьвіта-б Одцурав ся. н. пр. — Не поцу¬ 
райтесь хліба-соли. Кот. 

Откаливать, откалйть = од(від)гартову- 
вати, одгартувати. 

Откаливать, отколбть = 1. Од(від)колю- 
вати, ОДКОЛОТИ, одідеийти, СЯ. — 3 краю 
трохи одкололо ся. 
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2. од(від)шпйлювати, одшиилйти, ся. 
С. 3. — Одшпилилась стьожка, мабуть шпиль¬ 
ка вискочила. — Отколбть штуку = 
вшкварити, ушкварити, утнути, утя¬ 
ти. — От так ушкварив! 

Откапьівать, отконать = од(від)ривати, 
од(від)коиувати, одріїїи, одкопати; ви¬ 
копувати, вйкопати. 

Откараулить = одбути варту. 
Откармливать, огкормйть, ся = од(від)- 

годовувати, ся, розгодовувати, году¬ 
вати (С. л.), одгодувати, розгодувати, 
вйгодувати, хоробу — од(від)пасатн, 
ся, тучйти (С. Ш.), од(від)дасти, ся. — 
Ми одгодовуемо иньші тварі, щоб ними од- 
годовуватись самим. Ст. 1\ — Хозяйське 
око товар тучить, н. пр. — Откбрменннй = 

годований, одгодований, гладун, ха, 
їладкйй, жировйй, цро худобу — пасе¬ 
ний, на барді — бражнйи. — Оце годо¬ 
ваний кабан, Оце ледащо — щирий пан. 
К. Ш. 

Откативать, откатать = 1. перекачати 
(рублем і качалкою), ІіеремаҐЛЮВати (на 
маїл'і). — Вже усі сорочки перекачала. 
2. д. Отдуть 2. / • . 

Откативать, откатйть, ся = од(шд ко¬ 
чувати, одкотйти, ся. 

Откачнвать, откачать, ся = 1. викочу¬ 
вати, викачати, ся.—Викачали усю воду. 

2. од(від)качувати, одкачати, ся. — 
Витнгли його з води, здавалось, зовсім не 
живого, та па силу одкачали. 

Откачиваться, откачнуться = Од(від)хй- 
тувати ся, одхитнути ся (С. л.), од- 
(вІД)сахнути СЯ. — Він зовсім вїдсахнув 
ся од нас. 

Откашпвать, откосить, ся = викосюва- 
ти, обкбсювати, вйкосити, нокосйти, 
обкосити, СЯ. — Усю пиву покосили, го¬ 
стрі коси потупили, н. п. — Люди вже об¬ 
косили сп. 

Откашливать, откашлять, откашлянуть, 

ся = од(від)кашлювати, викашлювати, 
одкашляти, викашляти, ся. 

Откидибй = одкидний. — Откидине рука¬ 

ва = ВИЛЬОТИ. С. 3. — Чориоусий, жу¬ 
пан куций, викидає вильоти, скаче, грає, 
ще й сьпіває, аж завдає охоти. І’атцук. 

Откидьтвать, откидать, откйиуть, ся = 

од(від)кидати, одкйдати, откйпути, ся. 
Откшіать, отініть -- перекипати, пере¬ 
кипіти. 

Откладнбй = д. Отворотний 2. 

Отк.індт. = од(від)клад. — Одні яд не йде 
і: ллд. н. ир. 

4'ЛМИН|'Ь |іОГ.-уК|1. 

ОткОлачиВат/. 

ОткладнватЬ, откласть, огложйть, ся = 

1. од(від)кладати, одкластн, ся. — 
Одклав особо ті огірки. — Що маєш зро¬ 
бити сьогоднп, не одкладай на завтра, н. пр. 

2. од(від)ирягати, випрягати, розпря¬ 
гати, одпрягтй, випрягти, розпрягтй_ 
Скажи, щоб одпрягали коней. 

Откланпваться, откланяться = одкланіо- 
вати ся, одклаияти ся. 

Отклевнвать, отклевать = 1. од(від)- 
кльовувати, од(від)дзьобувати, одклю- 
вати, оддзьобати, оддзюбати. — Горо¬ 
бець одклював голову червяка та й кинув. 

2. поклювати, подзьобати, подзюба¬ 
ти. —• Кури вже все поклювали, треба під¬ 
кинути проса. 

Отклбивать, отклевть, ся = 1. од(від)- 
клеюватп, ся, одлинати, одклеїти, ся, 
ОДДЙПТИ. —■ Воно само одклеіло ся. 

2. поклеїти, переклеїти. — Вже усе по¬ 
клеїв. 

Откліікаться, отклйкиуться — од(від)- 
кликати ся, од(від)гукувати ся, обзи¬ 
вати ся, одкликнути ся, одгукнути ся 
(С. Л.), обізвати ся (С. Л.), одкукнути 
СН. — Як гукаєш, так і одгукиеть ся. н. пр. 

Отк.ішсь, отклйчка => 6д(від)кдик. с. Жел. 

Отклоиеніс = одхиляиня. 
Отклоийгь, отклонііть, ся = 1. од(від)- 
хиляти, одмовляти, одвертати, одхи- 
ЛЙТИ, ОДМОВИТИ, одвернути. — Одмовив 
його од сього діла. 

2. од(від) хиляти ся, ухилятн ся (С.Ш.), 
огинати ся, одхилйти ся, ухилйти ся, 
ухильнути ся (С. Ш.), од(від)хитнути 
СЯ. — Карпо не оступив ся і не одхилип 
сн. Лев. — Він ухиляєть си од сього діла. 

Отковать = покувати, перекувати. — 
Вже покували усе. 

Отковнрнвать, отковмріїть, отковирнуть, 
ся = од(від)колудувати, одлуплювати, 
одколупати, одколупнути, одлупйти, 
трохи — вколупати, вколупнути, трохи 
зверху — надколуиати, надколупнути. — 
Одколупав замазку та й винив шибку. — 
Вколупнув масла, як кіт наплакав. 

Откознривать, откознрять = од(від)ко- 
зйрювати, впкозйрюватн, одкознряти, 
ВЙКОЗИрЯТИ. — Треба було спершу одко- 
зиряти, та тоді з масті йти. — Викозирпв 
усі козирі. 

Отколачивагь, отколотйть, ся = 1. ОД- 

(від)бивати, одбйти. — Одбили двері. 
2. бйти, лупйти, лупцювати, одиупйти, 
налупцювати, духаїми, стугаиін пада¬ 

лі 
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вати, одкудовчити, одчухрати і т. д. д. 
Бить. 1. — Одлупив його па всі боки. — 
їак він його одкудовчив, що довго буде 
пам-ьятати, н, о. 

Отколдбвнвать, отколдоватЬ — од( ви¬ 
паровувати, одчарувати, одворожйти. 

Отколокблить = од від)дзвонйти, пере¬ 
дзвонити. , 

Отколокь = д. Ивереиь. 
Отколотйть = Д. Отколачивать. 
Отколоть, ся = д. Откалнвать, ся. 
Отколь, отколт. = д. От’куда. 
Откомавдировать = вйрядитп, виправи¬ 
ти (Д. Коїяапдировать). 

Отконопатить = од(від)коиопатити, од- 
(від)паклювати. 

Откопйть = д. Откапьтвать. 
Откормйть = д. Откармливать. 
Откосйть, ся = д. Откаїпіівать, ся. 
Откосннй = укісний (С. III.), СКІСНИЙ. 

Откось, откосокі. = укбс (С. 3.), укіс, 
гори — КОСОГІр, уОІЧ — (С. III.) — Пе¬ 
рекинулись з возом саме на косогорі. 

Откочіівь'вать, откочевать = перекочову¬ 
вати, перекочувати. 

Откраивать, откройть = од(від)крбюва- 
ти, од(від)краювати, одкроїти, о'кра¬ 
яти, вкраяти. 

Открйспть = покрасити, иомаїювати. - 
Помалювали все. 

Откреіциваться = од(від)хреіцуиати ся. 
Откровеиіе = одкриття (С. Ж. К. Св. н.) 
виявлення. 

Огкровенность = щирість. С. 3. Л. 
Откровенньїй, но — Щирий, ро (С.. 3.\ но 

іцирости. —• Скажи міні по щирости. 
Откройть = д. Откраивать. 
Отаручивать, открутйть, ся = од ви¬ 
кручувати, одкрутйти, ся. 

Открмватель = од від)крйтель. О. /Кед. 
Открнвать, открьіть, ся = І. од(від)- 

КрИВЙТИ, ОДКрИТИ, СЯ, що загорнуте — 

од(від)гортати, ро (гортати, одгорнути, 
розгорнути, СЯ, що затулене — ОД(вІД)- 
туляти, ОДТуЛЙТИ, СЯ, що зачинене — 
ОД(вІд)ЧИНЯТИ, ОДЧИНИТИ, СЯ. — Розгор¬ 
нув хустку, аж там гостинці. — Відчини 
вікно, бо жарко. — Открнть ротт. = 

роззявити, с. Л. — Открнть глаза = 
од(від)плющити, розплющити. — От- 

крьіть грудь = розхрістати, ся. с. Л. — 

Открнть стіну = розмурувати (ка'м-ья- 

иу), розібрати ідеревтяну). — Звелів царь 
розмурувати і випустити йото з темни¬ 
ці. II. к. 

2. знаходити, визнавали, назнавати, 
од^віл^шукувати, виявляти, знайти, 
визнати (Ніс), назнати (С. Л.), одшу- 
кати. виявити, ся (С. Пар.) — Пранда 
в сьвіт'і нівечить ся та вже-ж колись вия¬ 
вить ся. я. пр. — Я назнав у лісі тете¬ 
руків. С. Л. — Одшукав доброго майст¬ 

ра. О. Л. — Открнть тайну == ВИЯВИ' В 
тайну. — Открнть сообіцника = вика¬ 
зати. — Викажи товариша. Кр. — Открн- 

ваетея сл^чай = випадає оказия. 
3. починати, зачинати, заводити, по¬ 
чати, зачати, розпочати, завести, ся. — 

Открнть Компанію, сражсиіс = розпо¬ 
чати війну, баталію. — Козаки перші 
розпочали баталію. 

Открьітіс = од(від криття. с. Жел. 

Открнто = явно, просто, щйро, пе кри¬ 
ючись, пе ховаючись. 

Открнтьій = 1. о д і в і д) к р п т и й, од(від)- 
ЧЙнеииЙ і т. д. д. Открнвать. 

2. чистий, вільний. — Чисте поле. — 
Вільне повітря. — Явний ворог. 

Откуда, откудова = відки, від кіл ь, від 
КІЛЯ, ВВІ 1КИ, ЗВІДКІЛЬ, ЗВІДКІЛЯ. С. Аф. 
3. Л. — Пиши листи, давай знати: відціль 
тебе виглядати, н. и. — Ой не відтіль ві¬ 
тер вів, відкіль міні треба її. п. — Хиліте 
ся густі лози, звідки вітер віє; дивіте ся 
карі очі, звідки милий їде. н. п. — Пе с-ги- 
миш ся, відки й лихо складеть сп. — ОткУда- 

ТО = ВІДКІЛЯСЬ, ВІДКІЛЬСЬ. — Жидів¬ 
ський Гвалт відкілись доносить сп. Мир. — 
Лихо злеє, лихо тяжке відкільсі. прилетіло 
і на бідну головоньку козакові сіло. ГІ. Пр. 

Откупать, откупйть, ся = 1. закувати, 
од(від)куиати, закупиш, одкушїіи, ся, 
скуповувати, скупити. — Він усе за¬ 
купив. 

2. викупати, викупити, СЯ. — Викупи» 
ся на волю. 

Откупать, ся = викупати, скупати, ся. 
Викупала дитипу. — Вони вж’е скупали ся. 
тепер нам можна йти 

Откуииой = одкушійй. — Тая побрів до 
шинку. А в тім шинку міра кацап одкуішу 
горілку. Дум. 

Откїііоривать, откупорить = Од(від)тн- 
катн (С. л.), од(від)корк6вуватн. оді- 
ткнутн, одкорковати. — Насилу одігкпув 
пляшку. 

Откушцйк’ь = одкупщйк. 
Откуит. = бдкуп. С. Жел. 
Откусьівать, откусать, откуснть, сп --- 
од(від)кусювати, одгідати, од(кід)грм- 
затн, одкусйти, од'ЬЇсти. оігрііятв, <• її. 
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Откуски = куски, недоїдки, недогризки, 
окрушки. 

Откутьівать, откутать = Од(вІд)тулатн, 
розкутувати, одтулйти, розкутати. 

Откушать = иоїсти, пообідати, повече¬ 
ряти, поснідати, напитись чаю. — 

Господа уже откушаля = пани вже по¬ 
осідали і т. д. — Откушавшя чай, но- 
шлії гулять = наиїївшись чаю, пішли 
гуляти. 

Откутішать, откушать = д. Отввдивать. 
Оглагательство = од(від к.тад. — Одклад 

не йде в лад. н. нр. 

Отлагать, отложйть, ся = од(від)клада- 
ТИ, ОДКЛаСТИ, СЯ. — Ці яблука треба 
особо одкласти. — Що маєш зробити сьо¬ 
годні!, цс відкладай на завтра, н. пр. 

Отлагаться, отложйться = 1. Од(від)дї- 
ляти ся, од(від)різнятн ся, одівід)па- 
дати, оддїлйтн ся, одрізинти ся, од- 
пасти. 
2. осідати, осісти. 

Отлакнропать = віддощйти. 
Отлалнвать, отломать, отломйть, ся = 
од(від)л6ллювати, одломнти (С. л.), вло¬ 
мити, ся, гильку — од(від)чухрати, од- 
(від)чахиути, СЯ. с. 3. Л. — За гилечку 
смикну, аж дерево те затріщало, і зараз 
гильку Одчахиуи. Кот. 

Отлегать, отлечь = 1. осідати, осісти. — 
Гуща осіла на дно. 

2. легшати, полегшати, одлйгнути. — 
Так паче на душі полегшало. — Одлигие 
під серця. Граб. 

Отлежйлнй = лег..іій, злеглиіі, з.іежа- 
ЛНН. — Злсжалі грушки. 

Отлежипать, отлежать, — од(від)лежу- 
иатп, однежати, належати, перележа¬ 
ти. — Належав бік, треба перевернути па 
другий. —• Новідлежував боки. 

Отлсживаться, отлежаться = од(від)ле- 
жувати ся, вилежувати ся, одлежати 
СЯ, ВЙЛежаТИ СЯ. — Одлежуєть сн Од ді¬ 
ла. —• Нехай грушки вилежать сн. 

Отлежь = гуща, фуз, фуе, фуси. с. ш. 
Отлетать, отлетіть = од(від)літати, од- 

ЛетІТЇЇ, ОДЛИПутїї. — Вже птиці у вирій 
одлетїли. 

От.геТ'Ь = од(від)літ, вйлїт. 
Отлечь = д. Отлегать. 
Отливать, отлйть, ся = 1- од(від)ливати, 
виливати, од(від)сишіти, одлйти, ви¬ 
лити, одеїшати, СЯ. — Почали одливати 
ноду з кашка. — Одсии трохи борщу, а то 
дуже пошт. 

2. виливати, ВИЛИТИ, СЯ. — Мабуть десь 
великий дзвін виливають, що пустили таку 
поголоску, н. пр. 

3. 0д(від)ливати, одлйти. — Так учадів, 
що насилу Одлили подою. 

1. од(від)бивати ся, міняти ся, міни¬ 
ти ся, переливати ся, одбйтн ся (про 
цьніт тканини). 

Отлйвка = од(від)ливаиия, од(від)лйв, 
виливання, вилив 

Отливной = 1. виливний. 
2. литий, вилитий, 

Отлйвокь = НИЛИВОК. — Нилпвок з гіпсу. 

Отлйвястьііі = мінливий (С. Жел.), селез- 
ШІСТИЦ (про колір). 

Отлйвщикь = ливарник. С. Жсл. 
Отлйвь = 1. д. Отлйвка. 

2. ОД(ВІд)іІЛЙВ. — При берегах морських 
вода правильно прибуває і убунае. Сс знеть 
ся приплив і відплив. Зем. 

3. перелив, частіше переливи. _ Ткань 
с'ь отлйвоиь = мініЬча, мінлива, з пе¬ 
реливами, селезнйста (тканина). 

Отлїізнвать, отлизать = Од(від)лйзува- 
ти, надлйзувати, одлизати, иадлиза- 
ТН. — Чимало иадлизала кицька масла. 

Отлйть = д. Отливать. 

Отличйть, отличйть, ся = І - Од(від)рІ8- 

ііяти (С. Л.), розрізняти (С. Пор.), роз¬ 
пізнавати (С. Пар.), ОбрІЗНЙТИ, СЯ, РОЗ¬ 

РІЗНИТИ, розпізнати. - Треба одрізпігги, 
щирого ириятеля од лестуна. — Треба ви¬ 
слідити, як одрізішли ся країни одна від 
одної в мові. Пар. (). — Найближчі Сло- 
вяиські вітки, іцо найменше відрізняли сн 
у вимові, скоріше могли злити ся у одно 
тіло. Па]). О. 

2. од(від)зиачати, ся, визначати, ся 
(О. Л.), виділяти, ся (О. Л.), видавати 
ся, одзначити, визначити, виділити, сн, 
видати СЯ. — Король Даймо визначав ся 
безко] истпокі вдачою. Пар. О. 

Отлйчестиовать = од(від)різняти ся, різ¬ 
нити СЯ. С. Л. —- Під сусідніх хат вона 
відрізняла сн. Ки. (Д. ще під сл. Отличйть 
ея 1.) 

Отличйтельпий = видатний. 
Отлйчіе = 1. од(від)міиа, різниця, різ- 
нация (с. Л.). 
2. од(від)знака. с. Пар. — От де почи¬ 
навсь ся відзнака кольонїзациї володарської 
од тієї, що... Кн. 

Отлйчньїй, но = 1. різний, во, видатний, 
НО, ОдМІТНИЙ, НО (Чайч.), ОПрІЧНИЙ, НО, 

нііакшр, йньче, їіньиіе, йиьшим способом. 
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2. дуже гарний, добрий, дуже гарно, 
добре, чудовий, во, роскішний, но. — 
Чудово сьпівае. — Роскішний кавун. 

Отлйчность = ріжність (С. Жел.), ріж- 
НИДЯ. 

Отлбгій = ПОХИЛИЙ, спадистий (С. Жел.), 

принадистий (С. Жел.), згористий (С. 
Жел.) потяглий. 

Отлбгость = спадистість, згористість, 
згірря. 

ОтЛОГ’Ь = д. Отлбгость і ОТКОС'Ь. 
Отложйть = д. Откладмвать і Отлагать. 

Отдоакибй = од(від іклад ііпіг, виложи¬ 
стий. — Виложистий комір. 

Отломать, отломйть = д. Отламьівать. 
Отлбмокь = одломок (С. 3.), уломок (С. 

ПІ.), вломок, уламок (с. 3.), вйломок, 
палиці, гилки — Цурупалок, цурпалок 
(С. 3.) оцупок (0. 3.), ОСКОМЄЛОК (Лев.) 
З трьох уламків зробив ціле. С. 3. 

Отлбмь = ЗЛОМ. — Треба перевивати са¬ 
ме на зломі. 

Отлудйть = вилудити, побілити. 

Отлучать, отлучйть, ся = од від)лучати 
(С. л.), вилучати (С. л.) од(від)ріша- 
тн, відтручати, одлучйти, вилучити. 
ВІДрІШИ'ГИ, СЯ. — Рід жидівський засму¬ 
чений, від Хрисга нідрішепий. и. и. 

Отлучсніс = од(від)лука. 
Отлучка = одлучка. 
отлучннй = од(від)лучний. 
Отлнгаться, отолгаться — 0д(нід)брі\у- 

вати ся, нибріхувати ся, одбрехати ся, 
вйброхати ся. 

Отльїжка = вибріхуваяпя. 
Отльшивать, отльгшіть = ухиляти ся, у- 
иикати (0. ПІ.), ухилйги ся, унйкиути 
(С. Ш.) 

ОтлЬзать, отлізть = од(від)лазити, од- 
Л13ТИ. 

От.гЬпливать, отлішлать, отлї.нйть, ся = 
од(від)лпшовати, одлїпйти, ся. 

Отляпать, отляпнуть = од(від)рубати, 
од(від)тяти. 

Отмазнвать, отмазать = помазати, вй- 
мазати, иомастйти, вймастити. 

Отмаливать, отмолйть, ся = Од(від)мб- 
люватн, вимолювати, одмолйти, вймо- 
ЛИТИ. — Роздав бідним, щоб одмолювали 
тяжкі мої гріхи. О. Ст. — Хотіла йти у 
Київ одмолювать свої і мої гріхи. О. Ст. 

Отмалчиваться, отмолчаться = одмовчу- 
ватись, мовчки терпіти, одмовчати ся. 

Отмаливать, отмолбть = одмелюватн, 
ОДМОЛОТИ, перемолоти. — Перемоловши 
жиго, почали молоти пшеницю. 

Отманивать, отманйть = од(від)манюва- 
ти, од(від)нажувати, од(від)ваблюва- 
ти, переманювати (С. 3.) і т. д., одма- 
нйти, однадити і т. д. 

Отматнвать, отмотать, ся = ОД(від)мо- 
тувати, одмотати, ся. — Одмотай трош¬ 
ки з того клубка. 

Огмахіївать, отмахать, отмахнуть, ся = 
1. од(від)махувати, ся, одмахати, од- 
махпути, ся, од(від)ганяти, оді(віді)- 
ГНатИ. — Одмахуєгь сн від комарів. 

2. од(відірубувати, одтипати, одруба- 
ти, одтяти (С. 3.), утинати, утяти (С. 
ПІ.), — Одтнв йому голову шаблею. 

3. ушкварити (С. Ш.), учйстити (С. Ш.), 
в одйи мах зробйти, збігати. — в один 
мах зробив діло. 

Отмачивать, отмочйть, ся = од(від)мо- 
чувати, одмочйти, ся. 

Отмашь = д. Набтмашь. 
Отмежевьівать, отмежевать, ся — од(від)- 

межовувати, одрізувати, одмежувати, 
одрізати, ся, ралом — од(від)ралити. — 
Як відмежували моє поле од його, так і по 
сваримо с.и. Ки. 

Отмсрзать, отмерзнуть = Од(від)мерзатц, 
одмерзиутн; розмерзати, розмерзиути, 
СЛ. — Од мерз палець. — Земля иочшіа 
потроху одмерзати. — Землі: розмерзла сн. 

Отмсстка = д. Отміценіс. 
Отмстї.ть, отмести, ся = одмітати, од- 

МесТИ, СЯ. — Одмсти сьміття до порога. 

Отмотать, отметпуть— од(від)кидати, од¬ 
кинути. 

Отмннать, отмйть = од відгинати, роз¬ 
минати, оді(ніді)мияти, розімняти. 

Отмокать, отмбкиуть = од(від)мокати, 
одмокнути. 

Отмолаживать, отмолодйть = розводити, 
розбавляти, розвести, розбавити. 

Отмолачнвать, отмолотйть, ся = одмоло- 
чувати, обмолочувати, одмолотйти, об- 
МОЛОТЙТИ, СЯ. — Люди вже обмолотили ся. 

Отмблвнть = од(від)мбвиги, одраяти, 
розраяти. (Д. ще під сл. Отговаривать 1.). 

Отмолйть = д. Отмаливать. 
Отмолодйть = д. Отмолаживать. 
Отмолотйть = д. Отмолачнвать. 
Отмолбтт. = обмолот. 
Отмолбть = д. Отмальтвать. 
Отмолчаться = д. Отмалчиваться. 
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Отморажнвать, отнорбзить, ся = од(від)- 
моротювати, одморозити, СЯ. — Одмо- 
розив собі уха. 

Отмотать = д. Отмативать. 
Отмочмть, ся — 1. д. Отмачивать, ся. 

2. НШіІСЯТИ ся, вйсцяти ся. 
Отмстйтсль, ішца = д. Мстйтель. 
Отмщать, отшцевать, ся, отмстйть, отон- 

СТЙТЬ = мстити, ся, ігімсгити ся, ві¬ 
домстити, помстити ся, од(від)дячити. 
Стануть пімстиги си. Кр. — Кинувсь він 
до його відомстити, та ба! Не на такого 
наскочив. Дум. — Ниш.ки хочу слобонить 
вас, браття, —■ хоч номститись, хоч поги¬ 
нуть чесно. От. С. (Д. ще під сл. Мстить). — 

Отметйть сл. лихвою = оддячити сто з 
оком. Ко-г. 

Отміцсніс = помста (0. Ж.), од(від)пла- 
та, заплата, віддяка. — На помсту по¬ 
битої братії. Скоропадський. С. 3. — Од 
Нога помсту наволікає. Л. В. — Оце тобі, 
Грицю, такая заплата: з чотирьох дошок 
темная хата. 

Отмьівать, отмьіть, ся = од(від)мивати, 
а. п. ОДМІїти, СЯ, про праття білизни — 
однератн, одіпрати, попрати. — Треба 
одиити плини. — Вода одмила частину 
греблі. —• Попрала со]ючки. 

От.ньікать - одчееати, почесати (льон) — 
Отмюкать горе = перебідувати. 

Отмьїкать, отомкнуть, ся = 0Д(від)ішра- 
тн, од(від)микати, розмикати, одиерти, 
одімкпути, розімкнути, СЯ. — Одімкпув 
скриню. 

ОТМЬІЛПТЬ, СЯ == одмйлити, помилити, ся. 
Отмьіть, ся — д. Отмьівать, ся. 

Отмьічка - од(нід)мпчка, ийгрих ге. Жол. 
, і 

Огмй.пша, бтм'Ьль — обміл (Си.), обміль, 
Од(вІД)мІЛ, Мілина, — довга та вузька— 

коса. 
О пійна == 1. од(від)міна, знесення (Ос.), 

Скасування. — Знесення панщини. Ос. 

2. од(від)міиа, різність, різниця, різ- 
НіІЦИЯ. 

Отл’їшять, отміінйть, ся = од(від)міняти 
(С. з.) касувати, зносити, од(від)мінй- 
ти (с. 3. л.), скасувати, знестй, закон, 

звичай — визаконити. — Природу тяжко 
одміниги. н. пр. — Цїсарь дав хлопам волю 
і скасував панщину. Фр. — Од пьянства на 
коляду трудно визаконигь. Лев. 

Отмйнньїй, но = д. Отлйчньїй, но. — От- 

мйнпо хорошо = дуже тарно. 
Отмйріїнать, отмйрять, отмйрять = од- 

(ВІ;і)мІрЮваі1І, О І.МІрЯТП. 

Отийта, отмйтка = помітка, замітка; 
прикмета, знак, признака. 

ОтмТ.чнть, отмйтять = одмічати, поміча¬ 
ти , намічати, позначати, визначати 
(С. Л.), од(від)значати, одвітйти, помі¬ 
тити, позначйти, відзначити. — Отмй- 

чениьій = одмітний, помічепий і г. д. 
Отмзікнуть = розімнякнути. 
Отмять = д. Отшшать. 

Отшішивать, отиосйть = зношувати, зно¬ 
сити. — Зносив свиту геть зовсім. 

Отнсссиіс = однесенії я. 
Отнсстй, ся = д. Отиосйть, ся. 

Отнйзьівать, отннзать, ся = донизувати, 
донизати, понизати, иознйзувати, ся. — 
Донизує останню низку. — Позішзувала усе. 

Отнямать, отнйть = од(від)вїмати, од- 
(від)бірати, оді(віді)ймати, ввдерати, 
одняти (с. Л.), відійняти, оді(віді)бра- 
ти, видерти (С. Л.). — Отнять дитя оті. 

грУдц = од(від)дучйти, залучйти ди¬ 

тину (Кр.). — Отнять право слова 
цінити, занйтькати. — Отнять рТ.чт. = 

уикнути мову (С. Ш.). 
Отнбга = д. Отрбгь. 

Относйтельпий, но = 1 • відносний, по, 
стосунковий, во. С. Жел. Нар. 
2. умовний, но. 

Относйтельиость = відносність, умов¬ 
ність. С. Жел. 

Отиосйть, отиесть, отнестй, ся = 1 • ОД- 

(від)нбсити, ОДИЄСТЙ, ся. — Треба Од¬ 
нести до дому. 
2. од(від)носити СЯ (С. Жел.), стоеу- 
вати ся (С. 3.), стосунки мати, доти¬ 
кати ся, тйчити ся, од(від)нестй ся. — 
До того стосуючи си і гетьман розіслав 
свої універсали. Л. О. — Борис стосуеть 
ся до мене уважно, приязно. Кн. — Отно- 

ейтьея хорошо = щирувати. — Як зо 
мною нч.ють, гуляють, тоді міні щирують, 
як від мене підуть, тоді на мене ворогу¬ 
ють. н. п. 

3. удавати ся, удати ся. — с. ні. — 
Як біда, удавай ся до жида. н. пр. 

Отночевать = переночувати. 
Отношсніе = 1. відносини (С. Жел.), сто¬ 

сунок (С, Жел. Пар.) — Взаймньїя отно- 
шенія = взайомини. — Духовенство в 
своїх відносинах до народу зьявлнло ся. . 
Бар. О. — Прикрі відносини до мене Па- 
лажки. Кн. — Я зо всіма у добрих стосун¬ 
ках маю ся. — Наша Україна була легкою 
нивою для взаііомин з Балканськими Оло- 
ішііамн. Пр. 



2(іЯ Огпьііі'ї'. Отпаривать 

2. відпошеня. 
Оті,шї, == з сього часу, од, від сього 
часу, відтепер. 

ОтіїФкиваться, отиікатьея = Од(вІд)мов- 
лйти ся, од(від)магати ся, од(від)пе- 
рати ся, одмовити ся, одмогтй ся, од- 
Ііерти ся, одиекати ся. _ То був на 
все пристав, а тепер відмагаеть ся. Кр 

Отіподь = ні в якім разі, нїже, аиїже 
Огшітіс '= однімання, однїмачка. — я 

тобі дам такої однї-мачки, що знатимеш, пк 
однімати. Сп 

Отініть = д. Отшімать. 

Ото = д. От*. — День ото дші = з дня 
на день. 

Отобрать = д. Отбпрать. 
Отобіідать = Пообідати. — Пани шке по¬ 

обідали. 

Отовсйду = з’усюду, од’усюдп, зовсюду, 
від’усюди (С. Л.), від’усїля, звідусіль 
(С. Л.), З усіх усіод (С. Л.), зо всіх у- 
СЮД, від’усіль (С. Аф.) — Звід’усїль поз¬ 
бігали ся і кинулись на мене. 

Отогнать = д. Отгапять. 
Отогпуть, ся = д. Отшбать, ся. 
ОтогрТ.вать, отогр’Ьть, ся = ^(відігрі¬ 
вати, розгрівати, розігрівати, відігрі¬ 
ти, зогріти, розігріти, хукаючи — ОД- 

(від)хукатп. — Насилу одітрів се. — На¬ 
силу Одхукав собі руки. Кр. 

Отодвигііть, отодвйиуть, ся = ОД(від)су- 
вати, од віджовувати, одсунути, ся 
(С. Л.) — Одсунь віконечно, подивись на 
сонечко, н п. — Одсунула горщик од жару, 
вимішала кашу. Лев. 

Отодрать, ся = Отдирагь, ся. 
Отозвать, ся — д. Отзмвать, ся. 
Сітойтй — д. Отходйть. 
Ого.іачавать, отолочйть — лущиш, вилу¬ 
щити. 

Ото.ігатьсл = Д- Отльїгаться. 
Очомкнуть, ся — д. Отммкать, ся. 
Отомствть, ся = д. Огшпать, ся. 
(Ітошіть, отошіть — д. Оташівать. 
Отоіпіть, ся = д. Отапливать ся. 
Отошш — І- вишкварки. С. Пав. Ч. д. Отб- 

ІКІКЬ. 

Отоплеиіе = опал, паливо, тоиливо ,С. 
ПІ.) — Усі гриби топили соломою — топ- 
ливо з неї аби яке. Кн. — ІІаііпв кватирю 
з топлавои. 

Отбнокт., частіше мн. Отоіікн = шкарбун 
(С. 3.), шкарбуни (стопцьовані черевики, 
чоботи або постоли). 

Отоврівать, отонрТіть = оді(віді)пріва- 
ти, одінріги. 

Отоятать = д. Отаитнватч.. 

Огорачпвать, оторочить = обшивати, об¬ 
лямовувати, обшити, облямувати. 

Оторванность — ОДІрванІСТЬ. — На пра¬ 
вому березі Дніпра едірваність шляхти од 
народу стала ся геть раніше. Кн. 

Оторвать, ся = д. Отрнвііть, ся. 
Оторопілий = тороплений (С. Л. НІ.), зля¬ 
каний. —• Дивить ся він неначе торопле- 
ііиіі. н. я. —- Та бігала як би шалена, сто¬ 
яла довго тороплена. Кот. 

Оторопіть = оторопіти (С. ПІ.), поторо¬ 
піти, злякати ся. 

Оторочить — д. Оторачпвать. 
Оторочка = д. Обпійвка. 
Отослать = д. Отснлать. 
Ототкпуть - д. Оттмкать. 

Отострйть = од(від)гострити, вигострити. 
Отохочпвать, отохотить = од(від биватн, 
одбйти охоту. 

Отощалмй = охлялий, захлялий, змар¬ 
нілий. 

Отощевать, отоіцать = охлявши, захля- 
вати, марніти, охлясти (о. 3. Л.), охля¬ 
ти, охлянути іС. 3.), захлясти (С. 3. Л., 
змарніти, помарніти, від хвороби — вн- 
хиріти, від посту — ВИ 1І0СТИ ГИ СЯ. — 
Осівши, не пивши, ми зовсім ОХЛЯЛИ. К11. — 
Ой вже-ж паші сіромахи та без харчів по¬ 
марніли. II. п. 

Огпадать, отнасть = од(від)надати, од- 
насти. 

Огпадьіш’ь = 1. падалиця. — Я по рнаи 
г)>уш, а пазбірав падалиці. 
Ч. д. ОтстуIIІННСЬ. 

Отиаявать, отпайть, ся = од(від)лютову- 
вати, одлготовати, ся. 

Отиаявать, отпойть, ся = 1. випоювати, 
ВИПОЇТИ. — ІІШІОЇЛИ пороси к Великодню. 

2. 0д(від)ц6ювати, одної™. — Мабуть 
там яка отрута була, що зразу стало міні 
погано, та вже насилу непе молоком одіюїли. 

Отішлзьівать, отиолзать, отиолзтй = ОД- 
(від)лазнти, одлїзати, од(від)иовзати, 
одлїзти, ОД1ЮВЗТЙ. 

Отиарнвать, отіїарить, ся = 1- од(від)- 
нарювати, одпарити, ся. —- Так присі х- 
ло, іцо насилу одиарив. 

2. випарювати, випарити, СЯ. — Випа¬ 
рив сн в бані. 

3. парити, шпарити, чухрати, періщи¬ 
ти, шмагати, випарити, вишпарити, од- 
чухрати і т. д — Одшмагалії його різками. 

Отпаривать, отнорбть, ся = ОЦВідрю- 
рюваги, одиорбти, випороти, розпоро,- 
ТН, СЯ. — Треба одпороти рукава. 
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Отлаеть = д. Отнадать. 

Отиахивать, отпахать, ся = од(від)брю- 

вати, об’орюватн, од’орйти, ся, обора¬ 

ти СЯ. — Люди вже оборали ся, а ми ще 
й не починали. 

Отиахивать, отпахнуть, ся - д. Отмахн- 
вать, ся 1. 

Отиачкать = закаляти, покаляти (Д. під 
сл. Загрязнйть і Запачкать). 

Отиайть, ся = д. Отпанвать, ся. 
отпереть, ся = д. Отмнкать і Отпіірать, ся. 
Отіїечатать = д. Отнечатьівать, ся. 

Отиечат.іЬвать, отиечатліть, ся = вити¬ 
скувати, витиснути, ся. 

Отнечатокь = од(від)печаток (С. Же.т. 
Пар.), 0д(вІд)бЙТ0К, витиск (С. Нар.) - 
По тварі у неї журливим відбитком ходили 
споминки минулого, пережитого. Ки. 

Отнечатьівать, отиечатать = вндрукбву- 
иати, витискувати, видрукувати, ви 
тиснути. 

Отпивать, отініть, ся = 1. надпивати, 
надпити. — Надпий трохи, щоб не роз¬ 
хлюпувалось. 

2. випивати, допивати, випити, допи¬ 
ти. — Допили чай тай пішли. 

3. од(від)іпгвати ся, однйти ся. 
Отшілнвать, отпилйть, ся = 0д(від)нй- 
люваш, одішляти, одиилйти, ся. 

Отії прать, отпсреть, ся 1. д. Отш.ткать. 

2. од'від)магати ся, од(від'рікати ся 
(Граб.), од(від)перати ся, одмогтй ся, 
одріктй СЯ, одіїерти СЯ. — Сказав, то 
вже не відможеть си. Граб. 

Отпировать = од(від)беикетувати, од- 
(від)гулйти, од( від)6алювати. 

От писка = од(від) пйска, 6д(від)нпс. 
Отшісьгвать, отписать, ся = Од(від)шІ- 
суваги, одшісати, ся. 

Отініть = д. Отпивать. 

Отнйхнвать, отнпхать, отпахнуть, ся — 

ол(від)ийхувати, одпихати, одпихнутн, 
ОДІПХНутИ, СЯ. — Одпихуй сн од берега. 
Одіпхнув його тай пішов. 

Отилата = од(від)плата, заплата, віддя¬ 
ка (Д. Возданніе). 

Отплачивать, отплатйть, ся = 1. віддя¬ 
чувати, ВІДДЯЧИТИ. — Я йому за се від¬ 
дячу. 

2. викупати ся, од(від)купати ся, ви¬ 
купити СЯ, одкупйти СЯ. — Відкупив ся 
од некрутчини. 

Опі.іепьівать, ся, отнлепать, ся, отплш- 

нуть — одялг.онунати, см, сім нову патя, 

о 1.11 ЛІІІП-.ІТІІ, СЯ, СІІЇКМОІти, СІІ.ЇІОІіутіІ. 

ОтпотІІтг, 

Отнлескнвать, отнлескать, отплеспуть, 
ся = од(від)хлюнуватн, од(від)плк>еку- 
вати, одбрйзкуватн, одхлюдатч, одплю- 
скати, одхлюпиутн, одбрйзкати, ся. — 
Одхлюшш трохи води. — Хвиля одплюску- 
еть ся од скелі. 

Отплескт. = 1. одх.пбггування, однлюску- 
ванпя. 
2. виїглїски, бризки. 

Отилстать, отнлесть = 1 • ОД(від)плїтати, 
ОДПЛ. СТІГ. 
2. виилїтати, вйстлести. 

Отильївать, отнльїть = од(від)пливати, 
ОД ПЛИСТИ, одіглйнутц. — Сіла собі у чов¬ 
ничок, од берега одіїлипула. н. и. 

Отнліонуть, ся = д. Отплевьівать, ся. 

Отплйснвать, отплнсать = 1. витдицьб- 
вувати, витанцювати. — Так гарно ви¬ 
танцьовує. 

2. од(від таицьовувати. одтанцювати. 
Одтанцював собі ноги. — Годі танцювати — 
я вже своє одтанцював. 

Отпойть, ся = д. Отнанвать, ся. 

Отполаскивать, отнолоскать, отполосну'ть, 
ся = 1. виполіскувати, виполоскати, ся. 
2. од (від) п ол ї'ску вати, одполоскати, ся. 

Отиолзать, отползть = д. Отпалзьівать. 

Отнолнровать = од(сід'лоцігти, вилощи¬ 
ти, од(від шлїхувати, од (ві д) п о лір о ва - 
ти, од(від/’яснйти. 

Отнолоскать = д. Отполаскивать. 

Отиолосовать = од(від)шмагати, од(від)- 
батожити, одсупошіти (Д. Бить). 

Отпороть 1. д. Отпарнвать. 
2. випарити, вйшнарити, од(від)нша- 
гати, од(від)батожиіи, одчухрати. — 
Одпімагалп його різками. 

От норі. = 1. од(від)пора. 
2. ОДСЇЧ (С. 3.), ВІДІГІр. — Москва по¬ 
стаю їй ся в ІГілеиї, не може дати одсїч. 
Універсал Мазепи. С. 3. — Як дала їм під¬ 
пір, з того часу й не ходять. Си. 

Отнорхнуть = од(від»лйиути. 
Отностйться =: од(від)ностйти си, од(иід)- 

говітп ся. 
Отшітчивать = 1. иоиоштувати, почасту¬ 

вати, уконтентувати, утрактуватн. (О. 
III.) — Утрактувавши гостей... С. ІП. 

2. одчитати (кому), почастувати, ура¬ 
зити (кого), одлуийти, стусанів нада¬ 
вати. — Допік вія міні, та вже й я йому 
одчитав. 

Огпоті.ть = 1. од від потіти, спітніти. _ 
Стїни відпотїди. 

2. ВИПОТІТИ. - Кппоіїв добре. 



Отпоясать __2?О 

Отпоясать = од(від)перезати. 

Отнравштель = пересйлач (С. Пар.). 

Отнравленіе = 1. виражання, виправа 
(С. Л.). 
2. од(від)права, одправовання, од(від)- 

бування (С. л.), од(від)буток (С. Л.), — 
Порядок одправовання оудов. Ст. Л. — Од¬ 
бування служби. 

Отправлять, отяравпть, ся = 1. виража¬ 
ти, виправляти (С. Л.), одправлятп (С. 

Л.), провадити, висилати, од(від)сила- 
ти, пересилати, вирядити, виправити, 
одправити, одировадити, вислати, оді- 
Слати, Переслати, СЯ. — Мати сина ви¬ 
ражала, научала, н. п. — У неділю крайці, 
як сонечко зійшло, виряжала мати дочку 
в чужу стороночку. н. п. — Хмельницький 
вирядив запомогу. Кн. — Зять виражав ма¬ 
му і сестер до Ки'іва. Кн. — Накупив кра¬ 
му і зараз оді слав в містечко. —- Провадь 
мене і до Вени, а не зробиш Ляха з мене, 

п. пр. — Отправитьея = (куди) — виря¬ 
дити ся, поїхати, виїхати, піти, поман¬ 
друвати, помайнути, (сьвіт за очі) — 

ПОВІЯТИ СЯ, (до кого за яким ділом) — 

удати СЯ. — Кайдашиха забрала граблі 
і вони вирядили ся в поло. Лев. — Піти 
пішки.' — Поїхав санками. —- Пошта виї¬ 
хала. — А я тую близенькую людпм пода¬ 
рую, до тієї далекої і сам помандрую, и. н. 
Ти куди тепер помандруєш ? Кот. — От- 

ирипить иа тотт. св'&гь = з сьвіту зі¬ 
гнати, вкоротити віку, на топ сьвіт 
загнати. 
2. нравити (С. 3.), од(від)правляти, од- 

(від)бувати, одправити, одбути. — Мо¬ 
лебні день у день Спасителеві править, у 
ставники сьвічки по 10 хунтів ставить. Б. 
Г. — Ой пішов вія (Чалий) до Ляшеньків 
служби відправляти, н. п. — Одбуває пан¬ 
щину. 

Отнраздяовать = Од(від)сьвяткувати (С. 

3. ), ОДгуЛЯТИ. — Одсьвяткували зелену 
неділю. М. В. 

Отлративать, отнросйть, ся = од ви¬ 

прошувати, одпросйти, випросити, ся. 
Одпросив ся па день до дому. — Хотів бать¬ 
ко бити та мати випросила. 

Отпруживать, отпружать, отпрудйть = 
розгачувати, розгатйти. _ Розтагили 
греблю, а вода так і ринула. 

Отпрнгивать, отнрнгнуть = од(від)шш- 

гувати, од(від)скакувати, од(від)стрй- 

буваги, одплигнути і т. п. 

Отпрьїс кивать, отпрьтсиуть, ся = 1. ОД- 
(від)брйзкувати, одбрйзпути, ся. 

Отііустйть 

2. наростити ся, нарости пускати, 
бростати ся (С. 3.), бростйти ся (С. Аф.) 
Вишня почала вже броститись. С. Аф. 

дтпрнскь = парост, парісток (С. 3. Пар.), 

иарість (С. л.), поріст, парус (С. л.), од- 

(від)росток (С. Пар.), ОДрІСТЬ (С. Л.), 
бросток (С. 3.), брость (С. л.), пагон (С. 
3. ), пагонець (С. Л.), зовсім молоденький — 

памолодь (С. л.), памолодок (С. Пар.), зб. 

нагония, паговіння. — А од коріння лю¬ 
бо-тихо зелені парости ростуть. К.' ПІ. — 
Отся осокорина тільки що мододиї парості- 
ки пускає. С. 3. — Кожна птиця собі пару 
має, кожне дерево парости пускає, п. пр. — 
Зерно федерації: не пустило ні одного но¬ 
вого паростка. Кн. — Яке дерево, такі й 
одроетки. II. пр. — 3 доброго коріпя доб¬ 
рий пагонець оді йде. її. пр. 

Отпрягать, отярнчь, ся = випрягати, од- 

прягати, розпрягати, випрягти, сяі.т.д. 

О-гпрядать, отярясть = од(від)прядати, 

одярясти ; попрясти, випрясти. — По¬ 
зич борошна, а я тобі в оссни одпрпду. — 
Попряла всі починки. — Випряла увесь 
кужіль. 

Отнрядать, отяряднвать, отяряпуть = д. 

Отнрьігивать. 

Отлугияать, отяугать, отпугпуть = од- 
(від)полохувати, од полохати, споло¬ 

хати (С. 3.) сполохнути. — Живо, нк со¬ 
рока на тину, хто йде — сполохне. її. пр. 

Отнускать, отпустйть = 1. Пускати, ви¬ 

пускати, од(від)пускати, розпускати, 

пустити і т. д. — Пустив його на всі по¬ 
тирі. — Пусти-ж мене, полковнику, із пол¬ 
ку до дому. н. и. — Пан одпустив його па 
волю. — Нас уже розпустили на сьвята. 

2. запускати, запустити. — Запустив 
таку бороду, як у попа. 

3. попускати, попустити. — Попусти 
трохи вірьовку. 

4. од(від)гострювати, одгострйти. 
5. давати, видавати, дати, видати. -- 
Він нікому не дає набір. — Казна видала 
на се діло сто тисяч. 

Отігускнйя = од(від)пускна, вільна бо 
мага. — Пап дав йому вільну. 

Отяускнбй = од(від)пускнїш, випускним, 
хліб, крам — вивозиш! 

Отпускі, = 1. од(від)пускання, випуска¬ 
ння. 
2. 6д(від)пуск, розпуск. — Просив ПІ 
в одпуск, та не дали. — Розпуск па сьвн га 
буде в^ Середу. 

3. СПИСОК, ЧОрНЯК (про папери). 

Отпуетіїть = д. ОтиуСКІІІЬ. 



2?і Отпутнвать 

Отіїугшвать. отяутать, ся = 0д( відплу¬ 
тувати, розплутувати, одплутати, роз¬ 
плутати, ся. 

Отпутешествовать = скінчити подорож, 
мандрівку. 

Отпуіценіе = од(від)ггусканняг, випуска¬ 
ння. — Отпущеніе гріхові = розгрі- 
ШЄННЯ. — Яка сповідь, таке і розгрішешш. 
н. пр. 

Отпівать, отпйть = 1. од(від)сьпівува¬ 
ти, одсьпівати, просьпіватп, пересьпі- 
вати. — Содовії вже одсьпівали. — Вже 
треті півні просьпівади, а ти спиш. Лев. — 
Пересьпівали вже усе, ьцо знала. 

2. од(від)сьнівувати, од(від)правляти, 
одсьпівати, одправити Панахвйду, по¬ 
хорон, однраву. — Йому справив похо¬ 
рон достойний, одсьчівав над тілом пана- 
хвиду. Ст. С. — Одсьпівали тут одправу й 
понесли аж в мапастирь царевий. Ст. С. 

2. вимовляти, вимовити, одчитати (ко¬ 
му за що.). 

Оти&шй = пропащий. 
Отраббтьівать, отраббгать, ся = 1. од- 

(від)робляти, одрбблювати, одробйти, 

СЯ. — Я видужаю, то вам або заплачу або 
відроблю. Федь. ■— Скільки позичив, то все 
одробив йому. — Отраббтать прогульньїе 
дня = набути, одбути. — Що я не був 
па роботі, то вже н вам одбуду. — 2 і 3. = 
д. Отдїіливать. 

Отраббтка = од(від)робіток. 

«трава = отрута (0. 3. Л.), отруя (С. 3.), 
трута, трутйна (С. Ш.). трутйзна (С.Ш.), 
трутівка, трййка. С. Ш. — Хоч в губу 
візьміть — може з отрутою даєте, н. вр. — 
Найшла відьму і трути достала і трутою 
до схід сонця дочку напувала. К. Ш. — 
Може ти мі ззарила трутиву якую? н. п.Под. 

Отравливать, отравлять, отравйть, ся = 

труїти (С. Ш), трути (С. Ш.), отруїти 
(С. 3. Л), с(з)труїти (СЛ.), ізтруїти, 
потруїти, отрутйти (С. 3.), вйтруїти. — 
Прийшов вівторок зїллн зварила, а в се¬ 
реду рано Гриця отруїла (друга відміна: 
струїла), н. п. — А я б його ізтруїла, ко¬ 
ли б знала таке зїлли. н. п. —■ Чуєш те, 
що труїть молоде серце. Кн. — Та най не 
цілує, та най міні молодому серденька не 
труе. н. п. Под. 

Отравйтель, ница = отруйник, ця. С. 
Жел. — Дівчина отруйниця. М. В. 

«травний = отрутний. — Отруйне зілля. 
Отравщикі, ца = д. Отравйтель, ница. 

Отрада =од(від -рада, од(від)радість, 
утїха, втїха, просьвіток. — ой моло¬ 
досте, відрадосте! н. п. — Добра порада — 

Отрекаться 

серцю відрада, н. пр. — ІЦоб ти немав 
утіхи від своїх дітей! н. пр. 

Отрадннй, но = од(від)радісншї, но, ра¬ 
дісний, но (С. Л.), просьвітлий. _ Щ 
душі у мене так радісно стало. С. Л. 

Отражать, втрапить, ся = од(від)бпвати, 
ОДбЙТИ, СЯ. — Козаки одбили Татарів. 
2. д. Опровергать 2. 

3. 0д(від)бивати, ОДбЙТИ, СЯ, (про сьвіт 
тільки) — од(від)сьвїчувати, одсьвітй- 
ТИ, СЯ, (про цьвіт тільки) — 0д(від)да- 
ВЙТИ, ОДДатИ, СЯ. —• І цілком вся пос¬ 
тать одбивала його думку Ст. Г. — Не гнів, 
а швидче вже скорбота одбивала ся на виду. 
Ст. Г. — В тій пісні все відбило ся, що 
я люблю й любив. Чайч. — Місяць відбивав 
од себе соняшним сьвіт. Д. про Св. Б. (Д. 
ще під сл. Отсв’Ьчпнать). 

4. од(від)вивати ся, од(від)гукувати ся, 

одізвати ся, од гукнути ся. — На мого 
батька гнівав ся, а на міні Одізвало ся. С. Л. 

Отраженіе = 1. ОДСЇЧ. С. 3. (Д. під сл. 
Отпбрь 2.). 
2. бд(від)сьвіт. 

(»трапвать, оті>оііть, ся == од(відвоюва¬ 

ти, одроїти, ся, вирбювати ся, вйро- 

їти ся. (С. Аф.). 

Отрасль = 1. д. Отпрнск’ь. 

2. вітка (гори), 0Д4(від)нбга. (С. Жел.). 

3. вйдїл, од(від)дїл. 

4. ИОТОМОК, нащадок. — Потомок геть¬ 
мана дурного. К. ІЦ. 

Отрастать = д. Отросгать. 

Отращивать, отростйть = вирощували, 
запускати, вйростити, запустйти. 

Отребіе = вйбірки, негідь, сьміття, плю¬ 
гавство. (С. Ж.). 

Отрезвлять, отрезвйть, ся = тверевйти 
(С. пі.), витвережувати, тверезішати (0. 
Ш.), вйтверезитн (0. л.), протверезити, 
СЯ, прочумаги СЯ. — Останнє слово про¬ 
тверезило мене. Фр. — Такий був пнпим, 
що ледве на другий день витверезив сн. 

Отрекаться, отречься = од(від)рікати ся, 
зрікати ся, од(від)ступати ся, цурати 
СЯ, ОДМОВЛЯТИ СЯ (С. ж.), од(від)ріктй 
СЯ (С. Л.), зріктй ся, вйректи СЯ (С. Л. , 

одступйги ся, одцурати СЯ, ОДМОВИТИ 
СЯ. — Яз тобою не піду, одрікаю ся од 
тебе на вік вічний. О. Ст. — Цураєть ся, 
як чорт ладану, н. пр. — Не одцуравсь 
того слова, що мати сьпівала. К. Ш. — 
Відцурав ся отець і рідная мати — з жалю, 
з закохання треба пропадати, н. п. — Тато 
чесно зробили, що не зрекли ся віри бать¬ 
ків. Кн. 

11) Цломр» імь-уяр. 



Отрепать, ся 272 Отрнвокг 

Отрепать, ся = д. Отрепнвать, ся. 
Отрепки = костриця, костриці, терміття 

(С. Ш.), зб. термітяча (льону, КОНОПЛІ) — 
Термітяча залізло в палець. О. Ш. 

Отрепливать, отрепать = тіпати, потіпа¬ 
ти (льон, коноплю). 

Отрепье = 1. д. Отрепки. 
2. дрантя, лахміття, лахманина (С. 3.), 
КаПЦуррЯ. — Хто НОСИВ КОЛИ ШОВКОВу 

одіж, то зодиг тепер суконне дрантя. Ст. С. 

Отретпроваться = о дійти, відійти, піти 
з батьком на шлях. 

Отреченіе = од(від)цурання (С. Л.), за¬ 
рік, вирікання (С. Л.). — Забув своє ви¬ 
рікання, забув, що душу свою проклинав, 
коли, каже, і крапелинку у рот візьму. Ев. 

Отречься = д. Отрекаться. 
Отрйвуть = д. ОтрТівать. 
Отрпцаиіе = 1. д. Отреченіе. 

2. од(від)мовляния, перечення (С .Жел. 
Пар.). 

Отрицательннй = заперечний (С. Жел.), 

перечний (С. Жел. Пар.). 

Отрицать = Од(від)мОвляти, Од(вІд)казу- 
вати, перечити (С. Жел ), заперечити 
(С. Жел.), од(від)бивати, од(від^кидати, 
од(від)вертати. 

Отрицаться, отречься = д. Отрекаться. 

Отрбгт. = вітка, од(від)нога (гори) С. 
Жел. 

Отродіс = рід, КОЛІНО, кодло (С. 3. Л.), 

лайливо — ВЙрОДОК, ВЙлуїІОК, ВИПЛОДОК, 
випороток, вйпорток (С. Аф.). — Хамове 
кодло! — Ах ти шельмин вилупок! 

Отрождать, отродйть, ся = 0д(вІд)р0Ж- 
дати, одродйти, ся. — Отродясь не... = 

з роду, з віку не... 
Отрождевіе = од(від)рождення. 
Отройться = д. Отраиваться. 

Отроковнца = Дівча, ^дівчина (від 7—15 
років), підліток, півдївка, підд'ївок. 

бтрокі. = хлопчик, хлопя, хлопча, хлоп¬ 
чак, хлопець (від 7—15 років), парубій¬ 
ка, парубчук, парубя. (д. під сл. Маль- 
чикт>). 

ОтрОСТЙТЬ, огростй = виростити, од- 
(від)ростати, вйрости, одростй. 

Отростйть = д. Отращнвать. 
Отросток’ь = 1. д. бтирьіскь. 

2. ОКІСТ, ОКІСТОК (на кістках). 

3. ПаріГ (на рогах, напр. у лося, оленя), 

бтроческій = хлопячпй (С. Л.), парубочий, 
парубоцький. — Хлопячі літа, 

бтрочество = хлопяцтво. 
Отрощать = д. Отращнвать. 

Отрубать, отрубйть = Од(від)рубувати, 
од(від)тинати (С. 3. Л. Ж.), с(з)тинати 
(С. Л.), утинати (С. Ш.), одеїкати, одру- 
бати, од(від)тяти (С. 3. Л.), стяти (С. 3.), 

утяти (С. III.). втяти, зотнути, одеїкти 
зразу — 0Д(вІд)чесати, цюкаючи — 0Д- 
(від)цюкати, багато — поод(від)рубу- 
вати, поодтивати, поутивати (Граб.). — 
За чуба виволокли з палацу і одрубали го¬ 
лову сокирою. О. Ст. — Йому хоче голову 
одтяти або руку урубати праву. Ст. С. — 
Голову буйную одтяв. Кот. — Бородавці, 
отаману запорозьк іму, голову одтято у обозі 
Полтавському. Л. В. — Мок хто одтяв. Ос. 
Блеснув мечем, голову стяв я плечей. Ст. С. 
Чорні очі видера їй з лоба, білі руки ути- 
ца по локіть. Ст. С. — Втяли йому праву 
руку: оце, Нею, за науку, втяли йому пра¬ 
ву йогу : оце, Ясю, за дорогу; стяли йому 
головочку, ходім, сестро, до домочку. н. п. — 
Голову йому сокирою зітну. Кіі — ІІоути- 
иавши голови... Л. В. 

Отрубеиой, отрубейньїй = висівковий. 
бтруби = ВИСІВКИ (С. 3.), де дуже багато 

луски — луска, зметені після просівання 
ОСІ'ЮКЙ (Граб.), обметИЦЯ (Граб.), дрібні 
межисітка. — Миииха висівок заколотила. 
К. X. — Напекла я шишок з гречаної лу¬ 
ски. н. к. — їли обметицю Граб. 

Отрубйть = д. Отрубать. 

Отр^бка = одрублювання, одрубувания, 
одтинаняя. 

Отрубокт, = од(від)рубок, врубок, руба- 
вець (С. 3.), утішок (С. Л. ПІ.), оцупок 
(С. 3. Л.), оцупалок (С. 3.), цурупалок 
(С. 3. Л), цурпалок (С. 3.), вб. — цуру¬ 
палля. 

Отрубь = ОДруб. — Дерево в одрубі 10 
вершків. 

Отрусить = обтрусити. 
Отрнвать, оторвать, ся = 0д(від)ривати, 
од( від)дерати, оді(від)ірвати, оді(віді)- 
драти, ся, шльку — од(від)чахнути, 
тоненьку гилочку — од(від)чухрати. 
Як ухопив за полу, так і одірвав. — Оді- 
драв клаптик паперу. — Мов одірвалось од 
гиллї. Л. ПІ. — І зараз гильку одчахпуи. 
Кот. 

Отрьівать, отрнть, ся -- од(від)ривати, 
од(від)копувати, одрйти, одкопати ся. 

Отрнвистнй, то = одрйвчастий, уриви¬ 
стий (С. Л.), урйвчатий (С. Л.), то. - 
Вона гукнула до Кайдагаихи одривчасто і по¬ 
бігла в хату. Лев. 

Отрнвокь = урЙВОК (С. Л. ПІ.), обривок 
(С. Л.) — Тож надто подобав ся міні один 
уривок оповідання Епея Дідові. Ст. Г. 
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Отрнвочннй, но = урйвочний, ио, урив¬ 
цем (с. Ш.). 

Отрнгать, отрнгнуть, ся = 0д(від)ри- 
гати, О дригнути, ся. — Отрнгать жвач- 

ку — ремиґати. 
Отрнжка = відгйк, надха, натха. — Ба¬ 

гато насіння іла, та така натха зробилась, 
що аж самій погано. Херс. 

Отрйть = д. Отрьівать. 

Отр'Ьвать, отрйвуть -= ОД(вІд)кидати, 0Д- 
(від)нихати, одкйнути, одіпхнути, од- 
нихнуїп. 

Отрізать = д. Отрїізьівать. 

Отрігаиой = обрізний. 
Отрізокт. = обрізок, окрайка, урізок 

(0. Ш.), уКраВОК (напр. тканини, д. під сл. 
Обрізокк), скйба, скйбка інапр. землі, 
хліба, кавуна), КрИШбНИК (мяса), клапоть, 
КЛаїШІК тканини, паперу), падібок (дере¬ 
ва). — Одрізана скиба од хліба — її не 
притулиш, н. пр. 

Отрізт. = 1. одрізування. 
2. од(від)різ. — На отріз-ь = начисто 
цілком. 

ОтрЬзьгвать, огрівать = од(від)різува 
ти, од(від)різати, урізати (С. ПІ.), од- 
(від)типати, одрізати (С. л.), урізати 
(С. Ш.), одтяти, одкраяти (С. Л.), вкра¬ 
яти, великий шматок — одбатувати (С. 

Аф.), аби як — одчикрйжити (С. Л.). — 
Коли б хоч па одну тонку сорочку одкра- 
яли на сьвитки. Лев. — Одбатував такий 
шмат. - Отрізашінй ломбть кт. хлібу 
не приетасті. =; одрізана скйба од хлі¬ 
ба — їі не притулиш, н. пр. 

Отрішать, отріїїпйть, ся = 0д(від)луча¬ 
ти, вилучати, од відстороняти, од- 
(шд)слоняти, од(від)рішати, одлучйти, 
вйлучити, одсторонйтп, одслонйти, ся, 
ПОзбути ся (Д. теж під сл. Отлучать). — 

ОтрТ.імйть оті, дблжноети — скйнути 8 
уряду. 

Отрядйть = д. Отряжать. 

Отрядт, = 1. виражання, од(від)ряжання. 
2. команда, ватага, загін (С. Л.), па роз 
відках — чата (С. 3.). — Була се неве¬ 
личка ватага козаків, що пильновала побіля 
Київського шляху. О. От. — Ватаги шлях¬ 
ти ставали зі слуг у панів. Бар. О. — Два 
загони на Вкраїні, два загони на Волині, 
5-й з ханом виступає, до Київа привертає. 
). Г. — Розпустили свої загони по всій 
Україні, н. п. — Ковно опанували і чатами 
коло Вільна Грасували. Л. С. — А тую 
ломлю чатами лііоіоїщдп. Л. С. — Предво- 

дйтель отрйда = ватаг (С. 3.), ватажок 
(С. Аф. 3.). — А іцо, хлопці, так обіраєте 
його за ватажва? — Коли Кривоніс не прий¬ 
ме нас до свого загону, так ми оберем собі 
ватажком Марка, тай будемо приймать до 
гурту. О. Ст. 

Отряжать, отрядйть = виражати, од- 
(від)ряжати, вирядити, одрядйти. 

Отрясать, отряснвать, отрястй, ся = об¬ 
трушувати, обтрусити, ся; обтріяувати, 
отріпувати, отріпнути, ся. 

Отряхивать, отряхнуть, ся = Отріиува- 
ти, отріпнути, ся, витріпувати, ся. 

Отеаживать, отсадйть, ся = 1. од(від)- 
сажувати, переважувати, одсадйти, пе¬ 
ресадити. — Треба пересадити яблувю. 
А д. Отрізнвать. 

Отсйснвать, отсосать, ся = Од(від)сиса- 
ти, одсосати, оді(віді)ссати, од(від)- 
СМОКТати. — Дитина одсосала молоко. 

Отсвіть = од(від)сьвіт. 

Отсвйчивать, ся == од(від)сьвічувати, од- 
(від)биватп СЬВІТ. — Як навести дзерка¬ 
ло проти сонця, то від дзеркала одсьвічу- 
ватиметь ся соняшие проміння Д. про Св. 
Б. — Поверхи дзеркала і води відбивають 
від себе сонншиий сьвіт. Д. про Св. Б. 

Отселйть = д. Отселйть. 

Отсслокт, = вйселок, хутір. 
Отее.іТ, = 1. д. Отсюда. 

2. з сього часу. 
Отселйть, отселйть = виселяти, висели¬ 

ти, ся. 
Отсйживать, отсидіть = 1. Од(від)сЙжу- 

вати, одсйдїти, висйжувати, вйсидїти, 
нересйжувати, пересйдїти. _ Висидів у 
острозі сім місяців. — Пересидів ногу. 

2. переганяти, перегнати. — Перегнали 
горілку. 

Отсвнйть = посинйти, иересинйти. — 
Прачка усе посинила. 

Отскабливать, отскоблйть, ся = од(від)- 
скрібати, од(від'скромажувати, од- 
скребтй, одскромадпти, ся. 

Отскакивать, отскакать, отскочйть == ОД- 

(від)скакувати, од(від)илйгувати, од- 
(від)стрйбувати, одскакнути, одішіг- 
нути, одстрибнути. 

Отскоблйть д. Отскабливать. 
Отскокиуть, отскочйть = д. Отскакивать. 
Отскребать, отскрестй = д. Отскабливать. 

Отскребокь, частїйше ми. отскребки = 
вйшкрібки. 

Отскрипіть = пере скрипіти. 
Отсланивать, отслоийть, отслонйть, ся = 
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од(від)слоняти, од(від)туляти, одсло- 
нйти, одтулйти. 

Отслуга = од(від)слуга. 
Отслуживать, отслужйть = ОД(від)слу- 
жувати, вислужувати, дослужувати, 
ОДСЛуЖИТИ і т. д. — Відслужив царю. — 
Цей кожух своє вислужив. — Отслужііть 
работой = од(від)робйти, од(від)бути. 

ОтслУшать = дослухати, вйслухати (д0 
кінця). 

Отсмотр'Ьть = од(від)дивйти СЯ. — Очі-Ж 
мої каресенькі оддивили ся, уста-ж мої са- 
харниї одмовили ся. п. п. 

Отсміивать, ся, отсмйять, ся = ОДІВІд)- 
сьміювати, одсьмійти, ся, пересьмія- 
ти ся. 

ОтсовІтивать, отсовйтовать = од(від)- 
мовляти, од(від)ражувати, розраювати, 
одмовити, одрадити, розрадити, роз¬ 
раяти (с. 3.), розгудити (С. 3.). — Хотів 
купить, та люди одраяли. — Розраяли, роз¬ 
судили, щоб ми в парі не ходили, н. п. 

ОтсовЖтмваніе = од(від)ражувания, од- 
(від)мовляння, розрада, розраювання. 

Отсоеать = д. Отсаеьшать. 
От'СбхЛНЙ = од(від)сохлий, вйсохлий, 
сухий. 

Отсбхнуть = д. Отснхііть. 

Отсрбчивать, оторочить = од(від)клада- 
ти, одкласти. 

Оторочка = од(від)клад (о. Жел.), од- 
кладання (с. Жел.), одволока, проволо¬ 
ка (С. Пар.). — Одклад не йде в лад. н. пр. 

Отставать, отстать = 1. Од(від)етавати, 
приставати, одбивати ся, одстати і т. 
д. — Йшли разом, та він на дорозі одстав. 
Одбила сн від роду, назад не верну ся. н. п. 

2. од(від)ставати, од(від)падати, од- 
липати, одстати, одпасти, одлйпнути. 
Замазка оддипла від шибки. 
3. од(від)чеплювати ся, одчепйти ся 
(С. л.), од(від)каснути ся (С. Л.), од- 
Сахнути СЯ. — Відчепи ся, не горни ся, та 
на мене подиви ся. п. п. — Відчепись ти 
з своїми нікчемними віршами. Кн. — Втд- 
касни си манія! С. Л. — Отстань, те отт. 
пеня = геть, гетьте од мене, дайте 
міні спокій. 

Отставить = д. Отетавлять. 
Отставка = од(від)ставка. С. Жел. 
Отетавлять, отставлввать, отставить = 
од(від) ставляти, од(від>становляти, од- 
ставити, одстановйти. 

Отставной = 0д(від ставний. С. Жел. 
Отетаивать, отстоять, ся = 1. вистоюва- 
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ТИ, ВИСТОЯТИ, СЯ, простояти. — я ви¬ 
стояв усю службу. 

2. вистоювати, од(від)стоювати, на¬ 
стояти, одстояти, ся, осідати, осісти. 
Вино добре вистояло ся. — Гуща оеїла. 

3. обставати, обороняти, боронити, од- 
(від)бороняти, заступати ся, оборонити 
і т. д. — Обзивати сн за свої права і об¬ 
ставати за їх. Кн. (Д. ще під сл. Защи- 
щать). 

Отсталнй = 1. од(від)сталий, присталий. 
2. одлйплий, одпалий. 

Отстанавливать, отстаиовйть, ся = 0Д- 
(від)становляти, одстановйти. 

Отстать = д. Отставать. 
Отстегивать, отетегиутт. = Од(від)стьб- 
бувагн, розстьобувати, од(від)щіпати, 
ОДСТЬОбну'ГИ і т. д. — Одщіпнув гаплички. 

Отстегивать, отстегать = 1. д. Отстегивать. 
2. вистьббувати, вйстьобати. — Вистьо¬ 
бала ковдрю. 
3. вихльостати, вйстьобати, од(від)чу- 
храти, од(від)ишагатц. _ Одчухрали різ¬ 
ками. 

Отстирать — вйпрати, попрати. — Вип¬ 
рала сорочки. 

Отстбй = одстбянка, гуща, фуз (С. Ш.), 
фуе, фуси (С. ПІ.). 

Отсторанивать, отстороийть, отстороийть, 
ся = д. Отстранйть. 

Отстоять = 1. д. Отетаивать. 
2. Од(вІд)лягати. — Виселок той одлягає 
од села аж на 10 верств. 

Отстрадать = вйтерпіти, дотерпіти, од- 
(від)бути муку. — Витерпів до краю. 

Отстраивать, отстрбить = Од(від)будо- 
бувати, вибудовувати, од(від)будувати, 
вибудувати. — Він наново відбудував зруй¬ 
нований Львів. Бар. О. 

Отстраиять, отстранйть, ся — відсторо¬ 
няти, одсувати, од(від(ставляти, від¬ 
сторонити, ся і т. д.; од(від)кидати, од- 
(віл)пихати, одкйнути, СЯ і т. д. 

Отстрачивать, отстрбчить = д. Отстеги¬ 
вать 2. 

Отстригать, отстрйчь = Од(вІд)стригати, 
одстрйгти. 

Отстрогать = од(від)стругати, виструга¬ 
ти, гемблем — вйгешблювати. 

Отетроить = д. Отстраввать. 
Отстрочйть = д Отстрачивать. 
Отстріливать, отетрїлйть, отстрйлять, 

ся = од(від)стрелювати, од(від)бииа- 
ТИ, одстрелити, одбйти, СЯ. — Йому мд- 
стрелили руку. — Довго він одстрелюн.чн си, 
поки його не вбито. 
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Отстряпать = попорати, упорати, ся. 
(С. III.). 

Отетупать, отступйть, ея = 1. Од(від)- 
ступати, одступати, ся. 
2. д. Отстранятьея. 
3. зрікати ся, одрікати ся, цурати ся 
і т. д. д. Отрекатьея. 

Отстуїшпк'і,, ца = од(від)ступник, ця 
від народносте — перевертень (С. З.Жед.), 

перекйнець, перекйнчнк (С. Жел.). у вій¬ 

ськовій справі — пвревітвик, перекйд- 
чик (С. 3.), од віри — д. Отіцепенецті. — 
А тим часом перевертні нехай підростають, 
та поможуть ворогові господарювати. К. III. 

Отступничество = од(від)ступництво. С. 
Ні е л. 

Отступленіе = од(від)ступ, уступ (С.Ш.\ 
Еней построїв теж отряди, де всім назначив 
ддн осади без одступу на вал іти. Кот. 

Отступнбй = од(від)ступнйй. — ОтС'Г)п- 

ное = одчіпие, уступне (С Ш.). — Ти. 
Карпе, заплати Лаврінові одчіпного 3 карбо¬ 
ванця і нехай груша буде на віки твоя. 
Лев. — Дамо їм одчіппого 20 копійок. Кр. 

Отсуждать, отсудйть = 1. 0д(від)сужда- 
ти, нрисуждати, одсудйти, присудити; 
висудити, випозивати. — Суд міні при¬ 
судив той грунт. — Я цю хату випозивав 
у його. 
2. од(від)ражувати, од(від)мовляти, од- 
радити і т. д. д. Отсовітнвать. 

Отсужшвать, отсудйть = д. Отсуждать 2. 

Отсу.ііівать, отсудйть = обіщаги, обіця¬ 
ти, ириобіцяти, наобіцяти. 

Отеутствіе = небутпість (С. Ж. Жел.), не- 
буть (с. л.), неприсутність (С. Жел.), не¬ 
притомність (Ч. К. С Жел.). — В небут- 
ности ієрея, длп боязни смерти дитяти, мо- 
жет охрестити мирянин. Б. Н. 

Отсутствовать = не бути, не находитись. 
Отсучивать, отсучйть, ся — 0д(від)суч- 

(к)увати, розсуч(к)увати, од(від)кру- 
чувати, розкручувати, одсукати, роз¬ 
сукати, одкрутйти, ся; посукати. _ 
Треба розсукати мотузок. — Одсукали ся 
рукава. — Вже усе посукали. 

Отсушать, отсушйть = 1. од(від)сушува- 
ти, висушувати, одсушйти, висушити, 
усу шити (С. Ж.). — 3 тії слабосте та ви¬ 
сушило його, як скіпку. — Отсушй мнї; 

рукп, если я взнлт> = нехай міні руки 
одсбхнуть, коли я брав. 
2. од(від)чаровувати, одчаруваги. — 
Баба одчарунала його од тії молодиці, а то 
ходпн за нею як гїпь. її. о. 

з. ПОСушЙТИ, ВЙСуіПИТИ. — Посушила всї 
сорочки. 

Отсчйтивать, отсчитать = Одлїчувати, 

ОДЛЇЧИТИ. — Тут скільки сотень оддїчиди. 
Кот. — Ходїм у куток безпешиий, де-б то¬ 
бі я одлїчив дукати. Ст. С. 

Отснлать, отослать = 0д(від)сшгати, оді- 
(віді)слати. 

Отсьшать, отсннать = 0Д(від)сипати, 
надсипати, одсйпати, насипати. — От- 

смпаться дсньгами = відкупати ся, у- 
сйпати грошей. (С. Ш.). 

Отсннатьея, отоспаться = ОдГвід) сипа¬ 
ти ся, висипати ся, одіспати ся, ви¬ 
спати ся. 

ОтСЬІПНбІІ = одсшінйй. 
Отсьірїлнй = од('від''леглий (Лев.), одво- 

ЛОГЛІІЙ Мев.', відвбхлий. 
Отсьгр'Ьть = од(від)вохти, одвбхнути, од- 

(від)вологнути (Лев.), одлйгнути (С. Л.). 
Черствий хлїб одвологнув. Лев. — Сухі со¬ 
рочки в коморі трохи одвологли. Лев. 

Отснхать, отсбхнуть = 0д(від)сихати, у- 
сихати (С. Ш.), одсбхнуги, усохнути 
(С. Ш.). — Нехай мінї язик одсохне, коли 
брешу, н. пр. — Зверху вершок усихає. 
С. Ш. — Купець! щоб тобі усох пупець. 
и. пр. 

ОтеВвать, отчЧшгь, ся = одсівати, пере¬ 
сівати, одсїяти, ся, пересіяти. 

Отсівт, = одсїванпи, одсїв. 
ОтсХдать, отсість = 1. од(від)сідати, од- 

СЇСТИ. — Одсядь трохи дальше. 
2 і 3. д. Отставать 2 і Отетаиваться 2. 

ОтсЬдяна = роспалина (С. 3.), роскблина, 
шпара (С. 3.). 

ОтсЬд'ь — д. Отстбй. 

ОтеЬкать, отсІчь = д. Отрубать. 

Отсість = д. ОтсЬдать. 

Отсіять — д. Отс/Ьвать. 

Отсюда = 1. відси, відсіль (С. 3. .1.), від¬ 
сіля (С. 3. X), відціль, відціля, звідси 
(С. Л.), ЗВІДСІЛЬ, ЗВІДСІЛЯ (С. X). — 1 від¬ 
тіль гаряче і відсіля боляче, п. пр. — I від¬ 
тіль гора і відсіль гора, поміж тими гіронь¬ 
ками сходила зоря. н. п. — Як я маю ко¬ 
зак Нечай, звідси утікати, славу свою ко¬ 
зацькую марне утеряти? н. ц. — Бери собі 
скільки хочеш грошей, та пусти хоч мої 
кістки звідце! Ст. С. — Іди-ж ти тепер 
звідціль, щоб і дух твій не пах. Гул- Ар. 

2. З СЬОГО, З ЦЬОГО. — 3 сього можна 
бачити, що... 

Оттаивать, оттаять = од(від)тавати, роз¬ 

тавати. од(від)мерзати, роамерзати ся, 
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одтанути, розтанути, одмервти, роз- 
мерзти ся. 

Оттйлнна = онарь (С. З), проталина (в 
льоду), тал (С. 3. ПІ.), талина (с. Ш.), та- 
ловйна (в снігу). 

Отталкивать, оттолкать, оттодкиуть, ся = 
од(від пихати, одштовхувати, од від)- 
трудати, оді(віді)ихнутп, одпихнути, 
ся , одштовхпути, відтрутити. — Ні, 
правого Господь не відпихає і грішному 
руки вій не просіягие. К. І. — Я знаю, ви Еаді мене відіпхнути від сього діла. Лев. 

. — Транпцї в човни посідавши і швидко 
їх поодпихавши, по вітру гарно попливли. 
Кот. — 3 першого року відтрутив мене від 
себе. Кн. 

Оттапливать, оттоийть = витоплювати. 
ВИТОПИТИ, — Витопив багато смальцю. 

Оттавтнвать, оттоптать = од(від)топту- 
вати, одтоптати. — Оттовтать ббувь = 
стоптати, стопцювати. _ Оттовтать се- 
бі ноги = підтоптати ся, підбити ся. 
відгукати ноги. 

Оттаскввать, оттаскать? оттаїцвтт. = 0Д- 
(від)тягати, одволїкати , одтягтй, од- 
волоктй. — Оттаекать за волосн = вй- 

драти, вискубти, одск^бти, вичубити. 
Оттачивать, отточйть, ся = гострити, 
од(від)гострювати, вигострювати, ви¬ 
гострити, иагострйти, на гочилї — на¬ 
точити, ВИТОЧИТИ, СЯ. — Одгостривні*. 

2. виточувати, виточити, ся. — Також 
добре виточив бильця. 

Оттащйть = д. Оттаскввать. 

Оттаять = д. Оттаивать. 

бттепель = одівідулйга (С. 3. л.)* роз¬ 
таль (О. Л.), рб іТОпель. — Зімою, як ві¬ 
тер свистить, то буд; одлита. Мов. — По¬ 
вернуло од зїми вже знову иа ддигу. Чайч. 

Оттеребливать, оттерсбйть = Од(від)де- 
рати, оддерти, оді(віді драги. — Одї- 
драв шматок. — Оттеребйть лент>, копоп- 

ли = вибрати. — о. бороду = видрати 
за бороду. 

Оттереть = д. Оттирать. 

Оттерпливаться, оттериї.ться = витер¬ 
плювати, вйтерпіти. 

Оттеснвать, оттесать = Од(від)тесунати, 
внтесувати, одтесати, вйтесати. 

Оттнрать, оттереть, ся = од(від)терати, 
одтерти, ся. 

Оттйскивать, оттйсиуть = Од(від)тйску- 
вати, од(від)бивати, витискувати, ви¬ 
бивати, одтйснути, одбйтп, витиснути. 

бттйскт» = од(від)бйток, витиск (С. Пар.). 

Оттбкт. = рйпві. С. 3. — 3 дощу та під 
ринву, н. пр. 

Оттогб = ВІД того, через те, для того. 
Оттолкать, оттолкнуть = д. Отталкввать. 

Оттолковать = перебалакати. 
Оттбль, оттолГ. = д. Оттуда. 
Оттоийть = д. Оттапливать. 

Оттбнки = вйшкварки, шкварки (од сала, 
жиру). 

Оттовтать = д. Оттантнвать. 

Оттбиьівать, оттбнать, оттбянуть = од- 

(від)тупувати . одтупати , од'відУгоп- 
тати, од(від)бйти тупаючи. 

Оттопьіривать, оттопнрвть, ея = од(від)- 
дувати (С. Л.), ватувати, настовбурчу¬ 
вати, ся. тутйрчитн ся (С. 3. Л.), одду- 
ТИ, настовбурчити, СЯ. — Спідниця якось 
настовбурчилась. — Отдуть губьі = на¬ 
дути. од(від)кошілігги, закопйлити гу¬ 
би (С. 3.). — Сидить Абдул, губи надув. 
Гул. Ар. 

Отторгать, оттбргиуть, си — І- од(від)- 
ривати, од(від)емйкувати, одірвати од- 
смиквути, ся. 
2. од(від)лучати, одлучйти , од(від)- 
чахиути, СЯ. — Побачимо, що зробить 
Хмельницький, чи иоиоже йому Господь 
Милосердішії одчахнуть руський люд од 
дряпіжних Ляхів. О. Ст. 

Отторжеиіе = од(від)лука. 
Оттреяки = (одежі) — ВИНОСКИ, ЛОХМІГТ.Ч, 
дрантя, лахманина (С. 3. Пав.), коноплі 
костриця, терміття, зб. терміттяча 
(О. ПІ.). 

Оттрепать = 1. д. Отгреш.іпать. 
2. од(від).іунйти, одлуищовати, ви¬ 
тріпані, вихльостати, прочухана дати, 
(за чуба) — ОДСКубтИ, ІіЙСКубтИ, Од(вІД)- 

кудовчиги. 
Оттреннвать, оттревать, ея = витріпу¬ 
вати, вйтріпати, витіпати, ся. 

Оттрясать, оттряхать, оттрястй, оттрях- 

иуть — струшувати, обтрушувати, стру¬ 
сити. обтрусйти. 

Оттуда = 1. відти, відтіль, відтіля, звід¬ 
ти, звідтіль, ЗВІДТІЛЯ (всі С. Аф. 3. Л.), 
звідтан (ІІод.), з ТОГО міста. — Чи вер¬ 
нусь ж до тебе відтіль, Ун| аїно, чи па піки 
я там на чужині загину. Чайч. —’Ой у мо¬ 
ре у глибоке утопила мати, та вже ж мнін 
головонці відтіль не зривати. її и. — <4 
він вліз у дупло, та й виглнда відтіля, н. к. 
Збігла потім ьшіз у двір до стані, взяли 
звідтіль двоє добрих коней. Ст. С. -- Як 
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звідтам повертав ся, прошу взнати з ким 
пізнав ся. н. п. Под. 

2. з того часу, з тії пори, відтоді'. — 
З того часу і до сього бідуймо. 

3. з того, від тбго, через те. _ з ТО¬ 

ГО і почалась у їх сварка. 

Оттухнуть = стухнути. 
Оттнкать, ототкнуть, ея = Од(від)тика- 

ти, оді(віді)ткнути, ся. 
Оттінивать, оттЬнять, оттЬнйть, ея = 

од(від)тїняти , ТЇНЙПІ (О. Ш.), одтїнїг- 
ти, ся. 

Оттіиокь = 0д(від)тїн0к, сутіні,. — Гу¬ 
сті та темпі сутїиї проходили по його 
тварі. Кп. 

ОттЬснять, оттЬснйть, ся =: д. Отталкн- 
вать. 

Оттягивать, оттягать = Од(від)тягувати. 
одтигати, од(від'судити, випозивати. 
Випозивав у його грунт. 

Оттягивать, оттянуть, ся = 1. од(від)- 
тягати, од(від)волїкати, одтягтй, од- 
волоктй (д. Оттаекивать). 

2. витягувати, витягнути. 
3. од(від)тягувати, затягати, тягти 
дїло, воло ійтіі дїлб, одішд)к і а аги, 
одтягтй, одкласти, проволокти дїло. 

Оттяжка = 1. од(від)тягаиня, витяга¬ 
ння. 
2. од(від)клад, проволока, воіокйта 
(С. Аф. 3.), тяганина. (С. Ш.і. 

Оттянуть = д. Оттягивать. 

Оттяішвать, оттянать, оттаинуть, ея = 

одрубувати, одтинати і т. д. д. Отру 
бать і ОтсЬкать. 

От^жинать = повечеряти. — Просили по¬ 
вечеряти з ними. — Ми вже повечеряли 

Отуманнвать, отумапить, ся = тумани¬ 
ти , туману пускати, затуманити, ся, 
заморочити, ся, обхмарити, ся, запа¬ 
морочити, ся, йамороки, баки забити, 
затлумити, задурманити, ся, почманіти, 
почуміти. 

Отупіть — затупіти. 
Отуречиться = Потурчити СЯ. — Всі па¬ 

ни боснпки перевернулись на турецьку ві¬ 
ру, потурчились. Ст. С. — Потурчились, 
побосурменились. н. д. 

Отучать, отучйть = 1. виучувати, вйв- 
ЧИТИ, повиучувати, — Діти все вивчили 
(або: повиучували). 

2. од(від)учати, од’учйти, одвйдити 
(С. Л.). — Трудно од’учити, коли він звик 
до того. 

Отучніть — погладшати, розтовстіти. 

Отхаживать, отходйть = відхожувати, 
відходити. 

Отхаркивать, отхаркать, отхаркнуть =? 
од(від)харкувати, вихаркувати, одхар- 
кати, вихаркати, вйхрякати. 

Отхватмвать = од(від)дирати, затинати 
(С. Л.), тнути. — Баиіура „горлиці' брвн- 
чвла, сопілка „дуба“ затинала. Кот. — Цим¬ 
балоньки тнуть, н. п. — Колись там весело 
було, бувало літом і зїмою музйка гне. К. Ш. 

Отхлебмвать, отхлебнуть = висьорбува¬ 
ти, од(від)сьорбувати, висьорбати, од- 
сьбрбати, вііхлестати. 

Отхлестать = вистьобати, вйстьогати, 
вихльостати, од(від)чухрати , вибато¬ 
жити, ОД(вІд)батожити. _ Вихльостали 
річками. 

Отхлбиьівать, отхлопать, отхлбплуть = 

1. обтріпувати, обтріпати, од(від)- 
ляскати. 
2. стоптувати, стоптати, витоптати, 
СТОПЦЮВатіІ. — Стопцювали черевики. 

3. од(від)плескувати, одплескати. 
Отхлниуть = од(віл)хлйпути. 
Отходйть, отойтй = 1. ОД(від)ходити, 

0Д1ИТИ. — Одійшов трохи, тай озираєть ся. 

2. од(від)хбдити, кидати службу, мі¬ 
сце, ОДІНТІЇ (ОД кого) кинути службу, 
місце. — Скоро після того, як одійшов од 
мене, навяв си до сусіда. — Кинув службу 

■ у мене і перейшов до сусіда. 

3. умірати, иомірати, конати, кінчати 
ся, умерти, померти, сконати. — Умер 
без сповіди сьвятої. К. III. — Почуй мій 
голос, глянь на мене пезрнчі очі нросьвіти, 
недай міні в гріхах сконати, на вік заснути 
в темноті. К. П. — Кольной отходйть = 

слабий ігомірає, кінчаеть ся. 
4 д. Отставать 2. — Обідня отошла = 
служба скінчйла ся. 

Отходная = од(від)хідна. 

Отходь = 1. Од(від)хід. 
2. кінець. — На одтхбдЬ = при кінці, 
па при кінці. 
3. нужлик, паскудник, срач. 

Отходннй = далекий , одлюдний , глу¬ 
хіш (С. Пар.), самотини, затишний. — 
Отходное місто = д. Отходь 3. 

Отхбжій = далекий, сторонній, особий. 
Отхожее місто = д. Отходь 3. 

Отхотіть, ся = перехотіти, СЯ. — Ти-ж 
хотів. — Та вже перехотіло ся. 

Отцв'Ьтать, отцвЬстй, отцвіть = од(від)- 
цьві гати, оцьвітати, опадати (про цьніп, 
одцьністй, оцьвістй. 
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Отцвічивать, оі'цвіігііть = 0д(від)цьві- 
чувати, одцьвітйти. 

Йтцеубійца = батькоубійник. 
ОтцОВСКІЙ = отцевий, отцевський, отець¬ 

кий , батьківський , батьків , татовий, 
татів (С. Ш.). — Казав підпить тебе на 
спину, нести в отецькую хатину. Мет. — 
Каша наша — татів борщ. н. пр. — Ма¬ 
ленький — татові штанці по колївця. н. пр. 
(Д. ще під сл. Отеческій). 

Отцовщина = отцї'вщииа, батьківщина 
(О. Аф. 3.). — Пр.- д. під сл. Имущеетво 
і Наслідіе. 

Отцїіжпватії, отц’Ьдйть, ся = од(від)цї- 
жувати, одцїдйти, уточити, вточити, 
СЯ. — Та піди, малий, до пивниці, та вто¬ 
чи ще й пива. и. п. 

ОтцЬ.іоваться = перецілувати ся. 
ОтцКилять, отціиіпть, ся = Од(від)чєіі- 

ЛЮВатИ, 0ДЧЄНИТИ, СЯ. — Возьному так 
одрізала, що мусить одчепити ся. Кот. 

Отчаливать, отчалить = Од^від)чалюва- 
ти, одвалювати, одчалити, одвалйти. 

Отчал-ь = од(від)чалюванпя, од(від)чал, 
одвал. (Мап.). 

Огчасти = почасти (С. Л. Кр.), частйною. 
Отчаиваться, отчйяться — тратити на¬ 
дію, стратити надію, звонтшпи, звом- 
пити (С. 3.), пуститись берега (С. З.р — 
Варшава три штурми отразила, але звонт- 
шівши, на акорд здала ся. Л. В. 

Отчаяиіе = одчай (С. Жел.), роспач (С. 

Ж. 3. Жел.), рОС(іЗ)пуКа (С. Жел. Пар.), 

роснуска, очайдушність (С. Жел. Пар.). 
До якого одчаю й горя довело його бажа¬ 
ння сеі ласки. Зїпьк. — Иньшим часом слу¬ 
хаєш, та аж роспач візьме. Нічого не вто¬ 
ропаєш. О. Пч. — Густа та темна хмара 
роспуки обгорнула сестру-жалібницю. Кн. —■ 
Він не впав в росауку. Кн. — Сказано до 
такої роспуки дійшла, що тільки втопи¬ 
тись. її. о. 

Отчаянннй, но = 1. безнадійний, безпо¬ 
радний, но, рос(з)пачливий (С. Жел.), 

ВО, очайдуиший, НО (С. Жел. Пар.). — 
Поховав жінку, двойко діток, погорів, хіба 
з такої причини не станеш роспачливий. 
Кн. — Глоба роспачливо махнув рукою. Кн. 

2. голінний, шалений, запеклий, забі- 
совании. — Тут він був голінним браж¬ 
ником. Кн. 

Отчсканивать, отчеканить = вибивати, 
вибити, од(від)карбувати. 

Отчего = чого, чому, чом, від чого. — 
Отчего-то = чогось, чомусь, с. Л. — 
Чого міні тяжко, чого міні нудно, чого сер¬ 

це плаче? К. Ш. — Чому не ймеш віри ти, 
брате Москалю? Ст. — Чом, чом, чорнобров, 
чом до мене не прийшов? н. п. — Чомусь 
міні, миле браття, мед-випо не пєть ся. н. її- 

Отчеркивать, отчеркнуть = 0д(від)зна- 
чати, одрисовувати, одзиачити, одри- 
сувати. 

Отчерпнвать, отчерпать, отчерпиуть = 
од(від)черпувати, одчерпнути. 

Отчерчивать, отчертйть = 0д(від)рисо- 
вувати, одрисувати. 

бтческій = д. Отеческій. 
Отчесать = д. Отчеснвать. 
бтчество = ПОбатЬКОВІ. — Як тебе зо¬ 

вуть? — Іван. — А по батькові? Петро¬ 
вич, а на призвіте — Яхнеішо. 

Отчссть = д. Отсчйтнвать. 

Отчеснвать, отчесать = Од(від)чісувати, 
одчееати; одчухрати. 

Отчетлявость = докладність, виразність, 
ДОСТОТНІСТЬ (С. Пар.). 

Отчетливнй, во, отчетистнй, то = док¬ 
ладний, виразний, достотний, ио (С. 
Пар.). 

Отчетность = одвічальність і д. Отчетт.. 
Отчет-ь = рахунок (С. Жел. Пар.), обра¬ 
хунок (С. Жел.), справоздання і д. От- 
четность. — Справозданяя з діяльності! 
Товариства Гіросьвіти. 

Отчйзиа = родігна (С. 3. Л.), рідний кран, 

бйтьківщипа (С. Пар.). — Лучче на роди 
ні кістьми полягти, а ніж па чужині слави 
попити, и. пр. 

Отчиш> — вітчим. 
бтчииа = д. Вотчина. 
Отчислять, отчиелнть = одлїчуиати, ОД- 

лїчйти. 
Отчйтивать, отчитать = 1. 0д(від)читу- 
вати, одчитііти, прочитати, перечитати. 
Одчитав Псалтирь, тоді давай читать Єван¬ 
гелію. 
2. од(від)чйтувати, одСвід^шептувати, 
од(від)мовляти, одчптати, одшептати, 
ОДМОВИТИ. — Баба знає таку молитву, що 
зараз того біснуватого одшептала. 

Отчищать = одчищати, одчйстити. 
бтчій = д. Отцовскій. 
Отчуждать, отчуждйть, ся = ОД(від)лу- 
чати, одлучйти; од(від)чужати, одчу- 
жувати, одчуженити; цуратп ся, од- 
(від)цурати ся. 

Отчужденіе = од (від) чуже ння. С. Жел. 
Отшагивать, отшагать, отшагиуть = 

1. од(від)стуиати, одступйти. 
2. міряти, одміряти ступнями. — А НУ, 

одміряй сто ступнів. 
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Отшалберить = перебайдикувати. 
Отшалйть = перепустувати. 
Отшатьівать, отшатать, отшатнуть, ея = 
од(від)хитати, одхитнути, ся. 

Отшвьіривать, отшвнрять, отшвнрнуть, 
ся = од(від)кидати, одкйнути, ся. 

Отшелушивать, отшелушйть = вилущу¬ 
вати, вилущити, ся. 

ОтшельниБ'ь, ща = пустельник, ця (С. 3.), 

скітник, ця, од(від)людник, ця, без¬ 
людько, беЗЛЮДеНЬ. — Як нї з ким ви¬ 
мовити олово? Так і пустельнику тому все 
впало бути самому. Ст. Б. — А він такий 
як скітник у другій хатї сам. Ніс. 

Отшедьшічество = пустельництво, скіт- 
ШІЦТВО. — За нетрями у пущі лісовій ко¬ 
лись то жив дїдусь старенький — пустель¬ 
ництвом спасав ся по душі. Ст. 

Отшельпичсскій, ки, отшедьничій = пу¬ 
стельницький, скітницький, од(від)люд- 
ІІИИ, НО. — Живе одлюдио па вигоні сам 
собі. С. 3. 

Отшентнвать, отшептать = Од(від)шеи- 
тувати, одшептати. — Відшептувать го¬ 
ловоньку і боки. Б. Г. 

Отшествіс = од(від)хід. 
Оттибать, отшибйть, ся = 1. 0д(від)би- 
вати, одбити, ся. — Одбив ся носик у 
глечика. 

2. одбивати ся, одставати, одбити ся, 
ОДСТЙТИ. — По дорозі він якось одбив ся 
од пас. 

Опливать, отшйть, ся = 1. ОДишвати, 
ОДШІІТИ, ся. 
2. од(від)дирати, здирати, здіймати, 
оддерти, одідрати, зняти, ся. 

Отшйльїшчать = порешахруватн. 
Отшлепнвать, отшлепать, ся = 1. шльо¬ 

пати, вйшльопати, нашльопати (долонею), 

вихльостати, вистьобати, од(від)чухра- 
ти, одбатожити, вишпарити (батогом або 
канчуком). 

2. задрипати, забрьохати, захвбйдати, 
закаляти, СЯ. — Ач, як задрипала спід¬ 
ницю ! 

Отшлифбвнвать, отшлйфовать = поліру¬ 
вати, од(від)полїрувати, вйшлїхувати, 
од(від)’яснйти. 

Отшпаклевать = вйшпаілювати. 
Отштукатурить = обтннькувати, вйтинь- 

кувати с. ш.), вйщекотурити. 
Отшучиваться, отшутйться = жартами 
одбивати ся, од(від)жартувати ся. 

Отщсбстагь = перещебетати. 

Отіцекотать = Перелескотати. 
Опцелкать = 1. перелускати, иерелуза- 
ТИ, 0д(від)лущити. — Всі горіхи пере- 
лускали. 
2. одлупйти, одлупцювати і д. Откола- 
чивать 2. 

3. одбрйти, одчитати (кому). 
Опцелкать = переляскати, (про соловейка) 
перетьохкати. 

Отщелкивать, отгцелкнуть = од(від)щі- 
иати, одщіпнути. — Одщіпни клямку. 

Отщемлнвать, отщемлйть, отщемйть = 

прищйкувати, ІірНЩИКНуТИ. — Дверима 
прищикнув собі пальця. 

Отіцепенсць = єретйк, одщепенець (с. л.), 
невірний, недовірок. _ Щоб усі Словп* 
не стали добрими братами і синами сонця 
правди і єретиками — оттакими, як коїі- 
станеький єретик великий. К. ПІ. — Невір¬ 
ний гірш жида або Турка, п. пр. 

Отщеплять, отщевивать, оицепйть = ОД- 

кблювати, оддирати, од(від)ривати, од- 
колоти, одідрати, одірвати, од(від)- 
чахпути (С. Л.). 

Оицеиокт, = скалка (С. Л.), тріска (С. III.), 
ОСКОМЄЛОК (Лев.) — Кому дрова, тому й 
тріски, н. пр. 

Отщнпьтвать, отіцішать, отщшшуть «• 
одщйиувати, одщшшути, (піррн, волосся) 
одскубувати, одскубтй, поскубти. — 
Уже поскубли гусей. 

Огь, ото — ОД, ВІД, 3. — Од початку сьві- 
та і до сього часу. — Кажу тобі від щи¬ 
рого серця. — Од Київа до Лубень насіяла 
конопель, н. п. — Плачуть карі очі з ран¬ 
ку І ДО НОЧІ. н. п. — Время огь врече¬ 
нії = часом, часами, від часу до ча¬ 
су — Оті. тлу пости = 3 Дуру. С. Л. — 

Оті. радостії = з радощів С. Л. — Оті, 
роду = 3 роду. — 11 там з роду не. був. 
С. Л. — Огь топі, что = черев те, що, 
того, що .. 

Оньемлемий — одніманий. 
Отч.ечч. — д. Отпйтіе. 
Огч.шігілка = 1. ганчірка., потрою обгар¬ 

тують горшки, чавуни то-іцо, коли вийма¬ 
ють з печі. 
2. нехлюя, нечепурна (жінка) і д. під сл. 
Нернха. 

ОтьГ.дііть, отьість, ся = 1. видати, по¬ 
їдати, ЗШЇСТИ, ПОЇСТИ. — Тільки ЩО ПО- 

іли борщ, як тут наїхали гості. 
2. одьїдати, одгризати, одьїсти, од- 
Гризти. — Миші хвіст йому од-ьїди. Сп. 
3. одидати ся, одч.їсти ся, розтй'сти ся. 
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ОгіЛіДОКЧ. = об'ЬІДОК, недоїдок, частіше 
,111. недоїдки (С. Л.), недогризок. 

ОпЛіЗДИТЬ, СЯ = 1. З’ЬЇЗДИТИ, виїздити, 
ПОПОЇЗДИТИ. ■— Він зьїздив в Полтаву 
і вернув сп. — ЗтЛздили ми Польщу і всю 
Україну, а не бачили такої, як ся Катери¬ 
на. К. ПІ. — Доволі вже я попоїздив, час 
і на спочинок. 

2. З'ЬЇЗДИТИ, СЯ. — Полозки вже зт.їздили 
ся. — Був кінь, та зьїздив ся. н. пр. 

От'ьїзд’ь = од'ьїзд, відгїзд, виїзд, ру¬ 
шання. — Я був у вас перед виїздом. — 
Тай Сів верхи на коня Лебедя. На рушанні 
так до себе каже: Ст. С. 

ОттЛізжать, от'і.Т.хаї ї. = ОД’ЬЇзжп.ти, ОД'Ь- 

їздйти, виїзжати, виїздити, о.гмхати, 
Виїхати. — Одьїзжаючи, він шапочку зняв, 
низенько вклопив ся. н. □. 

2. переїзжати, переїздити, переїхати. 

От’ьізжій = виївжаючий. — ОтіЛізжее ікі 
ле,= далеке від села і нив. 

От'ьїість, ся = д. От’Ь'Ьдать, ся. 
Отайхать — д. Отг-їізжать. 
Оті>зкзамеионать = переекзаменувати, 
проекзаменувати. 

От'ЬЯВЛЄНННЙ == звісний, всім відомий. — 
Звісний брехун. 

Отнгривать, отнграть, ся = 0д(від)гра- 
вати, оді(віді)грати, одграти, ся. — 
Спочатку багато програв, та вже потім оді- 
грав чимало. — Грай та не одгравай ся. 
н. пр. 

Отнкать — д. Обтикать. 
Отьгаалка = д. Отт.шіалка. 
Отнмать = д. Отншіать. 

Отнпивать, отьшнть, отьшить = типнти 
(С. Ш.), обтинйти. 

Отмскивать, втискать, ся = 0д(від)шу- 
кувати, вишукувати, знаходити, одшу- 
кати, вишукати, знайти, ся, трусячи — 

витрушувати, витрусити (С. 3.) — Отй- 
скивать судомі. = правувати ся (С. 3.), 
позивати, випозивати. — Отнекать 
одйиі. другого == ошукати ся. Сп. — 
Бій Його побив, а сам пішов братів одшу- 
кувати. и. к. — Давай звати, щоб помогли 
одшукати його. н. к. — По актах моліна 
відшукати. Кн. —■ Годі шукати, колись са¬ 
мо десь знайдеть ся. -— Знайду собі свата. 
Кн. — Я таки знайду винуватого. Кн. — 
Витрусили у жидів горілку. С. 3. — Тебе 
струсять і витрусять те, що є. Кр. 

Отяготйтельнмй = важкий, тяжкїш, у- 
ТЯЖЛЙВИЙ (С. Ш.), сутужний, сутяжний, 
(Д. під сл. Обремеяйтельннй). 

Огнготі.ть = обважніти. С. Л. — Я вто¬ 
мив ся, дух мій обважнів. Кн. 

Отягощать, отяготйть = обтяжати, обва¬ 
жити, заважати (С. Л.), обважувати, 
отягчати, тяжити, утяжати (С. ПІ.), об¬ 
тяжити, ЗаваЖИТИ. — Земля яловіє, а він 
плату накидає та обважає нас. Кн. (Пр. д. 
ще під сл. Обрешетіть). 

Отягощеніе = отягчепня, утягчення, у- 
тяжеиня (С. Ш.), тягарь, тяжарь (С. Ш.). 

Отяже.тЬлмй = обважнілий. — Де верби, 
похилившись, спустили обважніле гилля 
в холодну воду. Рус. Б. 

Отлжеліть = 1. д. Отяготйть. д. 2. Забс- 
ременіть. 

Офицерт, = охвидер. 
(кабепь = керея, кобеняк. с. 3. 
Охапіе = охаиня 
бханеш., охаика = 1. обійма, обіїїмище, 
Обіймидя. (Д. під сл. Обхваті.). — Вт. 

охаїїку = на Оберемок. — Схопив її па 
оберемок, та й поніс. Пр. — Па оберемок 
ухвативши, е землянку з валу потаскав. Кот, 

2. ОберелОК (С. 3. Л.), ОХапОК, сіна скіль¬ 

ки можна взяти на вила — навилок, на- 
ВІЇЛЬНИК. — Внеси оберемок дровец!.. 

Охаїшвать, охапать, охавпуть = 1. об¬ 
хоплювати, обхопити і д. Обхватить. 

2. обкрадати, окрадати, оббірати, обі¬ 
красти, обібрати. 

Охать, охнуть = охати, охнути. 
Охватт. = д. Обхваті.. 

Охватмвать, охватать, охватйть = д. 06 
хв.ітшвать. 

Охлада = д. Охлаждепіе. 
Охладйть = д. Охлаждать. 

Охладівать, охладйть = холонути (С. Л.), 

простигати (С. 3.), охолонути (С. 3.), про¬ 
холонути, остигнути, простигнути. — 
Холоне серце, як згадаю, що не в Украйні 
иох вають. К. Ш. — Раз добром налите 
серце ввік не прохолоне. К. III. — Простиг 
поезиї весь жар. Кот. 

Охладйльтй = остйлиіі, простиглий. - 
Не має з ким остилого серденька нагріти. 
К. ПІ, 

Охлаждать, охладйть, ся = охоложува- 
тп, прохолбжувати, вихолбжувати, ви¬ 
стежувати, ся, холонути, охолодити, 
прохолодити, ся, охолонути, прохоло¬ 
нути, простигнути. — Д д охоложує мої 
радощі. Кн. — На сьвіжому повітрі треба 
тропіки прохолодити ся. 

Охлаждепіе = охолода, прохолода, осту¬ 
да (С. Л.). — Во ти багач, а я бідна, тай 
не зрівняєм ся, тільки серцю охолода, що 
женихаем ся. н. п. — Не дам грошей — 
остуда па час, а позич — сварка на піки. н. пр. 
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Охлестнвать, охлестать = схльостати (на 
пр. батіг), обтріпати (одежу). 

Ох.ібігокт,, охльбнье = клоччя. С. 3. Л. — 
Як з клоччя батіг, и. пр. — Палили кдо ічя, 
ворожили. Кот. 

Охлнстать = д. Охлестать. 

Охмелілий = ПІДПИЛИЙ. — А вже підпи¬ 
лий як засне, то хоч коти гармати — і у- 
сом не моргне. К. Ш. 

Охмеліть = охмеліти, ОІІЯНЇІИ. 

Охмелять, охмелить, ся = д. Оиохме- 
ЛІІТЬ, ся. 

Охолажпвать, охолодить = д. Охлаждать. 

Охолащивать, охолостйть = 1. валашати, 
вивалашати, викладати, викласти, ви¬ 
холостити і т. д. д. Валошить. 

2. обкрадати, обікрасти. 
Охолощеніе = валашання , викладання, 
вихолощування. 

Охораншвать, ея = чепурити, ся (С. Л.), 
уоіратп, СЯ. — Наче дівчина гак чепури¬ 
лась, в дзеркало наче у воду дивилась. 
II ч. — Ні, старий мій чепурить ся, аж брид¬ 
ко дивить ся. К. НІ. 

Охота = 1. хіть, охота с. Л. — Аби хіть 
була, а то вже як хітї нема — то погано, 
и. пр. — Ні до чого охоти не маю. — Сь 
охбтой = охоче, залюбки (С. 3.). — Він 
усе охоче робить. — Чого поіребуе нужда 
тс залюбки доставлю. Мет. 

2. з рушницею — охота (с. л.), стрілЄЦ- 
Сіво, з собаками — ЛОВИ, В ЛОВИ, Л0- 

вецтво (с. Жел.), полювання (С. 3. Л.), 
ЯКО промисл — МИСЛІВСТВО (С. 3. Л.), МИ¬ 

СЛИВСТВО (С. Жел.). — Він то був мислі- 
вець — знай було на охоту ходить, п. о. — 
Вже три дні цїлїееньких минуло, як поб¬ 
равсь у гори він на влови. Ст. С — Раз 
у осеяи пан їхав па лови. н. к. — Не тоді 
хортів годувати, як на влови їхать, н. пр. 
(їй поїхав козаченько на полювання, а по¬ 
кинув Марусеньку на хоруванвп. н. я. — 
Було собі три брати і жили вони полюван¬ 
ням. н. к. — Мій брат кохав сн у стрі¬ 
лецтві, Полює мій братчик, але від якого 
часу став барити сн но лісах. Федь. — А 
що вже до стрілецтва вдав ся, то й не ска¬ 
зати. Бувало не мине літа, щоб він два або 
й три ведмеді не вбив. Федь. 

Охотяться = 1. охотитись, мати охоту 
до чого. 

2. охотничати, полювати, (скінчити) — 

ВІДПОЛЮвати. — Полювали цілих три дні 
білих і нічого не могли зловити. Ст. С. — 
Полюючий в чуждім лісі, ловичий рибу на 
чужих ставах. Б. Н. 

Охбтливий = д. Охбтнмй. 

Охбтникі. — 1. охочий, ласий (до чого).— 

Рін дуже Д° сього охочий. — Ласий до мня- 
са. и. пр. 

2. ОХОТВИК, доброволець. — Нехай кож¬ 
ний іде по сусіднім оселим, хуторам збірать 
охотникіп і як зберем ватагу, то й пошлем 
на поміч запорожцям. О. Ст. 
3. охотник, стрілець, ловчий, ловець 
(С. Жел.), мислівець (С. 3.), МИСЛИВИЙ (С. 
Жел. Л.), мисливець (С. Жел.). — От бі¬ 
жить він, а стрілець на качку нацїлявть ся. 
н. к. — У стрільця дим густий та гаша 
рідка, а у рибалки свита латана, та кшка 
смашна. п, нр. — Мислівцї звикли людям 
шкоди чинити, топчучи збожжя. Ст. Л. 

Охбтничій, охотиичсскій = охбтницький, 
ловецький, ЛОВЧИЙ (С. Жел.), мислив¬ 
ський (С. Жел.). — Охотницька собака. Кр. 

Охбтио = охоче, залюбки. — Охбтніе = 

ОХІТНЇше, ОХВІТШИ1Є (Ос.). — А за тим 
настигли сестри, куми та зовиці, залюбки 
книші побгали, огульні й поляпиці. Макар. 
(Д. ще під сл. Охота: сь охбтой і під сл. 
Люббвь: сь лгоббвью). 

Охбтпий = охочий, охітийй, радвїший. 
Вона не охоча до роботи. С. 3. —■ Охбт- 

ньій ряді. = та частина торгу, де про¬ 
дають різну дробин}'. 

Охра, ОеЬга = вохра. 

Охрапа = охорона (С. Жел.), обороиа. — 
Для охорони православної віри і для дог¬ 
ляду над життям повстають церковні брат¬ 
ства. Бар. О. 

Охранеиіе = охорона (С. Жел.), охороне¬ 
ний (С. Жел ), оборона, вартування. 

Охранитель, ница = охоронець , охоро- 
яйтель, ка (С. Жел.), оберегальщик, убе- 
регзльщнк, ця (С. Ш). 

Охранйтельпнй = охоронний (С. Жел.). 

Охранять, охраинть, ся = охороняти, 
оберегам, уберегати (С. III), боронити, 
ся, берегти ся, охоронити (С. Жел.), 
оберегти, уберегти, ся. 

Охрипать, охрипнуть = хрипнути охрип¬ 
нути, охрішти, (про кількох) — Ііере- 
хрйпнути. 

Охрить = вохрити, натирати вохрою. 
Охролііть = окрпвіїи, зашкандибати. 
ОхролЙлмй = кривий, кулявнй, шканди¬ 
бай (С. 3.). 

Охуждать, охудить = гудити (С. Аф. З.Д.), 
ганити (С. Аф. 3. , ганьбити, хаяти (с. 
ПІ.), хаїти (С. Ш.), паскудити, поганити, 
огудити (С. 3.), зганити (Є. з.), погань¬ 
бити, зганьбити (С. 3.), обхаяти, опа¬ 
скудити, опоганити, вгїх — перегуди- 
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ТИ, Ііереганити, переганьбііти. — Чужо¬ 
го доброго не гудь, свого ледачого не хва¬ 
ли. и, нр. — Попів гудьмо, а з попами будь¬ 
мо. п. пр. — Служив Москві Іване, а вона-ж 
його гане. н. пр. —- Не було того й не бу¬ 
де, щоб не ганьбили люди. н. пр. 

Охуждепіе = ганьба (С. Аф. 3.), гудіння, 
догана (С. 3.). — На мою роботу я зро¬ 
ду не чув гудіння. Кіі. — Догана мудрого 
більше стоїть, як хвала дурного, н. пр. 

Охуливать, охулйть = гудити, хаятн, огу¬ 
дити, обхаяти. — Пр. д. під сл. Охуж- 
дать. 

Охулка = д. Охуждепіе. — Оігь на свою 
руку охулки не положить = він не впу¬ 
стить рака з рота; не дасть собі на 
хвіст наступити, ие дасть собі в ка¬ 
шу наплювати, всякому утре носа, 
н, пр. 

Охг = ох! ОЙ! — Ох! як би в двох! її. нр. 
Ой лишенько! 

Оцарапливать, оцараіімвать, оцаранать, 
оцарапить, оцараниуть, ся = дряпати, 
(С. 3.), подряпати (с. 3.), удра(я)пати 
(С. ПІ), удряпнути, ся (С. III.), удра(я)н- 
нути (С. ПІ.). — Подрнняла кицька. — Чи 
чорт за душу удряпнув? Кот — Вдряпнула 
кішка. 

Оцвітать, оцвісти = д. Отцвітать. 
Оціждать, оціживать, оцідйть, ся = 0Д- 

(від)ціжувати, нроцї'жувати, одцїдйтн, 
процідити, ся. 

Оц&нивать, оцінйть, ся == цінувати (с. 
3. Л.), цінити (С. Л.) оцінювати, оцїнн- 
ти, поцїнйти, поцінувати, ся, знову — 
переоцінювати, перецінити, иерецшу- 
вати. 

Оціиеїшьій — цінований, оцінований, но- 
цїнований. с. л. 

Оцінка = Цінування. — Можна пристати 
па таке оц'інування фактів. Пр. 

Оцінщикт. = цїповщйк (с. 3.), цінитель. 
Оцінепівать, оціпепіть = деревенїги, 
клякнути, дубіти, одеревеиїти (С. Л.), 
заклякнути, одубіти (с. 3. л.), дубом 
ста ги. 

Оцівеиілнй = одеревеаїлий, закляклий, 
задубілий. 

Оціплять, оціпйть, ся = че(і)пляти, об- 
че(і)нляти, поче(і)пляти (С. 3), на- 
че(і)пляти (С. 3.), обчепйти, ночепйти, 
начепити (С. 3.), пообче(і)илювати, по- 
наче(і)нляти. — Обчепив вірьовкою тай 
волочить. — Поначепляв на себе, тай ходить. 

Очередной 

Оціпт. = журавель. С. Аф. — Колодязь 
з журавлем. 

Очагь = ОГНИЩЄ (С. Жел.), при печі — 

ПрЙПІЧОК (С. 3.). — в сінях або на дворі, 
замісць печі — КабЙЦЯ (С. 3 ). — Не то¬ 
пила, не варила, на припічку димно, як по¬ 
їду з сього села, комусь буде дивно її. її — 
Горить огонь тихенько на кабиці. К. Ш. — 
Київо-могиляпеька школа стала огнищем, 
з котрого розійшло ся сьвігло науки на 
цілу Русь. Бар. О. 

Очанка, рос. Теуегшт Сіїатаесігух Ь = 

самосйл, чебрець лїсовйй, братки по¬ 
льові, васильки польові, польовий ма- 
тошник. С. Аіі. 

Очаровані' = чарування, чари (С. 3.), ма¬ 
на ,С. Л.), омана (С. 3.). — Па тебе десь 
ману у Литві навели. Гр. — Весело здава¬ 
лось од чарівничої омани поета. К. X. 

Очаровательиий = чарівний, чарівнйчий 
(К. X ). 

Очаровувать, очарова-гь, ся = чарувати, 

очарувати, вчарувати, учарувати (С. 

ш.), причарувати, почарувати. — А я 
жито не сіяла, само воно родить, козака не 
чарувала — сам до мене ходить. її. п. — 
Причарувала мою ти душу, тепер без тебе 
плаката мушу. п. п 

Очарователь, ница = чарівник, ЦЯ, здр. — 

чарівниченька. — Ой ти дівчино, чарів¬ 
ниченько, причарувала моє серденько. її. її. 

Очевидець = СамОВЙдецЬ. с. Жел. — Лі¬ 
тописи Самовидця. 

Очевидний, но = очевйстий, то (С. 3. Л.) 

очевйсний, очевйдячкий (Кв.), очевйдь- 
КИ (С. 3. л.), очевйдячки (С. Л.), видб- 
МНЙ, ме (С Л.), ВИДЙМИЙ, по. — 3 того 
Очевисто всяк видїтн можеть, з якою. 
Скороп. С. С. —■ Карно утік у очевидьки 
на копі. К. X. — Видиме діло. С. Л 

ОчелоК'і. = ЧЄЛЮСТИ (у печі). — Під челю¬ 
стями запіканку поставив. С. 3. 

бчепь = Дуже (С. Аф. 3. Л.), ВЄ.їьмЙ (С. 

Аф. 3. Л ), сйльне (С. 3.), барзо С. 3.). — 
Йєие згадаєш, милий друже, і пожалкуєш 
душе, дуже. Б. Г. — Коли любиш — люби 
дуже, а не любиш — не жартуй же. н, п. — 
Ой не шуми, луже, дібровою дуже. н. п. — 
Ой н маю вельми дорогий крам. н. д, — 
Гуде вітер вельми в полі, реве, ліс ламає 
Забіла. — Під ним кониченько, під ішм во¬ 
роненький сильне дужий, п. п. 

Очеігь = д. ОцТ.ігь. 

Очервивілий = червивий. 
Очервивіть = почервивіти, очервивіти. 
Очередной = черговий (С. л.), чередшіи 

(С. 3.), КОЛЇІЦИК. — Як Марцела і Горішня 
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стрінеш, що па сю піч вартові чергові, то 
скажи, щоб не барились. Ст. Г. 

Очередоваться = чергувати ся. С, Л. 
Очередь = черга (с. 3. Л.), черед (С, Л.), 

ряд, порядок, КОЛЇЯ (С Ж.). — Усі то¬ 
вариші повміради і за мною скоро черга 
буде п. к. — У мЛинї так завізно, що труд¬ 
но дотовпитись і мусів застоювати черги 
до вечера. Лев. — Ставай, куме, на чер у 
за мене. Кн. — Чекай ряду, достанеш ко¬ 
ляду. п пр. ■— Треба, дядьку, ждать поряд 
ку. н пр. — Прийшла моя колія, п. п. — 

Іі'і. бчоредь, поочереди = почерзї. (С. Л.), 

під чергу, чергою, почережно. — Хо¬ 
дім, братці, по черзі до коней ночувать, 
п. к. — Чарка знов пішла по черзі, н. о. — 
В свою Троянці ті чергу в одбої порали ся 
зверху. Кот. — Під чергу прийшов сн. — 
І завжди чергою два або три возпиї при 
суді громадськім мешкати повинні. Ст. Л. — 

На бчереди = на черзі. — Не вч. бче- 
редь = безчережно, без черги. 

Очереті. = д. Еамьтш'ь. 
Очеретянка, шп. ЕтЬегіга зсЬоєшсІиз = 

очеретянка. 
Очеркивать, очертить, очеркпуть = об- 

черкувати, обчеркнути, обрисувати, 
па вкрути — обціїрклювати, оцирклю- 
вати. 

Очеркт. = обрис, нарис, зарис, иачерк 
(С. Пар.). — 11а темному небі чорним об¬ 
рисом виявляв ся з боку Марків вид. О. Сг. 
Треба списати хоч нарис докладноі життє¬ 
писі Шевченка. Ки. 

Очерпивать, очорнять, очорнить = 1. чор¬ 
нити, П0Ч0рШЇтИ. — Почорнив еажою. 

2. обмовляти, обріхувати, чорнити, об¬ 
мовити, обрсхати, обчорнити і д. Охуж- 
дать. 

Очерствіть = зачерствіти, — Хліб зачер 
стнів. 

Очертаиіе = д. Очерк'ь. 
Очертнвать, очерчивать, очертать, очер- 
тйть = д. Очеркивать. — Очертя голо¬ 

ву = ОСЛІП (С. 3.), сліпма. _ Осліп пі¬ 
шли на обоз. Л. В. 

Очортіть = очортіти, обісіти, осточор¬ 
тіти, ОСТобІСЇТИ. — Тай осточортіла міні 
ції робота. 

Очески = пачоси, пачіскй, на гребні — 

КЛОЧЧЯ (С. 3:). 

Очесмвать, очесать, ся = 1. обчісувати, 
обчесати, ся. 
2. чухати ся, чухрати ся, чухмарити 
ся, почухати ся, почухрати ся. 

Очсчішй -- окули роїшй. 

Очнішиать, очнпіт., єн — відчиняти, 

ііідчинйти (С. Жел.), заправляти, запра¬ 
вити (С. Пар.), ст. — темперувати (С. 3. 

ПІ.), затемперувати, загострювати, за¬ 
гострити. — Підчипи перо. — Загостри 
карандаїи. 

Очистить = д. Очищать. 

Очистка == обчйстка, очистка, става од 
мулу - шлямівка, шламування, шкури 
од міздрі — пляшівка. 

Очіїтокт., рос. Ветреттит іесіогит Ь = 

ДОЛЯ, СКОЧКИ (укр,), пупець (Гал.) С. Ап. 

Очищать, очистить = обчищати, очища¬ 
ти, вичищати, обчистити, ОЧИСТИТИ, ви¬ 
чистити, ОД сьміття — вигрібати, вимі¬ 
тати, вигребти, вимести, стан од мулу — 
шлямувати, вйшлямувати, перешляму- 
вати, поле Од кущів — теребити (С. ПІ.), 
вйтеребити, од буряну, сапкою — сапа- 
ти, пересапати, руками — полоти, ви¬ 
полювати , ВИПОЛОТИ, стежки в саду — 
дограсувати, кишки для ковбас — шля¬ 
мувати, вйшлямувати, зерно од луски = 
вилущувати, вилущити, облущити, зер¬ 

но од луски, шеретівною — шеретувати, 
вишеретувати, зерно ОД ПОЛОВИ, ВІЯННЯМ —■ 
віяти, провіяти, на млинку — млинку¬ 
вати, решетом — решетити, решетува- 
ти, точити, обточувати, обрешетити, 
обточити, переточити, перепустити, 
дерево од гилок — чухрати, обчухрати, 
ОД МОЛОДИХ ГИЛОЧОК І ЛИСТОЧКІВ - Пасин¬ 
кувати, опасинкувати, овоч од шкурки — 

облуплювати, обірати, облупити, обіб¬ 
рати (на що ви грушу обіраєте? — А кар¬ 
топлю обібрала? Кр.), шкуру від шерсти — 

вйличкувати, од міздрі — пляшувати, 
од шерсти і ніррн —- скубти , обскубти, 
обскубти, патраючи — патрати, обпат¬ 
рати. 
2. випорожнювати (С. Аф.), онорожші- 
ти, випорожняти, опорожийти, випо¬ 
рожнити, ся. 
3. оббірати, обібрати, облупити (Д. 
Обирать 2.) — Очиститься оть грі.ховь = 

од(від)покутувати гріхи. 
Очищеніе = д. Очистка. — Місячнеє очи¬ 
щеній = д. Менструація. — Посл’Ьродо- 

вбе О. бруд. 
ОчкЙ = ОЧКИ, окуляри. — Не вміє ж наш 

старий дяк стрічки розібрати, окуляри як 
візьме, той піде читати. Руд. — На старість 
Малпочка не добачити стала, а у людей 
нона чувала, що то біда ще не яка, — аби 
дістати окуляри. От. Г>, — Не люльку па- 
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лить, а сигари, напне на кирпу окуляри 
і через синва стекло прийде дивить ся на 
село. К. Сг. 

Очко = (у рослий) — брунька, броСїОК 
(С. Ш.', живець, (в картах) — ОЧКО, ВІЧ¬ 

КО. - Диво, що на березині бруньки. її. нр. 
Очковать — д. Колировать. 
Очная трава, рос. ЕирЬгазіа оіїісіпаїів Ь = 

польовий васйльок, верес луговий. 
Очнбй = очний. — Давань очную став¬ 
ку --= ставити на очі, навіч, зводити 
(Мои.), зводити на очі, на вічі. — Тра 
їх на вічі авести. Кр 

Очауться = д Очуняться. 
Очувствьіваться, очувствоваться = 1. о чу¬ 
вати ся, отупіти ся (С. 3.), очути ся 
(С. Л ), очуняти, ся (С. Л.), прочуняти 
(С. Л.), прочумати ся (С. 3. Л.), очума- 
ти ся (С. 3.), оханути ся (С. 3.), она 
мятати СЯ. — Сьстодня тільки я очутивсь 
од давнього забуття. ІІісоч. — Попадали 
трохи не живі, то він зразу очуняв, а вона 
пропала, н. к. А як девнтий день минув, 
то оханув ся, підвів ся, попоїв. Мет. 
2. д. Опбмпиться і Опалятмваться. 

Очуміть = очуміти, очманіти, очамріти. 
Побрів народ нк очманілий, побрів од шин¬ 
ку до шинка. В. Пі. — Очамрів трохи — 
багато дечого не згадаю. К. Ст. 

Очуняться, очунуться, очнуться = 1. д. 
Очувствьіваться. 
2. прокидати ся, прокинути ся, про¬ 
буркати ся (С. 3. Л.), иродрухати ся, 
прочумати ся, протнути ся (С. 3.). - 
Прокинув ся чумак вранці, тай полапав у 
гаманці, н. п. — Прокивь сії, милеє дитят¬ 
ко, пробуркай ся і проходись. Кот. 

Очутиться — ОГІИНЙТИ СЯ. С. 3. Л - Луч 
че б було удавить ся, ніж в пекрутстві 
спинить ся. я. я. — ІІІ,об помилив ся, іа 
не, в своїй я хаті опипив ся. Гул. Ар. — 
Шпурнув камінь, він так і оішвив ся на 
тім боці. н. о. —- Ой уже ж Семен ІІалїй 
аж у Сібіру опинив ся. н. п. — Яким же 
побитом Теркелиха з дочкою опинили ся 
в нашому селі? Кот. — Ми опинившись між 
панами, були собі пі сих, ш в тих. Кіев. 
От. — Товариство, серед котрого він оии- 
пив ся. Фр. — Поїхала у Рим, кажуть, та 
десь опинилась, та з маркизом якимсь го¬ 
лим, кажуть, одружилась. К Ш. — Очу¬ 
титься вь безвнходном’ь положеній = 

в матню попасти. 
Ошалілий = одурілий, шалений, очма¬ 

нілий. ІІр. д. під сл. Очуміть. 
Ошаліть = дуріти (О. 3.), здуріти, оша¬ 
літи (С. 3.), очманіти, здурманитись, 
обезглуздіти. 

Ошаривать, ошарить = д. Обнскивать. 

Обшаршав’Ьхь = зашаршавіти, пошарша- 
віти. 

Ошеень = ошийок. 
Ошейникт» = ошішиик, нашийник, оо- 
ручка. — Іісз обручки собаку вбють. Кр. 

Ошсдомлять, ошелолить, ся = отуманю¬ 
вати, приголомшувати, отуманити, при¬ 
голомшити, забити баки, памороки, 
ошарапіиги, Иричмелйти, отумаппти ся, 
отуманіти (С. 3.), отетеріти (С, 3.), оба- 
ранїги, чмелїв слухати (С. 3.). — Мов 
ппний або приголомшений. Фр. — Вона мі¬ 
ні так памороки забила, що я і о сьвітї 
забув. С. 3. — Я так і отетеріла: ходю 
по хаті, нічого перед собою й не бачу, К. X. 

ОшелудїитУіть = ошолудйвіти. 
Ошелушать, ошелушйть, ся = облуску- 

вати, вилускувати, вилущувати, облу- 
скати, облузати, вйлущити, вйлускати, 
облущити, ся. 

Ошибать, ошибнть = оббивати, оббити. 
Ошибіїть колу крьтльн, нерья = при¬ 
боркати. — Егб ошіібаеть обморокоиь = 
на його млбсть находить, він замліває. 

Ошибаться, ошибиться = по мил йти СЯ 
(С. 3.), омиляти ся, огрішйти, хйбнти, 
хйбчити, блудити словами, помилити 
ся, омилйти СЯ (С. л.', огудити ся, зми¬ 
лити, схибити. — Що ступить — Ііе по¬ 
хилить ся, що скаже — не помилить ся. 
н. п. — Дивись, щоб це помиливсь, а (.пі¬ 
сля не журивсь, я. пр. — Хто не схоче 
помилитись, тому треба рік дивитись. Ряб. 
Нехай і помилив си. так хіба що? Піп. — 
Не донго па другій женивсь, та бач в ра¬ 
хунку помиливсь. Кот. — Він, що йому тре¬ 
би, гаразд знає і не змилить. Лен. В. — Огрі- 
шив — так і полагожу свій огріх. Кц. — 
Схибив —■ взяв дійницю замісоь мазниці. 
Кн. — Ой ти, дівчино, словами блудиш — 
сама не знаєш, кого ти любиш, п. и. — 

Ошибиться в'ь лиці = опізнати ся, вкле¬ 

пати ся. — о. вь раяечеть = прогада¬ 

ти, обмахнути ся, поспішаючи — ирохо- 

пйти ся. — о. вг ц’Ьн’Ь = процїнувати. 

Ошіібка = помилка (С. Л.), обмйлка (С. 3. 

л.), омплка (с. л.), огріх, хиба, охйба 
(С. 3.). — Хто робить-працюе, той не може 
не зазнати і помилок. Кн. — Помилка за 
хвальні не ще. н. пр. — ІІопранляючи їі 
помилки. Фр. — І великі люди не звікува¬ 
ли віку без огріхів Кн. — Не т.ка вже 
велика хиба, щоб за неї таврувати людину. 
Кн. Кожний сам свої охиби визначає, 
и. пр. 



Опійбочшш _ ‘2 

Ошйбочннй, но = омйльнпії (<!. Л.), хиб¬ 
ний, помплешмий, ІКШібПИЙ, но. 

Ошпаривать, ошпарить = ошпарювати, 
опарювати, ошпарити, опарити, опекти 
(окропом). 

Оштрафовьгвать, оштрафовать = штриху¬ 
вати, оштрахувати, попі гранувати. 

Ошурки = д. Остатки. 

Оштукатурить = д. Отштукатурить. 

Ощелачиваться, ощедочйться = визолю¬ 
вати ся, визолити ся. 

Ощепокт. = д. Осколокі. 

Оіцетйниваться, ощетйниться = настов¬ 
бурчувати ся, настовбурчити ся, на- 
стовиужити ся, наїжити ся, наїжачити 
ся, вгізьвірити ся, насьвиріпити ся, 
витріщити ся (Д. Наїжиться і Наеро- 
шнтьси). 

Ощйньївать, оіципйть = общипувати, об¬ 
щипати, (пірря, шерсть, волосся) оску- 
бати, оскубти, обскубти, ошвари ВІШІ — 
патрати, опатрати, обпатрати. — ііо- 
мішв йото (горобчика), пов'івечив як хотів, 
пекуб його молодчика тай пустин. 1>. Г. 

Кінець 1 

}Г>_Одітніться 

Ощупьівать, ощупать, ся = мацати, ла¬ 
пати, облапувати, облапати (С. л.), об¬ 
мацати, ся (С. л.). 

Ощупнвапіе, ощупь = лапання, мацання. 
(С. Л.). 

Ощупью = помацки (С. 3. л.), полапки 
(С. Л.), обмацки (С. Л), полапцем (С. 3. 

л.), навпомацки (РудЛ, напомацки, 66- 
ЛаПКП (С. Л.). —■ Виліз та помацки най¬ 
шов. ц. к. — Сам не сьвітить, бісів син, 
а той пє говорить, навпомацки і бредуть 
з мішком до комори. Руд. — Чого треба, 
то й полапцем намацаєш. С. Л. 

Ощутйтельиость = чутливість. С. Жел. 
Ощутйтельпий = чутний, чутливий (С. 
Жел. Пар.). 

Ощущать, ощутйть, ся = чути (С. 3.), чу- 
ватіг (С 3.), учувати, учути, ся. 

Ощуіцеяіе = чуття (С. Жел.), вчутте (Кн.) 

чутність (С. Жел.), чуваиня. — Таке брид¬ 
ке вчутте, коли залізе під сорочку комаши¬ 
на (Ки. Записав в селі Дахнівці Черкась¬ 
кого пов). ' , 

ОіОнЬть = ПОМОЛОДІТИ. 

Оягийться = ОКОТИТИСЯ. С. 3. Л. 

1-го тому. 



Другий добапочітий список джерел, 

на які здаємо ся б сїй праці. 

А. л. — Алексапдров В. Пісня про гарбуза. X. 1889 р. — Чижикове 
весілля. X. 1890 р. — Складка, альманах. X. ч. І — 1887 р. і ч. ТІ 
1890 р. • 

Таз. — Терновая дорога ло кращої долі. Повість І. Базилевського. — 
Вятка. 1889. 

Тар. О. — Барві нський 0. — Окрім згаданої в 1 доб. спискові „Істо¬ 
ричної бібліотеки11, його-ж: Ілюстрована Історія Русн від иайдавпїн- 
ших до нішїшиїх часів. Л. 1890. 

Лас. — В аси де як о В. — МЬстечко Опошня. — ’Лтнографическое онисшііе. 
Полтава. 1893. 

Галуз. — Ф. Галузе нко. — Чумаки або смутні часи України. Поема. 
Ч. 1864. 

Г. Ст. — Руска граматика. Уложили профес. С ма л ь - Сто ц ь ки Гі і Ф. 
Г а р т н е р. Л. 1893. 

Граб. — Павло Граб. — Слова і вирази, що шановний Добродій вибрав 
і записав з книжок і з уст народа і прислав иам через редакцню Лорі. 
На превеликий жаль, не визначено місцьовосги, де саме записані слова 
від народа. 

Дум. — Думитрашко К. — Жабомшподраківка. На нашу руську мову 
перештопав К. Д. СПБ. 1859. 

Ті". К. — Бондарівна. Драма Карпенк а-Карого. Степ. СПБ. 188(і. 
Кн. — Дїд бвмеп. Записав 0. Кониський. Ч. 1894. Також збірка слів 

і виразів, що шановний Добродій, вибравши з повніших своїх писаній 
і записів від народа в Київщині, присилав нам. 

Де в. — Кайдашева сїмя. Лов. Івана Левицького. X. 1894. Також збірка 
слів і виразів, записаних ним в Київщині. 

Лев. Л. Рег ресіез арозіоіогит. Повість В. Левеика (в рукопису). 
Мет. — Южннй руекій зборнинь. — Издалт. А. Метлинскій. X. 1848. 
и. п. Над. — Народні пісиї, записані на Подолі (в рукопису). 
н. о. Яст. — Матеріали по зтнографіи Новороссійскаго кран, собраннне 

вг Елисаветградском’ь и Александрійскомг у'Ьздахч. Херсонской губ. В. 
Ястребовимь. Од. 1894. 

О. Ст. — Марко проклятий. Поема О. Стороже нк а. Изданіе А. Суворшіа, 
СПБ. 1894. 

II. Нр. — Козака, и Гапуся. Україшскіе очерки Петра Правди К. 1869 г. 
Шсоч. — Малярі. Оповідання В. Гаршина. Пер. Д. Пісочинець. Л. 1894. 
Ст. Т. — Ст. Т. — Ст. С. -- Стари цький М. — Байки по Крилову. 

К. 1875. — Гамлет принць Даньський. К. 1883. — Сербські народні 
пісні. К. 1876. 

Федьк. — Повісті Осипа Федьковнча. К. 1876. 
Про ипьші джерела дивись список нісля передмови спочатку 1-го тому 

і перншй добавочний СПИСОК В КІІІп.ї 1-го тому. 



Найважнїйші помічені в другому томі друкарські помилки, 

котрі треба наперед виправити. 

Па якій під яким словом надруковано треба чигати 
стороні 

5 Каменньтй камянйй камянйй 
С Кашень наріжний, каміні. наріжний каміні. 

8 після-. Канліошка Капль Капля 
— Капріізішчать солопію Солопію 

10 Картезкішк-ь карткники картинки 

14 після: Кинуть Кипа Кипа 
15 Кисть Грозь Гроадт. 

20 Кляпі. 8 ратиці ратищі 

24 Кбжа 2 лушпйня душпйния 

25 Козирять 2 каяти ханти 

27 Коловороти 2 Вововорбтт. Бодоворбтт. 

28 Колоситься колосйти КОЛОСЙТИ ся 

33 Контузить вдарити, імпетом вдарити імпетом 

ЗО Кормило чорне Чорне 

38 Коряга що до юду що ГОДУ 

39 після: Косатка Касатник'ь Косатник’ь 
— Косматнй 2 добро добре 

41 Кост'ерт. 1 кому кашу 

41 Коси 2 па кінці на кінці 

42 Кошелекк 1 камітка калитка 

40 Крестикг крещик хрещик 

48 Крнкт, к'ошечия Кошачий 

51 Кромка 3 окряйок окрайок 

52 Круговидпий криговйдпй круговйдий 

02 Кучеляба цижбуха цшшбуха 

00 Лампасі. випасками випусками 

77 Лононось круга круча 

80 Лучеобразньтй нроме(шястий проме(і)нягілп 

80 після: Любострастіс Любострастіс Любоетрастньіи 

88 після: Майнйкт. Майонецт. Майоис.іі. 

90 Маліть зменшувати зменшувати ся 

93 Мастерт. СТідальшлй СЬдсльш.ій 



На якій 
стороні 

під яким словом надруковано треба читати 

97 Межевать полежн по мені і 
100 Метать 1 овкидати обкидати 
101 Мечта 2 раєм роєм 
103 М имоходомь мимохід мимохідь 
—- після: Мириться Мир і а до Миріада 
— Мирової! МИрОВОИ мировий 
104 Мірскбй сьвітовий СЬРІТОВЙЇЇ 

■— Млечннй путь широва широка 
100 Мої'І'чій ііромбжниїї преможний 
— Мбзглшй Мозглавьтй Мозглявий 
108 Молоко сирбвать сироватка 
109 Молочний Лнхорарда лихорадка 
120 Міра 5000 500 
— Мірний виміряний ВЙМІрЯНИЙ 

•— Місильні, икь мі'сїльник міеїльник 
— МІстничсство запінити займати 
■— Місто 1 прпстунлеїші нреступленія 
— — паскуднук паскудник 
— Мясоідь масніші МЯСНИЦЇ 
— Мятежь повстання повстання 

125 ІІабаловаться пожартував ся пажартував ся 
Іі’О Пабать ДЗВ0ЦЙТИ дзвонити 
— Набиваться 2 назбірало са назбірало ся 
— Набирать иадбірае нідбірае 
132 після: Навикать Навнкь Навьгкь 
133 Нанизаться ома вона 
— Нагайка вдовам ВДОВІІІ 

133 Наготавлнвать наспровляв насправляв 

після: Наготавливать Наготопь 
наготові 

Наготові 
напоготові 

137 Надкрнліе Слідшпш оия Спідніми воли 
140 Надстраявать набудувати надбудувати 
141 Наділь Поділку На,ділку 
— Надіяться накладати надно покладати надію 
143 після: Названиьій Назвйньще Назваиьицс 
149 Наконечникь Модц Люди 
153 Наианнвать цринадитн принадити 
155 Наміривать 3 Палірнваться НаяТреваться 
159 НапослЬдяхь наприкінці наприкінці 
160 Нанредь нікого НІЧОГО 

102 Нарвать надрати набрати 
103 Нарочний в нарошпим з нарошпим 
175 Начавкать іхочма(п,ь;і/)кати почма(цьмя)кати 
177 Наіздшікь 2 гарцьовніік гердьовнйк 
- - ІІаіздничать гарцювати герцювати 
181 Недопека глевкйіі, хліб глевкий хліб 
194 Несийша старенку стареньку 
197 Ни Ни зь міста! Нн сь міста! 
— Нижній Нйжное НЙЖ1ІСЄ 



На якій під яким словом надруковано треба читати 
стороні 

198 Низь намисто намиста 
Никнуть Никнуть Никнути 

200 після: Повніть Новина Новнпа 
— Новобраними ШОЛОЖОНИ молодожони 

201 Йора збирають збірають си 
203 Німець а то того а до того 
211 після: Облачннй Облегатт» Облегать 
— Облукь на ї на неї 

214: Обнажать по штанах по штанях 
210 Оборбть доло дало 
220 Обрнвнстнй крутоберегий крутоберегий 
222 Обувь у саігьяпцях у сапьяииях 
224 Обмкповепіо над звичай працю над звичай за працю 
225 Обідніть обідніти обідніти 
— Обіть (Давать) обітниця обітшіцю 
226 Овражистнй завалом за валом 
234 Окловетать одмовив обмовив 
235 Околесйть обтіпати обьїхати 
247 Осонь Начниаєтся Начинается 
249 після: Осиастщик’ь Основаиіе Основаніе 
252 Остегивать 2 Обмежать Обметать 
254 Ось колеса колесо 
256 Отворачнвать ще піл ще під 
202 Отжимать ОДЦЇДЙТИ одцїдити 
207 Отнпмать занйтькати зацитькати 
208 Отощевать охлявати охлявати 
269 Отпахнвать одорювати од’орювати 

об’орати — 5) 
оборати 

270 Отправлять 2 нравити правити 
271 Отраженіе Д. під Д. під 
272 Отростать виростати виростати 
270 Оттенель зімою зімою 
270 Оттереблнвать одїдрав одідрав 
277 Отучать 2 одвадити одводити 

Закінчивши другий том нашої праці, мусимо перепросити наших шанов¬ 

них Иередидатвиків, що так спізнали ся, а стало ся се з різних непогодних 

причин, що дуже спиняли нашу роботу і врешті' довели до того, що другу 
половину сього тому нижче підписаний мусів доробляти вже сам. Про все те, 

не вважаючи ні на які перешкоди, убезпечаємо докінчене сдоваря; материял 
до самого кінця вже зібраний, де-яка частина його вже улаштована і робота 
хоч і помалу, а все таки посуваєть ся наперед. Третій том сдоваря тепер 

Саме готуєть ся і незабаром почне друкувати ся, про що у свій час буде 



оповіщено. При сїм вважаємо за обовязок згадати з великою шанобою і подя¬ 

кою нашого сотрудника Д-ра В. Галейка, що торік упокоїв ся. Вольти 

шановний небіжчик своєю щирою прихильності© до нашої роботи і знаттям 
народної української мови чимало у свій час допомагав нам. Пером земля 

йому і вічна память! Просимо наших Вельми Шановних дописувачів: І. Ле- 

видького, О. Кониського, X. Кримського, І. Спілку і П. Граба, що торік чи¬ 

мало присилали нам слів і примірів з своєї збірки, і на дальше не забувати 

нас і присилати з'аадібки до словаря, а всім иньгаим, кому любе наше рідне 
слово, пригадуємо нашу замітку, надруковану в Зорі за 1893 рік в 12 числі, 
наперед дякуючи за всяку запомогу в сьому дїлї. 

Львів 1895 року. 
М. Уманець. 


