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П е р е д м о в а  д о  першого  т о му .

Випускаючи в сьвіт перший том моєї збірки Галицько-руських 
народиїх ирнповідок, приказок, порівнянь та образових речень у в а 
ж аю  потрібніш  поперед усього сказати дещо про повстане сеї збірки.

Збирати та записувати всякі м атеріали з уст народа, казки, 
піснї, приповідки, образові реченя, порівнаня, проклятя, заклинаня, 
мудрованя та поодинокі слова я розпочав іщ е в Гімназії, і то не лише 
буваючи лїтом дома на вакац іях , у Нагуевнчах та иншнх сусїднїх 
селах (Ясеницї Сільній, Унятичах), але  також  у Дрогобичі. Ж ивучи 
на станціях у  р іж них дрогобицьких міщ ан та передміїцан я зна
йомив ся залю бки з такими, що заховали в памяти богато старої 
руської м іщ анської традиції (назву тілько кравця Івана І’утовича 
та теслю  Д еревака, тоді, в початку 70-их років, у ж е  звнш 70-лїт- 
нього д їда); від них і многих ннших я списував не мало етногра
фічного м атеріялу , та пнодї при помочи товариш ів виш укував також  
инших оповідачів по передмістях, платив їм скромний почастунок 
і заставляв їх ц ілити ночами співати та оповідати всяку всячину. 
Таким робом зібрав я ще в Гімназії досить показну збірну пісень 
(звнш 800 н-рів) і не менше показну збірку инших м атеріялів, у тім 
числі також  приповідок.

Не мало їх  я  тоді вж е записав у ріднім селї Вагуевичах. 
Мої батько й мати мали дар досадного, образового висловлювана 
своїх дум ок; правда, батька я затямив дуж е мало, бо він відумер 
мене шестилітньою дитиною і з його оповідань тілько дещо захо
вало ся в моїй п ам яти ; за те від мами я позаписував і вивчив на 
навіять не мало пісень, в тім чнслї також  повний весільний цикль, 
який на ж аль у заверю сї пізнїйших літ десь мені' затратив ся. Що 
до приповідок, то я  записав їх  богато від покійних нагуївських 
сусідів Івана Гайґля, Івана і Гната Рибяків, М артина .Іял ю ка  та 
його сина Дмитра, від мойого вітчима Гриня Гаврнлнка і від бо- 
гатьох инших селян, що день у  день бували в наш ій хатї. Особливо 
велику силу того скарбу зібрав я  в роках 1880 1882, коли я, по-



терпівши розбнтє свобї каріерн у Львові, на якийсь час осїв був на 
селї і займав ся селянською  роботою.

Мов увязненв в р. 1877 і девятимісячний побут у львівській 
вязницї, пізнїйше (з початку 1880 р.) увязненв в Коломиї і ванд- 
р івка „ш упасом" (етапом) із Коломиї до Дрогобича, а  також  численні 
екскурзії в ріж ні сторони краю, чинені тоді й пізнїйше, зводили 
мене до купи з великою силою ріжннх людий, від яких я мав н а
году записувати ріжнороднпй етнографічний матеріал. Із тюрми я виніс 
також  невеличкі збірочки приповідок із К рехова, Батятич, Рогатина, 
Городка, Янова і т. и. Т а  особливо богато й ітересного матеріалу 
я записав у коломийськім ареш ті 1880 р . : тут повстала богата збірка 
приповідок із Ценева. списана з уст К ароля Батовського, не менше 
богата збірка з уст Івана Васильківського, міщ анина з К олом иї; 
коломийську збірку я доповняв іще пізиїйше в часі моїх побутів у тім 
м іст ї; в ареш ті повстали таком невеличкі збірочки з Матієвець, 
Гвіздця, Вогородчан, Т углукова та явш вх  покутських місцевостий, 
записувані від ріжннх принагідних ареш тантів. П обуту Скваряві коло 
Ж овквн  літом 1870 р. придбав мені збірочку тамош ніх приказок; 
побут у Березові долїшнїм коло Коломиї весною 1880 р. обогатнв 
мою збірку також  гарною коллвкцівю тамош ніх приповідок.

Десятилітня участь моя в радікальній агітації, при чім мені 
доводило ся відвідати та об’їхати майж е всю східню Галичину від 
Перемиш ля та Дидьови над Сяном а ж  до Підволочиск, Борщ ева та 
Снятина, дала  мені крім  усього нншого також  показну збірку нових 
приповідок На вічах і зборах виступали деяк і бесїдникн-селяни, 
що так  і сниалн приповідками, мов добрим намистом, і я  іноді не 
вспівав записувати всього, що обпвало ея о мої вуха. Т ак повстав 
основний контінґент моєї збірки.

Коло иоловини 80 пх років я віншов б> в у переписку з пок. 
дром Ізвдором Коперніцким, професором К раківського університету к 
і редактором відомої публікації „2Ьі6г \уіас1отоЗсі сіо апігороіодіі 
к г а ^ ^ 11, для якої я дав йому записане д-кою Ольгою Рош кеви- 
чівною (зам . О заркевичевою) та її братом пок. Ярославом Рош ке- 
внчем лолинське весї.ів. Довідавши ся, що у мене леж ить м аса з а 
писок з приповідками, яках  публікації в нкімось руськім  виданю 
годі було тоді надїятп ся. пок. Копернїцкнн запросив мене впоряд
кувати свою збірку і прислати її йому для „2Ьіоги“. Я зараз узяв 
ся до праці, попереписував свої проповідкн латинськими буквами, 
порівняв їх із давнїйшими нашими збірками, друкованими вже (го 
ловно Ількевнча, Віслоцкого, Пегрушевича та Головацкого), і зладив 
своє „доповневе" до тих збірок, упорядкувавш и її свій м атеріял 
иоазбучно після першого слона кож дої приповідки, так само як
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і всї наші старш і збірки. Одержавши грубий рукопис моєї збірки, 
що містив більше матеріялу, ніж  усї старші збірки взяті до купи, 
Копернїцкин дуж е врадував ся і обіцяв ся зараз друкувати її. Але 
справа затягла ся якось, тим часом у „К\\аг1а1піки Н іаіогусгпут* 
вийшла моя троха прйостра рецензія на Коиернїцкого „(іогаїі Ьезкі- 
<іо\уус1і“, пок. учений розсердив ся на мене і звернув мені рукопис 
приповідок, ж адаю чи, щоб я впорядкував його інакш е, методом Но- 
миса, і докладно визначив усі Номисові паралелі. Се була задача 
по над мої сили. Як відомо всякому, хто переглядав Номиса, його 
збірка впорядкована так нераціонально, що як би розписати конкурс 
на невідповідне та непрактичне впорядковане м атеріялу, то наш 
Номис певно одерж ав би иершу премію. О державш и иазад свій 
рукопис, я покраяв його на шматочки і почав укладати з нього 
нову збірку, але вже по новому пляну.

Я теиер рішучо зрезиґнував із думки друкувати свою збірку 
в якім  будь польськім видаию. Натомісь я задумав дати повний 
корпус галицько-руських народнїх приповідок, упорядкованих від
повідно до впмогів новочасної науки. В тій цїли я иоперед усього 
переписав на окремих картках  усї свої й инші дотеперішні дру
ковані збірки галицько-руських приповідок, а власне:

1. Й о с и Ф а  Л е в і ц к о г о .  подані в додатку до його (л гат - 
шаіік йег ВиїЬепізсЬеп осіег КІеіпгиззісЬеп ЗргасЬе іп баїігіеп  \’оп 
■Іозерії Ьемгіскі. Рггешузі 183І, стор. 201—210.

2. Г р и г о р і я  І л ь к е в и ч а ,  видані окремою книжкою и. з. 
Галицкіи приповѣдки и загадки зббраніи Грпгорим Плькввпчом. 
У Вѣдни 1841, стор. VI-)—124.

3. Й о с а ф а т а  К о б р  н а с ь к о г о ,  подані у взірцях мови 
в його букварі п. з. Букварь новьш ь споеобомь уложеньїй для до- 
машнои науки. Вг Львовѣ 1842; приповідок тут усїх 45.

4. Я к о в а  Г о л о в а  ц к о г о  дві збірочки, з яких одна була 
друкована в книжці „Вѣнок Русинам на обж инки“, Вѣдень 1847, 
т. II. стор. 240—254, а друга в ЗІаУІзсЬе ВіЬііоіЬек, осіег Ьеіігй^е 
аиг зІауізсЬеп рЬіІоІо^іо ип<1 резсЬісЬІе Ьегаиз£Є£еЬеп уоіі Гг. 
МікІозісЬ, \Уіеп 1851, т. І. стор. 2 6 4 -2 6 6 .

5. С т е Ф а н а  П е т р у  ш е в  и ч а , друкована в польській часописі 
„НгхуіасіеІ Оопю\уу“ п. з. Ргкузіотеіа і рггуро\УІе6сі Іисіи гизкіе^о 
\у Оаіісуі, хеЬгапе рг/.ег 8. Р. ■/. 1)оЬг2лп (Рггуіасіеі Вопю\уу,Ілуо\у 1857).

6 . М.  Г н ї д к о в с ь к о г о, що війш ла в склад збірки Віслоцкого, 
друкованої пз. Иословицьі и поговорки Галицкой и Угорской Руси, 
изд. С. Ііетербургь 1868. (Записки Ими. Русскаго ГеограФическаго 
Общества по отдѣленію агнограФІи, т. II. С. Петербургь 1868. стор.
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227—362). В се видане крім  рукописної збірки М. Гнїдковського 
(ум. 1861 в Мостищах К алуського иов.) війшли давиійш е друко
вані збірки Левицького, Головацькоі’о та Ількевича, от тим то ви
діливши з видана Віслоцкого ті давнїйиіі збірки, реш ту значив 
я назвою Гнїдковського (Гнїдк.)

7 І ' р е ґ о р о в и ч а  збірка гуцульських ириказок (усїх 12) 
у брошурі Р г г е т х іп ік  «На г^ іес і^ '^су с ії С//.агпо^6г§ роіо/.оікі \у ро- 
\уіесіе Коззотсзкіїп, парізаі іап  (їге£ого\УІсг. ідуо\у 1881, ст. 43— 44.

8. К о л ь б е р ґ а  зб ірка поміщена в його вндашо Рокисіе,'оЬгах 
еіподгаїісгпу Озкага КоІЬег^а, 4 іопіу. Кгакбиг 18ЬЗ— 1899, див. 
том. III. стор. 179 — 198.

9. С а д о к а  Б а р о н ч а  збірка прииовідок, подана в додатку 
до його к н и ж к и  пз. Ва]кі, Ггазгкі, росіапіа, рггузІо\\'іа і ріеЗпі па 
Кизі, геЬгаІ кз. байок Ваг^сг. Бгидіе \уусІапіе. Ь\уо\у 1886.

10. Н е з а б и т о в с ь к о г о  невеличка збірочка руських припо
відок із Сяніцького пов. війшла в склад  польської збірки пз. 
Ргхуз1о\уіа роїзкіе геЬга! Ргаисізгек Кагої Вгго/.о\узкі. Кгак6\у 1896.

11. І в а н  В е р х р а т с ь к и й ,  Про говор галицких Л ем ків. 
(Збірник ф і л ь о л ь о ґ і ч н о ї  секциї Н аук. Тов. ім. Ш евченка, т. V.) 
У Львові 1902, зб ірка  приповідок і загадок стор. 224—282.

К рім тих друкованих збірок увійш ли в мою збірку ось які 
більші або менш і, давнїйш і або новійші рукописні зб ір к и :

12. Б а ж а н с ь к а  О л е с я  (зам. Озаркевичева), зб ірка з Сорок 
коло Львова.

13. Б е л е й  І в а н ,  записки з П еревізця, Войнилова і инших 
сїл калуського та станїславівського повітів.

14. Б о р д у л я к  Т и м о т е й ,  збірка приповідок із Бордуляків, 
Т учн а, Утїхович.

15. Б о х  е н с ь к а  Е в  г е н і я ,  к ілька  збірок із К расносїлець
збараського пов., Збараж а та Голишова бобрецького пов. V

16. В а л ю х  І в а н ,  зб ірка з Урового, дрогобицького пов.
17. В е р е т е л ь н и к  А н д р і й ,  зб ірка з К амінки Струмнлової 

та  Сїлця Бенькового, камянецького пов.
18. Г н а т ю к  В о л о д и м и р ,  записки з ІІуж ник та Коропця, 

бучацького пов.
19. Д а р о в с к и й  О л е к с а н д е р  В е р и г  а, зб ірка невідомо 

де зібрана, списана десь у першій половині X IX  віку і перехована 
в рукописнім віддїлї бібліотеки Оссолїнських у  Львові під ч. 2244 
из. Р г г у з к т іа  гизкіе, геЬгаІ М. О ап ш зкі. Вони мають закраску  по
дільського д іялекту  і для того я включив їх у свою збірку, хоч і не 
маю певности, чи вони зібрані по сей, чи по той бік Збруча.
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20. О. Д е р е в я н к а ,  записки зі Львова, ІІідмихайлович та 
Ж у р о ва  рогатинського нов.

21. Д е р л и  ц я  Т е о д о р ,  декілька ирииовідок із ІІодусильної, 
переаіишлянського нов.

22. Д у б и ц ь к  и іі О аі *> л я  и, зб ірка приповідок записаних
1863 р. у  Отоянові. • ,

23. 6  н д и к Д ві н т р о, кілька збірок, а  головно з Комарна, т істеч к а  
рудецькоі'о пов.,Зазулииець залїщицького пов. і Гринявн косівського пов.

24. Ж е л е х і в с ь к и й  Е в г е н ,  декілька приказок із Стаиїславова.
25. З а к л и а с ь к и й Б о г д а н ,  зб ірка дуж е гарних м атеріялів 

записаних у  иов. станїславівськіаі, богородчаиськіді та товаїацькіаі.
26. З у б р и ц ь к и й М и х а й л о ,  к ілька гарних збірок із М шанця 

старосавібірського иов. та деяких инших с іл ; записи цїнні особливо 
тим, що м айж е ири кождіаі нумері подано пояснене зачерпнене чи 
то з уст народа, чи то з обставин, серед яких приказка була вж ита 
даною людиною.

27. І в а н  з н а д  П р у т а ,  невідомий по прозвищу збирач, 
гарна збірка приповідок із Зааіулинець снятинського иов.

28. К н р ч і в  Б о г  д а р ,  збірочка з Корчина стрийського иов.
29. К о б и л е ц ь к и й  І в а н ,  зб ірка з Ясеницї Сільної дрого

бицького пов.
30. К о с е в и ч  Е в г е н ,  зб ірка з ріжних неозначених близше 

сїл станїславівського иов.
31. К о х а н о в с ь к и й  І в а н ,  зб ірка з Козової та  Сколього, 

стринського иов.
32. К  у з ї в  І в а н ,  к ілька  збірок із Грушової та инших сїл 

дрогобицького пов. і з Дидьової турецького пов.
33. Л е в і н с ь к и й  В о л о д и м и р ,  збірочка з Дрогобича.
34. Л  у ч а к  і в с ь к и й В о л о д и м и р ,  бувший бурмістр Т ерно

поля, д уж е гарна і богата зб ірка приповідок, на ж аль невідомо, де 
списуваних. О скільно знаю від д. Ол Барвінського та дра Е. Олеснн- 
цького, за якого посередницгвоаі я від нок. Л учаківського дістав був 
до вж итку його рукопис, покійник списував їх  у значній части в Ре- 
аіенові львівського пов., а  також  із р іж них сїл  тернопільського та 
збаразького пов. від селян, із я к и м и  аіав д іла як адвокат. Усї при
повідки з його збірки я зазначував його прозвищем (Лучак).

35. Л я т о р о в с ь к а  Л ю д м и л а ,  зб ірка з Сапогова, борщів- 
ського иов.

36. М а к о в е  й О с и п ,  гарна збірка приповідок із Яворова, 
яворівського иов.

37. М а р т о в и ч  Л е с ь ,  збірочка приказок із Русова та инших 
сїл снятинського пов.



38. М і н ч а к е в н ч  Ф н л и м о н ,  товариш М аркіява Ш аш ке- 
вича, зб ірка приповідок записаних ще десь у 30-их роках XIX е. н е в і
домо в якій місцевості!, але судячи з д іалекту, десь у горах турецького 
або старосамбір-ького нов. Рукопис у бібліотеці' Нар. Дому у Львові.

39. М о ч у л ь с ь к и й  М и х а й л о ,  збірка записана в Миколаєві 
над Дністром ж идачівського пов.

40. Н а в р о ц к и й  В о л о д и м и р ,  записки роблені в Голгочнх 
та Котузові підгаецкого пов.

41. П а в  л а к  М и х а й л о ,  записки з Коссова, з Лімни турець
кого пов., з Лолнна долинського пов., з Тяглова белзького пов.

42. І І е т р у ш е в н ч  С т е Ф а н ,  зб ірка записана в 30-нх роках 
у Добрянах стрнйського пов. Крім друкованої збірки, названої 
висше під ч. 5„ я корнету вав ся власноручними копіями збирача, 
що зберегають ся м іж  рукописами бібліотеки Оссолїнськнх у Львові 
та в бібліотеці' львівського університету під ;інаком 2 0  37 і в моїй 
бібліотеці'. Всі ті копії мають деякі відміни супроти друкова
ного тексту.

43. Р а в л ю к  В а с и л ь ,  збірка приповідок із Орелця сня- 
тинського пов.

44. Р о ш к е в и ч і  О л ь г а  й Я р о с л а в ,  записки з Лолнна 
долинського пов.

45. С к р и п ч у к  В а с и л ь ,  зб ірка з Городенкп.
46. С т е б л е ц к и й  С т е Ф а н ,  зб ірка з Теребовлї.
47. С т о  ц к и й  К а р о л ь .  зб ірка зі Стрня.
48 Т у  з е м е ц ь  3. (мабуть псевдонім), зб ірка з Добросина 

і ннших сіл жовківського пов.
49. Щ у р а т др. В а с и л ь ,  кілька збірок із Грибовнч львівського 

пов., Кобиловолок та ІІаа іри ї теребовельського нов.
50. Я с е в и ц ь к и й  К и п р і я н, зб ірка з Балигорода. Стежницї

та иншнх місцевостий лїського пов. 4
Крім  сих збірок я використав цілий ряд безіменних записів 

з ріж них околиць нашого краю. Всім тим Впов. Добродіям і Д обро
дійкам, що іютрудили ся над збиранем того нашого народнього 
добра і були ласкаві чи то посередно чи безпосередно збогатнти 
ним мою збірку, складаю  на сьому місці найсердечнїйш у иодяку. 
Т ілько завдяки такій численній участи збирачів мені було можливо 
дати вченому сьвітовн збірку так  богату, яка  не вважаю чи на об
меж ену ґеоґраФІчно терріторію  (сам а Галичина, не то без росийської 
України, але навіть без Буковини й Угорської Руси) та  на ц іл ко 
вите поминенб творів наш ої літератури, в троє або і в четверо гіе- 
ревпеш ув збірку Номиса, а  яку  крім  українських вій шли, як  відомо, 
також  старш і галицькі збірки. Т е богацтво одначе показує мені



чим далі тилі внразнїйш е, що іі отся зб ірка дуж е далека ще від 
вичерпана всього скарбу нашої мови і переднього досььіду; кож да 
нова збірочка, хочбн яка  м ала і хочби як  принагідно зроблена, дає 
мені обік річиіі відомих бодай кілька інтересних варіантів і бодай 
к ілька нових, невідомих доси приповідок От тим то я іі звертаю  
ся тут з уклінною просьбою до веїх любителів нашого народа і його 
гарної, образової та многовіковнм досьвідом збогаченої мови, не п о 
кидати іі далі своїх заходів коло збираня тих коштовних перлин. 
П ублікація моєї збірки тілько що розпочата; отсей перший том, 
як тепер бачу, творить ледво пяту часть того, що вже нагром а
джено в мене, і при найкорнснїйших обставинах публікація решти 
займе ще 8 10 літ. Скілько за той час можна ще зібрати! І я
маю надію, що коли мені пощастить довести се діло до кінця, то 
наш е наукове письменство буде мати памятку, що справді гідна 
буде назвати ся цінним вкладом у науку народовіданя.

Щ е одно важ не питане зазначене в моїй збірці, хоч неино 
далеке від повного виасненя, а власне питане про географічне р о з
ширене приповідок. Певна річ, обік загально розповсюджених, 
а  по части інтернаціональних приповідок в устах кождого люду раз 
у раз творить ся, обертаеть ся і забуваеть ся велика сила місцевих 
приказок, дотепів та Ь оп то їв , із яких деяким щастить здобути собі 
ширшу популярність, а деякі забувають ея не в и й ш о в ш и  поза тісну 
Сферу одного села чи околиці'. От тим то при збирані» приповід-"] 
кового скарбу я поклав прінціпом (і тут моя збірка виріж няеть ся 
від усіх  відомих мені доси), при кож лій приповідці зазначувати мі- ; 
сцевість, де вона записана. Певна річ, при найбільшій части нумерів ' 
ся географічна рем арка має вартість зовсім припадкову : там і там 
записана приповідка, але се ще не значить, щоб ії не знали де інде. 
Вже трохи більше значіня мають такі ремарки, коли під одним ну- 
мером бачимо варіанти тої самої приповідки з рІжннх місцевостнй. 
хоча, розумібть ся, про меж і розповсю джена даної приповідки і^се ще 
зовсім не ріш ає ; на се кидає еьвітло аж  дальш е порівнанб даного ну- 
меру з приповідками иньших країв і народів Але важ не значіне мають 
ґеоґраФІчні ремарки при приповідках записаних д іал ек то м ; вони 
дуж е часто позволяють сконтролювати вірність самого запису.
З сього погладу треба пож алкувати прим., що не зазначено ніяких 
місцевостей при збірці Ількевнча, в якій усі приповідки мають 
україн ські, мягкі закінчена : ходить, робить і т. д. Де їх записано 
і чи додерж ано тут місцевий виговір, чи може систематично змінено 
його? Я особисто вваж аю  се друге правдоподібнїйшнм, хоча мягкий 
виговір слів стрічаеть ся декуди в Галичині', прим, у Дрогобичі та 
в Брідщ ннї й загалом на галицькій Волині'.
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Сей ирінціи ґеоґрафічного умісцевленя приповідок додержаний 
у моїй збірці всюди, де се було мені можливе, тоб то де або з а 
писував я сам, або міг на певно знати, звідки походить збірка. Де
куди такі означеня менше докладні, де я  мав у руках  збірки без
іменні і з невідомих мені сіл ; тут я зазначував хиба відповідно до 
почтового стемпля місто, з якого прийш ла посилка ; відси в збірці 
такі численні ремарки з іменами міст : Тернопіль, Ж овква, Збараж , 
Сянок, Станіславів, Тисьменпця і т. д. В таких випадках треба 
звичайно розуміти не саме місто, а п ного околицю. Т ілько при при
повідках узятих із старших збірок, яких збирачі відомі, а м ісце
вості!, де вони збирали, не подані, я зазначував назви зб и р ач а : Лев. 
(Левицький Й о с и ф ) ,  Кобр. (Кобрпнськнн ЙосаФат), Мінч. (Мінчакевич 
Фнлимон), Ільк. (Ількевич), Гол. (Головацький Яков), [Іетр. (ІІетру- 
шевич Степан), Гнїдк. (Гнїдковськнй Михайло), Л учак (Лучаківськиіі 
Володимир), Дар. (Даровский Мечислав), Кольб. (Кольберґ). Ось 
рестр місцевостей, у  яких записувано приповідки :

Балиг. — Валиі’ород, місточко ліського пов.
Батят. — Батятичі, село ж овківського пов.
Белел. — Белелуя, село снятннського пов.
Береж . — Береж ииця, село ж ндачівського иов.
Верез. -  Березів , село КОЛОМИЙСЬКОГО пов.
Бібр. — Бібрка, місточко бобрецького пов.

*■ Бір. або Бор. — Бірки або Ворки Великі, село тернопіль
ського иов.

Вогородч. Богородчани, місточко богородчаиського иов.
Волех. Болехів, місточко долинського пов.
Ворисл. — Борислав, село дрогобицького пов.
Ворки — див. Біркн.
Борти. — Бортники, село бобрецького иов.
Вудил. — Будплів, село снятннського иов. ч
Ви. — Вислік Великий (Верхр. Л емк.)
Винн. — Винники, місточко львівского пов.
Вік. — Вікно, село скалатського пов.
Вовчк. — Вовчківцї, село снятннського иов.
Войн. — Войнилів, село калуського пов
Вонткова, село добромильського пов.
Воля Задерев. — Воля Задеревацка, село
Воробл. — Вороблевичі, село дрогобицького пов.
Гвозд. — Гвоздець, місточко коломийського ІІОВ. 

и Голг. — Голгочі. село підгавцкого пов.
Голоб. — Голобутів, село стрийського 110В.
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Горб. — Горбачі, село рудецького иов.
Горова, село борщівского (?) пов.
Городен. — Городенка, місточко городенського пов.
Гор., Город. — Городок, місточко городецького пов.
Граб. — Грабовець, сего стрийського пов.
Гриб., Грибов. — Грпбоввчі, село львівського пов.
Грин. — Гринява, село косівського пов.
Груш. — Груш ова, село самбірського пов.
Дверн — Дверник, село лїського пов.
Д. ВЛ. — Дарова грибівського пов. (Всрхр. Л еик .)
Дидь. — Дидьова, село турецького пов.
Дмит. — Дмитровичі, село львівського пов.
Добрівл. — Добрівляни, село дрогобицького пов.
Добр. — Добромиль, місточко добромильського пов.
Доброс. — Добросин. село жовківського пов.
Доброст. — Добростани, село городецького пов.
Довгоіі. — Довгополе над Черемошем, село косівського пов. 

'  Довж. — Д овж анка, село тернопільського пов.
Дол. — Долини, місточко долинського пов.
Дорож. — Дорожів, село самбірського пов.
Дрог. — Дрогобич, місто дрогобицького пов.
Дул. — Дулїбп, село стрийського пов.
Ж абе, село косівського пов.
Ж идач. — Ж идачів , місточко ж идачівського пов.
Ж овк . — Ж овква, місто жовківського пов.
Ж ук ів , село береж анського пов.
Ж у р акн , село богородчанського пов.
Зав., Завад. — Завадів, село стрийського пов.
Завад. Рим. — Завадка  Риманівська, село сяніцького пов. 
Зазул. — Залулинцї, село залїщ ицького пов.
Заліщ . — Залїщ нки, місто залїщ ицького пов.
Залїсб, село золочівського пов.
Залуче, село коломийського пов.
Зазулинцї, село коломийського пов.
Заставці, село підгавцкого пов.
Збар. — Збараж , місточко збараського пов.
Іваннк. — Іваниківка, село богородчанського пов.
Іванівцї Ж . — Іванівцї, село жидачівського пов.
Кал. — Калуш , місточко кал у сью го  пов.
К арл. — К арлів, село снятинського пов.
Кіндр. — Кіндратів, село турецького пов.
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Климець, село стрийського иов.
Ключів, село к о л о м и й с ь к о г о  пов.
Кнїгин. — Кнїгинпн, село станїславівського иов.
К няж . — К няж двір , село КОЛОМИЙСЬКОГО пов.
Коб., Кобил. — Кобиловолоки, село теребовельскою  иов.
Кол., Колом. — Коломия, місто коломийського пов.
Ком., Комар — Комарио, місточко рудецького пов.
Корон. — Коропець, село бучацького пов.
Корч. — Корчин, село стрийського иов.
Косс. — Коссів, місточко косівського иов.
К о т , Котуз. — Котузів, село нідгаєцкого пов 
К расиоіля, село косівського пов.
Краснос. — Красиосільцї, село збаразького пов.
К рех. — К рехів, село жовківського пов.
Кривор. -  Криворівня, село косівського иов.
Кун. —  Кунин, село ж овківського иов.
Кути, місточко косівського пов.
Лемк. — Лемківіцина
Л вс. — Лисятичі, село стринського иов
Лім. — Лімна, село турецького пов.
Л їбух. — Л їбухора, село стрийського иов.
Лїсько, місто лїського пов.
Лол. — Лолин, село долинського пов.
Ло. ВЛ. Лосе, село горлицкого пов. (Верхр. Лемк.)
Любіиь, село рудецкого иов.
Люб. — Любша, село ж идачівського пов.
Лют. — Лю товиска, місточко лїського пов.
Льв. — Львів.
Матв. — Матвіївцї, село коломийського пов.
Махн. — Махновець, село золочівського пов. '
Мнк. н. Д. — Миколаїв над Дністром, місточко -.кпдачії:- 

ського иов.
Мо. ВЛ. — М охначка, село грибівського иов. (Верхр. Лемк.) 
Мост. — Мостиска, місточко мостиського иов.
Мшан. — М шанець. село старосамбіреького иов 
Наг. — Нагуєвнчі, село дрогобицького иов 
Немил. — Немилів, село брідського пов.
Ожидів, село брідського иов.
Орел. — Орелець, село снятинського 1ІОВ 
Орг. Ортннпчі, село самбірського пов.
Отнн. — Отниевпчі, село бобрецького иов.
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ІІапір — П апірня, село теребовсльського пов.
II. ВЛ. — П ерегримка, село ясельського нов. (Верхр. Леяік.) 
Перегинсі ко, село калуського пов.
Ііечен. — П еченїжин, місточко коломийського пов.
Підвол. — Підволочиска, місточко скалатського пов.
Пістинь, місточко косівського пов.' 4
Поду'с. — Подусильна, село иеремвш лянського пов.
Пол. — Полями, село сяніцкого пов. (Верхр. Л емк.)
Пост. -  ГІостолівка, село гусятиньского пов.
Пужн. — Нужники, село бучацького пов.
П устот. — Пустомнти, село львівского пов.
Рава Р. — Р ава  Руська, місточко райського пов.
Рогат. — Рогатин, місточко рогатинського иов.
Самб. — Самбір, місто самбірського иов.
Сапог. Сапогів, село боріпівського пов.
Сеиеч. — Сенечів, село стрийського нов.
Синев. — Синевідсько, село стрийського иов.
Сїл. Б. — Сїлець Беньків, село каміиедького иов.
С кал. С калат місточко скалатського нов.
Сквар. — Сварява село жовківського пов.
Сморжу, місточко турецького нов.
Снят. — Снятпн, місточко снятинського пов.
Сор. — Сороки, село львівского пов.
Стан. — Станіславів, місто станїславівського пов.
С тара Сіль, місгочко старосамбірського иов.
Сгежн. — Стежниця, село лїського иов.
Стоян. -  Стоянів, місточко каменецького иов.
Стрий, місто стрийського пов.
Стрільб. — Стрільбичі, село старосамбірського нов.
Сяніц. — Сяніцкий повіт, приповідки зібрані Незабитовским, 

не знати в яких селах.
Тари. — Т арноруда місточко скалатського иов.
Тереб. — Теребовля, місточко теребовельського ПОВ.
Тернон. — Тернопіль, місто тернопільського иов.
Тисьм. — Тисьменпця, місточко товмацького пов 
Тїсна, село лїського пов..
Товсте, місточко скалатського пов.
Топільн. — Топільниця, село старосамбірського нов.
Торки, село перемиського 1ІОВ,
Т углук. — Гуглуків, село СНЯТИНСЬКіЯ ч иов.
Турильче, село боріпівського ПОВ.

\
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Ту. — Туринсько, село сяніцького пов. (Верхр. Лемк.)
Т урка, місточко турецького пов.
Туст. —  Тустановичі, село дрогобицького пов.
'Гухля, село стрипського пов
Тучно, село перемвш лянського пов.
Тяглів, село равського пов.
Тюд. — Тюдїв, село косівського пов.
У герці, село самбірського пов.
Угн. — У гнів, місточко равського пов.
Угр. гор. — Угрпнів горішини, село станїславівського пов.
Унят. — Унятичі, село дрогобицького пов.
Ур. — Уриче, село стрнйського пов.
Устер. — Устерікн, село косівського пов.
Утіх. — Утїховичі, село
Хиринка, село перемиського пов.
Ходор. — Ходорів, місточко бобрецкого пов.
Цен. — Ценїв, село коломийського пов.
Цнг. —  Цигани, село борщівського пов.
Ч. ВЛ. — Чорний, село горлицького пов. (Верхр. Лемк.)
Чорт. — Чортовець, село городецького пов.
Явора, село турецького пов. «
Явор. — Яворів, місточко яворівського пов.
Янів, місточко городецкого пов.

І Яс. С. — Ясениця Сільна, село дрогобицького пов.
І Як бачимо, тих 178 місцевостнй вичислених тут, репрезентую ть
м айж е всі повіти заселені Русинами, але головний контінґент ма
тер іалу  дало ІІідгіре (повіти дрогобицький із 9 місцевостнй, стрий- 
ський із 14, коломийський із I I ,  снятинськнн із 7) та деякі гірські 
повіти (турецький із 6, косівський із 10 м ісцевостнй); і що до числа 
зібраних приповідок ті повіти дали найбільше. С кількож  іто ще 
вдячної праці для збирачів І Б аж алось би. щоб дальш і томи хоч по 
части доповнили прогалини сього першого та щоб дальш і л іта дали 
до нього як  найбільше доповнень (дещо в вж е й теп ер !).

Д уж е важ на річ при робленю покаж чиків, при пошукуваию 
та цитованю — нумерація. Деяві збірки, як  ось білоруська Носо- 
внча і ннші задля браку біжучої нумерації роблять неможливим 
порядне цитоване, бо вказавш и сторону книжки, де на стороні мі
стить ся 1 5 - 2 0  нумерів, дослідникові! всетаки завдаєть ся працю 
переглядати цілу сторону, поки знайде відповідне число. Оттим то 
в моїй збірці за  прикладом В андера й А дальберґа заведено поряд
кове нумероване приповідок під кож дою темою, а надто для цілий
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покаж чика заведено також  порядкове нумероване всеі коллєкції, 
що йде в живій паґінації на вереї кож дої сторінки. Надїю ся, що 
ся „подвійна бухгальтерія“, хоч і як богато причиняв менї ирацї, 
покаж еть ся практичною і здобуде собі признане.

Само зібране матеріялу, се ще одначе лише половина, і то, 
м ожна сказати, менш а половина ирацї. Богацтво збірки .залеж ить 
від сутїку щасливих обставин; далеко важ нїиш а річ обробити і опублі
кувати зібраний матеріал так, щоб із нього була найбільш а можлива 
користь для науки. Т ут перш а і найваж нїйш а річ — упорядковане 
матеріялу. Особливо при приповідках дуж е важ на річ упорядкувати 
їх  так, щоб прп величезнім числї нумерів як найлекше було знайти 
те, чого баж аеть ся. Сьому внмогови не відповідає анї поазбучне 
впорядковане по початковим буквам тексту кож дої приповідки, бо 
та  початкова буква першого слова тай загалом перш е слово може 
бути зовсім припадкове, зміняти ся в ріж них варіантах, не маючи 
нічого спільного зі змістом приповідки. Малі збірнички добре по
рядкувати таким способом, бо там за годину, за дві, тай прочитаєш 
усю  збірку і вж е тямиш , де чого ш укати. Але великих збірок, де 
м атеріал числить ся десятками тисяч нумерів, так порядкувати не 
можна, бо за  таким чисто механічним упорядковане» пропадав 
всяке наукове угруповане матеріялу, а  в многотї дрібних деталїв 
пропадає можність знайти і скомплетувати такі ґрупи, яких треба 
для даних студій.

Другий спосіб, уживаний давнїйше при впорядкованю більших 
збірок (Челяковского. Даля, Н ом пса), се був тзв. ф  і л ьо з  о  ф  і  ч  н и й. 
У важаю чи приповідки ф і л ь о з о ф І6Ю , мудрістю народа (Челяковскнй 
так і назвав звою збірку Мікіго^іоуі) віюрядчики силкували ся уло- 
жнти з них суцільну систему ф і л ь о з о ф і ї  народної, Групуючи припо
відки по темам, узятим не так  із змісту самих приповідок, як  із 
певної ф і л ь о з о ф і ч н о ї  системи. О тже йшли за чергою ґрупи приповідок 
про Бога, ангелів, небо, душ у, загробне жнтб, гр іх , пекло, кари 
і т. и. зовсім як у підручнику догматики, або : вічність, простір, 
земля, твір, звір і т. и .  відповідно дії  матеріалістичної ф і л ь о з о ф і ї . 

І’озуміеть ся, іцо вся маса приповідок нїяк не хотіла вміщати ся 
в таку  штучну систему і приходило ся дуж е богато зовсім відки
дати (фрази, приказкові звороти, проклнтя, мудрованя і т. и.), або 
впихати великі купи в додаткові рубрики „мішанини®, „уагіа" і т. д. 
Що такий спосіб порядкованя був и" лише ненауковий, але по просту 
антінауковин, се видно не лише з тих додаткових ґруп, що завеїгди 
являю ть ся Іееіітоп іиш  раирегіаііз для даної системи, але також  із 
того, що даний матеріал без переведеня відповідних детальних дослідів
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над нині від разу вжито для будови певної цїлости, яка  з нього може 
й не повинна вийти, а навіть для ілю страції чи підпирана певних тез, 
яких підпиране м ож е зовсім протнвить ся самій натурі даного м ате
ріалу. Н енаукове, догматичне й апріорне думанв леж ало  в основі т а 
кого віюрядкованя приповідок, і для того наука м усїла закинути його.

Ходило о те, Щ' б винайти посередню систему, якаб з одного 
боку не була зовсім механічна, а з другого вільна була від якої 
будь апріорності), подавала матеріал способом легким  до перегляду 
і пригідним для студій. Такій  задачі найліпш е відповіде система 
принята К Вандером у його класичнім  „8ргісІі\убгІег-Ьехісоп“-ї,

/ а  власне впорядковане по темам. П риказки, звороти і т. її. зводить 
ся в Групу під титулом того слова, що в них найваж нїйш е або х а 
рактеристичне, чи то буде іменник, прикметник, дієслово, чи яка ннша 
часть мови, без огляду на те, чн те слово стоїть на початку, чи в середині, 
чи на кінці приповідки, і ті Групи иорядкуєть ся по їх титуликах (темах, 
по нїм. 8 ІІЄІШ0ГІ) поазбучно. Сей спосіб дає подвійну користь. Раз 
що запобігав міш аню  м атеріалів  неналеж них до себе, запирає во
рога довільності!, не цозволяючи порядкувати після п о н я т ь ,  які 
ніби то висловлені в приказках, а змуш ує держ ати ся с л і в ,  які 
є в їх тексті, запобігає підсуваню якихось власних чн догматичних 
чи ф і л ь о с о ф і ч н и х  поглядів там, де їх може й зовсім не бути, а  по 
др у ге ; подає дослїдникови, лїнГвіетови. етноГраФови м атеріал упо- 
радкований ирнвичним йому лекснконовим способом і зведений у ж е  
в Групи знов таки не самовільно, а після наииевнїйшого можливого 
кр ітер іа  — самого тексту приповідок. Правда, бувають припо
відки, в яких таких тем, таких важних та характерних слів більше, 
не одно, або в яки х характерне та д і я  дослідника важ не слово 
стоїть що до свого синтактнчното значіня на другім  місці і не може 
вваж ати ся основною темою приповідки. Щоб не збільшувати збірки 
і не повтарятн одної такої црвповідки к ілька  разів під ріж ннмр 
темами, а про те дати дослідникові! можність переглянути від разу, 
де поза даною темою приходить іще інтересне для нього слово, на 
се служ ить загальний покаж чик тем, що повинен бути доданий при 

■ кінці збірки. Б рак  такого покажчика, се дуж е поваж на хиба кольо- 
сального лексикона В андера; натомісь добрі покажчики мають н о
вішім славянські збірки — польська А дальберґа і словацька Зату- 
рецкого1). Вандер і Затурецкнії, порядкуючи м атеріал (сей остатній

1) Подібним оо кав чикни старав ся й наш Номис шірівіїнти хиби свого „фільо- 
софічного" впорядкована укр. нрикааок, але на лихо србі його покажчик, надруко
ваний немоямиї о дрібний друком, мав гаку масу помилок у цифрах, що хто коли 
пробував іюкнристувато ся ним, мусів певно так  як і я кинути сю бевнлодну роботу. 
Нове видане укр. приповідок новою методою буде метсю дальшої моє! праці, «і зогя 
(ІаЬіІ оііа уііае скінчити галицькі.
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ще подекуди старим ф і л ь о с о ф і ч н и м  способом) розріж няю ть вла
стиві приповідки від приказкових речень та Фраз. Не розуміючи 
наукової цїли такого розріж неня, що надто дуж е часто бував зовсїаі 
припадкове і самовільне, я йдучи за прикладом Адальберґа не держ ав 
ся того і порядкував увесь м атеріял  під одною темою суцїльно, 
п<«азбучно після початкових слів кож дої приповідки. >  '

Чим найбільш е відріж нявть ся моя зб ірка від збірок В андера, 
Адальберґа та  Затурецкого, се поясненими, які я додаю до кож дої 
приповідки. Вандер і Адальберґ додають їх лиш декуди. Я пішов 
тут за дезідератом петербурської А кадем ії Н аук., висловленим зби- 
рачеви білоруських приповідок Носовичу і переведеним у його 
гарній (на ж аль, механічно, иоазбучно впорядкованій і ненумеро- 
ваній) збірці. Може деякі з тих пояснень видадуть ся декому зай
вими, бо в них давть ся лиш е параф раза приповідки і без того 
зрозум ілої кож дому. Т а  хто перегляне досить значне число приказок 
(особливо зі збірки Гнїдковського), при яких у  мене зазначено : „зна- 
чіне неясне", той зрозумів певно, що метода — пояснювати кож ду, 
хоч тепер для нас ясну приказку, мав значну наукову вагу. П ри
повідка як м о н ета : поки в обігу, кождий знав її ціну, а  вийде 
з обігу, то й робить ся нераз просто загадкою, особливо коли вона 
оперта на якійсь грі слів або являвть ся ремінісценцією  якоїсь 
мандрівної анекдоти або якогось місцевого, давно забутого Факту. 
Надто при сих поясненях являвть ся мож ність торкнути ся многих 
народнїх звичаїв, вірувань, поведінок, діялвктичннх окремішностий 
та пнших етнольоґічннх та язикових появ, які попадають під руки 
збнрачеви і можуть мати немале значінє для всякого будущого 
дослідника.

Т а обік того раг ехсеїіепсе національного елементу приповідок, 
що вводить нас у духа язика, в психольоїію народа, показує 
іп Падгапіі процес твореня місцевої та історичної традиції, вірувань, 
поведінок, ж артів  та ущипливих вигадок, не треба забувати про те, 
що самі Ф о р м и  ж итя, віруваня і традиції народа — результат довго- 
вікового історичного розвою і що в тім розвою велику ролю грали 
постороннї, чужонародні культурні та полїтичні впливи. Отсей 
інтернаціональний елемент грав визначну ролю також  і в Формо- 
ваню та всьому контінґентї приповідок. Зазначити його, вказати хоч 
приблизно його розмір, тобто вказати в нашім прпновідковім скарбі 
процент елеаіентів чи то занесених до нас із чужих ж ерел, чн вза
гал і спільних нашому народові! з нншими, се була також  важ на
і не легка задача, яку я  поклав собі при обробленю своєї збірки 
Приповідок. Розумівть СЯ, вичерпати В ТІЙ ЦІЛІ! ВСЮ величезну !!))!!-
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повідкову л ітературу ріж них народів було по над мої сили й засоби; 
я обмежив тут свою задачу о стілько, що перевів найстараннїйше 
порівняне наших приповідок з польськими (збірки А дальберїа та 
Бжозовскоі'о), словацкими (Затурецкого), чеськими (Челяковского), 
білоруськими (НосоЬича), староруськими (С ім он ї); далеко менше 
використано росийську збірку Д аля, литовську И Іляйхера, сербо
луж ицьку М уки; та головним і найбогатшим жерелом порівнянь 
служ ила пятитомова збірка Вандера, де обік німецьких надруковано 
масу анальоґічних приповідок француських, італійських, шведських 
данських, чеських, польських, хорватських та мадярських у орі- 
ґіналах, росийських та орієнтальних у  перекладах. Я тілько вввм- 
ково подавав чуж і тексти, а зрештою обмеж ав ся на бібліографічних 
вказівках  дотичних паралель. Т а  що прп тім мусів для ощади 
місця вживати скорочень, то подаю тут усю вж иту в поясненях 
літературу як  пояснене тих скорочень:

А сі а ІЬ. — Кзі§»а рггузіо^, р ггу р о те зс і і тоуга£егї рггузіо- 
ууіо\уус1і роїзкісії, /еЬгаІ і оргасотсаі З а т и е і  АсІаІЬегд. \Уагзгалуа 
1889 - 1 8 9  і .

А н т. Д р а г .  -  Историческія пѣснп М алорусского народа, 
ст> обхясненіямн Вл. Антоновича и М. Д рагоманова, Кіев'ь 1874, 1875 
(2 томи).

В а  г І о я — Могаузкў Ілй. Ргапіізка Вагіойе зеЬгапе гогргауу 
у. оЬога ш огаузке Іісіоубсіу. V Теїсі 1892.

В е Ь .  — НеіпгісЬ ВеЬеІз РгоуегЬіа деппапіса, ЬеагЬеіІсІ уоп 
\У. К. 1). Зигіпдаг. Ьеісіеп 1879.

В г 2 о 2. — Ргхуз!о\уіа роїзкіе, геЬга! Ргапсізгек КогагЬ Вгго- 
го\узкі. Кгакоуу 1896.

\У а Ь 1 І. — Б а з  5ргісЬ\уогІ сіег ІіеЬгйізсІї-'агатаізсЬеп Ьііе- 
гаїиг т і ї  Ьезоікіегег ВегйскзісМ ідипд сіез Зргісіпуогіез сіег пеиегеп 
І ітдап дззргас іїеп . Еіп Всі (гад гиг уегдіеісіїепсіеп Р агбтіо іод іе  у о п  

Пг. М. С. \Уа1і1. Егеїез Висії. 2иг Епілуіскеїипдзіїїеогіе сіез зргісії- 
уубгШсЬеп Маїегіаїз. Ьеіргід 1781.

\У  а її 1 11. — Б аз Зргіс іш огі (іег пепегеп ЗргасЬеп. Еіп уєг- 
діеіс.ііепсі ріігазеоіодізсіїег Веіігад гиг «ІеиІзсЬеп Ьііегаїиг уоп Ог. М. 
С. \УаЬ1. Егіигі 1877.

\У а п сі. — ОеиІзсЬез ЗргісЬ\убгІег-Ьехікоп. Еіп НаиззсЬаІг Гиг 
(іаз йеиЬвсЬе Уоїк, ЬегаиздедеЬеп уоп Кагі РгіесігісЬ \Уі1Ье1т ДУапйег. 
Ьеіргід 1 8 6 7 -1 8 8 0 , перше видане 5 том ів ; друге видане було до
кладним іювторенєм першого (ТіїеІаиздаЬе).
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XV а с і. г О і. — Ріезпі роїзкіе і ги*кіе Іисіи даіісу^зкіедо, г т и -  
гук% іпзігитєпіолуа рг/.ех Кагоіа Ьіріпзкіе^о, геЬга! і хуусіаі \Уасїа\у
2 ОІезка. \Уе ілуолуіс 1833.

\ У і з І а  — ХУізІа, т іезі§сгп ік  £іео£гаіісгпо - еіпо^гайсгпу. \Уаг- 
зга\уа від 1887. (Цитат на стор. 447 недокладний, має бути VI, 
£63 і д.)

\У 1 і з І. — МйгсЬеп ипсі За^еп сіег Вико\уіпаег ипсі ЗіеЬеп- 
Ьйгдег А гтеп іег. Аиз еі«епеп ипсі Ггетйеп З а т т іи п & е п  йЬегзеігІ уоп 
1)г. НеіпгісЬ уоп ЛУІізІоскі. Н а тЬ и гд  1891.

АУоз с .  — 0  рггузкпуіасії ЬівіогусгпусЬ і гоіпісгусії Іисіи 
\у Роїзсе і па Кизі, рггег К. \УІ. \Уо,)СІскіе§;о. УУагзгаууа 1885. 
(В книзі' Хіоіа ргг^сіга роеіочу і рго2аіко\у роїзкісЬ, і. II. стор. 639 -  652).

\У и г г Ь. — Оіе 8ргісЬ\УбгІег сіег Роїеп, ЬізіогізсЬ егіаи іеіі, 
т і ї  НіпЬІіск аиГ (Зіе еІ£епІМ т1ісЬзІеп сіег ЬіІЬаиег, КиІЬепеп, ЗегЬеп 
ипсі Зіоуепеп ипсі уегдІісЬеп т і ї  аЬпІісЬеп а т іе г е г  ^ І іо п е п ,  т і ї  
ЬеІ£еГіІ£Іеп Огі^іпаїеп. Еіп Веііга^ гиг Кеппіпізв зІауізсЬег Сиііиг- 
гизіапйе уоп Бг. С опзіапі \УиггЬасЬ, 2. Аиз&. ХУіеп 1852.

Н а 11 е г — АНзрапізсЬе Зргісіїугбгіег ипсі зргіеішбгШ сЬе Ке- 
сіепзагіеп аиз йеп 2еі1еп сіез Сегуапіез. Уоп Бг. ДозерЬ Наїїег. 
/ л уєіієг  ТЬеіІ. Ке£епзЬиг£ 1873.

Н  е ш р  е 1 —  Ьаіеіпізсіїег Зепіепгеп - ипй З р гіс іш б ііег  • ЗсЬаІг. 
С гезатте їі уоп Бг. Н е гта п п  Н е т р е і. В ге те п  1872.

Г и л ь ф .  — Старинньїй сборникь сербскихь пословиц'ь, изд. 
А. ГильФердингь. Записки Имп. Русскаго ГеограФическаго общества 
по отдѣленію 9тнограФ Іи , т. II. С. П етербургь 1869, стор. 117 — 224.

Г о л о  в ІІѢсни — Н ародння пѣсни Галицкой и Угорской Руси, 
собранньїя Я. 0 . Головацким'ь. М осква 1878, 3 части в 4 томах.

О і и з І і — К ассоїіа гіеі ргоуегЬі їо зс а п і соп іііизігагіопі, сауа- 
Іа сіаі піапозсгіШ  сіі Оіиззерре б іизіі. Рігепге 1853.

6 г  і п а т  Г)М. — ВеиІзсЬе Муііюіо^іе уоп .ТакоЬ О г іт т .
Г р у ш .  І с т. — М и х а й л о  Г р у ш е в с ь к и й, Історія України- 

Руси, том. І. Виданне друге. Львів 1904.
/ _ Д а л ь  — Пословицьі русскаго народа, сборникь... Владиміра 

Д аля, изд. 2. два товіа. С. Петерб. Москва 1879.
Ди к .  — М. Л.  Д и к а р е в ь ,  Воронежскій 9тнограФическій 

сборникг. Воронеж а 1891.
Д р а г о  пі. Р о з в .  — Розвідки М ихайла Драгоманова про 

українську народню словесність і письменство (Збірник ф і л ь о л ь о ґ - 

секциї Н аук. Тов. ім Ш евченка, т. II і III). Львів 1899. 1900.
Е т н .  3 6. — ЕтноґраФІчний збірник, видав Етнографічна Ко- 

місия Наук. Тов. ім. Ш евченка у  Львові, томи І —XV.
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Е т н о л .  м а т .  — М атериялп до українсько-руської етнольоґії, 
видане Етноґр. Коміснї за  редакцивю Хв. Вовка, т. І—VI.

< / Е ф  и м . Малор. зак. — Сборник’ь малороссійских'ь заклинаній, 
еоставил'ь II. Е ф и м є н к о . Москва 1874.

Ж  е л е х. — М алоруско - нїмецкий словар, улож ив Евгений 
Ж елеховскиіі. Львів 1886, 2 томи.

2 а І и г .  - -  ЗІоуепзка рпзіоуі, рогекасіїа а йзіоуі, зерзаі АсІоІГ 
Реіг 2аІигескў. V Ргаге 1897.

Ьисі — Ьисі, огдап Т о \у . 1иск>хпа\усге£0, росі гей. ргоґ. А. Каїіпу.
Ь \ у о \у . в и х о д и т ь  в і д . р. 1895.

К п а р. — ТЬезаигиз роїопо - Іаііпо - дгаесиз бгедогіі Спаріі,
І. III., сопііпепз Асіа^іа роїопіса зеїесіа. Уагзауіае 1632.

С п у г і ні — 8ргісЬ\Убг(ег... Ьеі ргоуапхаІізсЬеп Ьугікегп у о п  

Еидсп С п угіт . МагЬигд 1887.
К о І Ь .  III. Ьисі, ^е£о 2^Vус2а^е, зрозоЬ йусіа, росіапіа, ргху-

з1о\УІа, оЬгх§сіу, дизіа, яаЬа\уу, ріейпі, т и гу к а , Іагїсе. 8ег]а III. Ки-
]а\уу. \У агзга\уа 1867.

^ К о м .  — Нова збпрка народнихть м алоруських^ приказокь, 
г ір к л і вгів-ь, помовокь, загадокь и замовлянь. В порядкував^ М. 
К о м ар о в і. Одесса 1890.

К г її т  Ь. — 8іІгип£зЬегіс1іІе сіег Копі&І. Ьауег. А касіетіе йег 
ХУіззепзсІїайеп. РІііІозорІїізсЬ-рЬіІоІо&ізеЬе Сіаззе, Зіїхипд у о п  8 Іиіі 
1893. РгоГ. К. К гитЬасІїег. Міііеідгіесіїізсіїе 8ргіс1і\Убі1ег. Мйпсіїеп 1893.

Ь е и і з с і ї  — Согриз р а їо е т іо д т а р ію ги т  дгаесогиш, есіісііі Бг. 
Егпезіиз Ьисіоу. а ЬеиІзсЬ. І. II. боШп&ае 1851.

Ь і Ь 1. — Сезка ргізіоуі а роїекайіа. ЗеЬг-аІ а -гезіауіі Лап 81а- 
у іЬог ЬіЬіїпзкў. ДУ Ргаге 1848.

Ь  і п сі е — 8Іо\Упік з§гука роїзкіе^о рггег М. З а т и е іа  В оди тіїа  
Ьішіе. АУусІапіе <3ги§-іе, Ь луо\у 1859.

М и к а — Рї-ізіотеа а ргізіотдгпе Ьгопіска а т із іо \у а  Н огп|оіи- 
ўлскісЬ З єгЬочу. 2Ьега1 а хііготаїій ії Лап КаїіузегЬ №е;)1а. Пог]'ас1олуаІ 
а \уис1а! Бг. Егпзі Мика. Висіузіп 1902.

Н о с. — Сборникь бѣлорусскихо. пословвц'Ь составлен'ь И. И. 
НсЙовичем'ь (Записки Р. И. Геогр. Обіцества по отдѣл. етнографів, т. І. 
С. П етербурга 1867), передрукований без зміни також  у Сборникѣ отдѣ- 
ленія русск . яз. и словесн. И. Акад. Наук'і» т. X II. С. П етербурга 1874.

О е з і е г і е у ,  е п <1. —  \Уепс1иптииі у о п  Н апз \Уі11іе1т 
КігсЬЬоІ. Неганз^едеЬеп у о п  Н еппапп Оезіегіеу (ВіЬІіоІЬек сіез ІлІ- 
Іегагізсіїеп Уегеіпз іп ЗіиІІ^агІ, т о м и  9 5 —99). ТйЬіп&еп 1869.

О з ш. — Озш апізсЬе 8ргіс1і\убг1ег, ІіегаиздедеЬеп йигсії сііе 
К. К. Огіепіаіізсіїе А касіетіе іп ДУіеп. \Уіеп 1865.



XXIII

П а в л и к ,  Ч и т а л ь н і  — Про руські народні читальні в Г а 
личині. Написав М. Павлик. Львів 1836.

І І а м я т к и  — Памятки українсько-руської мови і л ітератури, 
вид. АрхеоґраФІчна Комісня Н аук. тов. ім. Ш евченка, томи І —III. 
Львів 1896, 1899, 1902.

Р а  2 г а £ 1 і а  — Іп§;геззо аі Уігісіагіо ргоуегЬіаІе арегіо а сигіозі 
а т а їо г і  сіеііа уега т о г а їі іа  іпзе^паїа сіа ргоуегЬі апіісіїі е т о с іе т і . . .  
(Іі О і о у .  А піопіо Раггадііа. Н аппоуега 1702.

І І е т р у ш .  — Общерусскіії дневникь церковнихг, народньїхь, 
семейньїх'ь ираздников'ь и хозяйственньїх'ь занятій, примѣгь и га 
даній, еоставил-ь А. С. Петрушевич'ь. Л ьвбвь 1866.

Е. К о І. — АсІа"іа, і«і езі. Р г о у є г Ь і о г ч г п ,  р а г о е т іо г и т  еі рагаЬо- 
Іа ги т  о т п іи т ,  с{иае арисі бгаесоз, Ьаііпоз, НеЬгаеоз, АгаЬез еіс. іп 
изи Гиегипі, соїіесііо аЬ зоІи Ііззіта  Без. Егазиіі К о їіегг іат і е і а ііо ги т . 
ЕгапсоГигІі 1670.

К о з г к. О. — ОЬг2§сІу і ріезпі \уезе1пе 1и«іи гизкіе^о \у Ьоііпіе, 
геЬгаїа ОІ^а Козгкіе\уіс2. (ОсіЬіІка ге ХЬіоги \уіасІотозсі Йо апіго- 
роїодіі кга.іоууе.і, і. XII).

8  е у Ь о 1 сі — У ігійагіит, <1Ь. Бег Ьизі^агіеп у о п  аизегіезепеп 
8ргіс1і\убгІегп, у о п  Іоіі. Оеог£. 8еуЬоІ<і. МйгпЬег£ 1667.

им. — Старинньїе сборники русскихг пословицт», ноговорокг,
загадокь и нроч. X V II — X IX  етолѣтій. Собра.ть и приготовила 
вь нечати Иавел-ь Симони. Вьіиуск'ь нервьій, І — II . С. П етер
бурга 1899.

8  і т  г. —  Оіе (Іеиізсіїеп УоІзкЬйсЬег, ^ е за га т е їі у о п  КагІ 
З іт го с к , В<1. V. Неиізсіїе 8ргісЬ\убгІег. РгапкГигІ а. М. 1846.

С у  N 40  6 1 , Р а з н с к .  — ІІроФ. Н. Ф. С у  м ц о в г ,  Разьісканія 
в'ь области анекдотической литературьі. А некдотн о глупцахь. 
Х арьковг 1897.

Т  е п сі 1 а и — Зргісіш бгіег ипсі Кегіепзагіеп сІеиІзсЬ-ійсІізсІїег 
VогхеіІ. Аіз Веііга^ гиг Уоікз-, 8ргас1і-ипс1 Зргісіш бгіегкипсіе. АиГде- 
хеісіїпеї аиз сієш Мипйе (іез Уоікез ипгі егіаиіегі у о п  АЬгаЬапі ТепсПаи. 
РгапкГигі а. М. 1860.

Т  и п п і 2. — Т  и п п і 2 і и з, Ніе аііезіе піейегйеиІзсЬе Зргісії- 
\УбгІегйапіткіпд, ІіегаиздедеЬеп... у о п  Н о іїтап п  у о п  РаІІегзІеЬеп. 
Вегііп 1970.

Р г а п с к — Зргісіпуогіег сІигсЬ 8еЬазІіап Ргапскеп. РгапкепГигІ
а. М. 1541.

Ф р а н к  о, К арнаторуське письменство. (Відбитка з Записок 
Наук. Тов. ім. Ш евченка) Львів 1901.
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Г г і з с І ї Ь .  -  РгеикзізсЬе ЗргісЬхубгІег ипсі зргісЬуубгМісЬе Ко- 
йепзагіеп, "е з а т ш е їі  уоп Н. ГгізсЬЬіег. КопідзЬегд 1801.

/ І Ш 6 .  —  2 е і І з с Ь г і Й  с іег  с і е и Ь з с Ь е п  М о г д е п І а п с І і з с Ь е п  С ї е з е І І з с Ь а І І . 

Ь е і р х і д .  В и х о д и т ь  в і д  1 8 4 1  р .

2 і п д е г 1 е  — Ніе сіеиІзсЬсп З р г іс іт б г іе г  і т  МіІІеІаНег, д е з а т -  
т е ї і  уоп 1§паг уоп 2іп£ег1е. \¥ іеп  1864.

С і п с. — Рггузіолуіа, ргхуротоіезсі і І. р. Іисіи роїзкіе^о па 
Згіазки, геЬгаІ А ікігхє) Сіпсіаіа. Кгакоиг 1884.

С г а р. Кзі^&а рггузіоіу, зепіепсуі і \уугаго\у Іасігізкісії и&у\уа- 
пусЬ рі7.Є2 різаі'2б\у роїзкісЬ, геЬгаІ ЬеороМ  Сгарігїзкі. \Уагз/.а\Уи 18У2.

С е 1 а к. — Мисігозіоуі пагони ЗІоуапзкеЬо у ргізІОУІсЬ... изро- 
ГасіаІ Гг. Ь. Сеіакуозкў. V Ргаге 1852.

С е з к ў  Ш ,  г Ь о т і к  у е п о у а п у  з і и с і і и  І н і й  с е з к е Ь о  V С е с Ь а с Ь .  

п а  М о г а У б ,  \ е  З і е г з к и  а  п а  З І о у е п з к и .  У у с І а \ а  О г .  С е п е к  2 і Ь г І .  

V  Р г а г е .  В и х о д и т ь  в і д  р .  1 8 9 2 .

Ч у б .  — Трудьі 9тнограФпческо - статистнческой ягсцедиціи 
в'ь Западнорусскій край, снаряженной Имп. Р. Геогр. Обществом’ь. 
Ю гозаиадньїй отдѣл'ь. М атер іялн  и изслѣдованія собранньїя II. II. 
Чубинскимг, т. І, 2.

З с Ь І е і с Ь е г  — ЬіІаиізсЬе МагсЬеп, ЗргісЬ\УбгІег, Каїзеї ипсі 
Ьіесіег. Сгезапішеїі ипсі йЬегзеїгІ у о п  Аиуизі ЗсЬІеісЬег. \¥еіп іаг 1857.

Другий (нодвійний) випуск отсього першого тома друкуеть ся 
за спеціяльною запомогою ц. і к. М іністерства просьвіти, яке ще 
в початку 1903 р. признало Н ауковому Тов. ім. Ш евченка 1000 К. 
на видане збірки приповідок. Н а ж ал ь  Товариство довідало ся про 
се й одерж ало сю запоаюгу наслідком проволоки, я к а  зайш ла в га 
лицькім намісництві, а ж  р ік  пізнїнше і через се запізнило ся також  
видане к н и ж к и .

Про видане роблене з такого сиикого м атеріялу і ще до того
з таким екомплїкованнм апаратом, а надто роблене чоловікові так 
иеретяженим усякими нншими роботами як я, з більшим правом 
як про пісні можна повторити слова Драгоманова. що мусїлиб хиба 
ангели і то коллбґіяльно вести його редакцію  і корректуру, щоб 
у ньому не було помилок. Що буде їх значне число і в моїй збірцї, 
се певно. Д еякі пропуски чи то самого матеріялу, чи порівняних 
бібліографічних вказівок будуть подані в доповнених, що появлять 
ся а ж  на кінцї цїлости. Д еякі помилки в упорядковаию  матеріялу 
або м аловаж ні, або легкі до справленя, тай не наруш ують характеру 
тексту (вкаж у прим, на стор. 225 240, де в ж ивій паґінації при
повідок (нум еринад сторінками) помилено цифри о 17, і сю помилку 
треба справити на цілому аркуш и, хоча на дальш их аркуш ах  ну-



XXV

м ерація йде правильна). У мене не було часу систематично пере
ш укати всіх 600 сторін сього тома за друкарськими помилками, 
тож  подаю тут лише дещо, що принагідно впало менї в очи, 
і прошу Впов. читачів, комуб іще щось пригодило ся, вка
зати менї для справленя в дальш их томах. 1 так  на стор. ^50 під
ч. 115 до остатніх слів уваги Етн. Зо. V треба додати стор. 161. 
Стор. 2 8 і  ч. 75 зам. Дрот. читай Дрог. Стор. 287 ч. 6 зам. Нич. 
читай Наг. Стор. 401 ч. 8 зам. Валич. читай Балнг. Стор. 437 ч 81 
зам. Ноч. чит. Наг. Стор. 438 під Гостина ч. 7 зам. Неііег чит. 
Иаііег. Стор. 481 ч. 22 зам. Лит. читай Лис.

Кінчачп отсю передмову вваж аю  своїм милим обовязком зло
жити сердечну подяку голові Н аук. Тов. ім. Ш евченка ^проФ. М. 
Груш евському, я к и й  своїми порадами і вказівкам и бук менї помічний 
при укладаню  пляну виданя, а тако ж  ласкаво читав корректуру 
перших 200 сторін сього тома і дуж е часто робив свої цінні уваги. 
Т ак  само ще раз уклінно дякую всім, хто чи то помічю чи иорадою 
допоміг мені в отсїй нелегкій праці.

Львів д. 20 лютого 1905.

Д р . Іва н  Ф рапио.



Відати—Відбігти Ч. 2927—2944.

2. Не відає Тересї о тій антересї. (Берез.)
Не знаю про се діло, не розумію ся па тім.

3 . Ніхто ие відає, як бідний обідає. (Колом.) ...як хто... (Ільк.)
Зпач. ніхто не розуміє положеня бідпого або загалом иньшого чоловіка, не 
відчував його горя так, як він сам. Пор. Н ос . -457: Хто вѣдае, яігь хто 
обѣдав?

4. Хто відає, той сї довідає. (Наг.)
Відати тут у зпачіню : розпитувати, шукати вісти.

Відбиркати ся. 1. Відбиркала сї наша дівонька. (Наг.)
Відбиркати ся говорять властиво про вівцю, коли спарув ся з бараном. Ж ар
тують І8 дівки, іцо перед шлюбом зайшла в тяж.

Відбити. 1. Відбив-єм сї від доброї догогк. (Наг.)
Зійшов ні на що, опустив ся морально.

2. Відбив яу охоту. (Кол.)
Знеохотив його, первісно: відстрашив бійкою.

3. Відбив му печінки. (Дрог.) ...клебеиї. (Наг.)
Знач, побив так тяжко, що у нього болить у нутрі, позбивав шкіру з тіла.

4. Відбив сї від хати, як вівцьп від череди. (Наг.)
Про непорядного чоловіка, бурлаку, що не пильнує своєї хати, своєї сім’ї.

5. Відобєш собі то на иїм. (Наг.)
Знач, відбереш, винадгородиш собі свою страту.

6. Гет сї відбив від рук. (Наг.)
Про ненослушного хлопця, що відвик від роботи, розлайдачив ся, блукав 
кудись і пе пильнує діла.

7. Н а відбиване пішло. (Збор.)
Зпач. почали робити один одному на перекір.

8. Ще ми сї відбиває вчорашнє. (Наг.)
Знач, відригав ся, образово — споминав ся дуже живо, болить, коли мова
про побої.

9. Що ти мінї відбиваєш кунньи? (Дрог.)
Знач, відмовляєш або перетягаеш до себе.

Відбігати ся. 1. Відбігала сї як корова. (Наг.)
Згірдно говорять про дівку, що ваходить собі 8 парубками. Корова відбігала
ся або відлітала ся — ї ї  водили до бугая.

Відбігти. 1. Відбіг як злодій краденої річи. (Наг.)
Про чоловіка, що покинув ровночате діло, злякавши ся трудностий.

2. Не далеко відбіг єдеи від другого. (Наг.)
Знач, ие велика між ними ріжпиця, один такий добрий (гезр. ледачий), як

3. Св ,5іг, чужого не ззїмав. (Наг.)
Своє покинув, щоб ловити чуже.

4. Ци тебе відбіг до решти твій дурний розум ? (Снят.)
Знач, чи ти одурів, стратив ровум до решти?
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Відбуркнути. 1. Відбуркнув як пес із будп. (Наг.)
Мовлять про нечемну відповідь.

2. Відбуркуе черево на голий боріц. (Наг.)
Образово, вам. від борщу бурчить у череві.

Відбути. 1. Відбув 6М свою панщину. (Наг.)
Сповнив якийсь неприбмний обовязок, зробив важку а безплатну роботу.

2. Відбув тьнжку покуту. (Наг.)
Зиач. відпокутував, зазнав богато біди.

3. Відбуло води на пів берегів. (Наг.)
«5нач. повінь уменшила оя до половини, але також переносно про богача, що 
стратив половину свого богацтва.

4. Відбуло му сала. (Наг.)
Знач, уменшило ся його добра, достатку ; переносно : його обставини змінили 
ся на гірше.

5. Що не відбудеш руками, то відбудеш плечима. (Кол.)
Себ-то, чого не відробиш, те з тебе зідруть або відібють. Мова про панщину.

Відбуток. 1. Кому на відбуток, а міпї па прибуток. (Наг.)
Коли хтось знайшов таке, що пнший загубив, або коли кому щось вода принесла.

Відвага. 1. Без відваги вс—ти сї в розвагу. (Наг.) ...й розвага пса 
варта. (Льв.)
Чоловік, що занадто роакпжав, а не мав відваги до діла, робить ся трусливим.

2. Без відваги й зиску нема. (Бор.)
Відвага тут у значішо різіка. Пор. німецьке: Миііі £Є\уіппі би і, \У а  п (і. III. 
(МиІІі 799).

3. Без відваги чоловік за онучу не варт. (Наг.) ...вояк за шуфецу... (Голоб.)
Мабуть вислїд військової цівілїзації, як показуй голобутівський варіант, 
трохи чи не первісний. Пор. \У ап сі. IV . 800 (МиіЬ 121): \Уепп сіег МиІІі 
\ує£  із», Іаи^І (Іег Мапп пісЬІв.

4. Без відваги зазнаєш зневаги. (Мат.)
Хто не сьмів оборонити себе, того всякий зневажить.

6. Без відваги пема поваги. (Кол.)
Повага чоловіка в тім і лежить, щоб піхто не сьмів зневажити його.

6. Більше відваги ніж розуму. (Кол.)
Про глуповатого а сьмілого, що не розваживши діла йде на осліп у небезпеку. 
Німець кпить іа такого, у кого „МеЬг МиІЬ. аіз 6 и І“ ( З і т г о с к ,  7207).

7. Де відвага, там і щасте. (Ільк.)
Сьмілому, рішучому звичайно щастить ся. Пор. лат. Аікіасек Гогіипа ,)иуаІ 
(С г а р . 46); \У апсІ. III , 802 (МиіЬірег 3 ); А(1а1Ь. ОсЬуа^а 6.

8. До відваги треба розваги. (Кол.)
Треба бути сьмілвм, та при тім обережним, огллдвим. Пор. А сІаІЬ . Огі»а£а 
1; нїм. І)ег МиІЬ 80І1 пісіїї аи^^еЬеп о іт е  яеіпеп Вгисіег Уегзіапд, \Уапг1. 
Ш, 798 (МиІЬ 11).

9. Здобув сї на відвагу. (Наг.)
Говорять про несьмілого, що нарештї таки зважив ся на якесь діло.

10. Зібрало му сї на відвагу. (Наг.)

Відбуркнули — Відвага Ч. 2945— 2962.
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Ж артую ть із тру сливою, що нахвалявть ся зробити щось небезпечне.
11. Коби до тої відваги та ще трохи розваги. (Цей.)

Ж артую ть із сьмілого а нерозважного вапалька.
12. Набрав до цього відваги. (Наг.)

Осьмілив ся виступити проти чоловіка шановного або відомого евовю силою.
13. То відваги треба не малої. (Наг.)

8сі1. щоб се вробити. Говорять подивляючи якийсь незвичайно сьмілий учинок.

Відважити ся. 1. Відважив бис сї, ко.іи бо ие сьміеш. (Наг.)
Наруга над парними погрозами несьмілого, нерішучого чоловіка.

2. Відважив сї на або-або. (Наг.)
Себ-то на велику небезпеку, па таке, що або жиги, або згипити.

3. Відважив сї як заянь на лиш. (Наг.)
„То заяць хвалив сї раз, що таку-м, каже, войну мав, най Бог боропит. — 
А з ким ? — Т а з мишов. То такий самий і отой відважний, як той 8аяць“. 
Так поясняв селянин Іван Гайґель сю приказку, коли кпив із одного чванько
витого боягуза.

4. Відваж сї, а потому сї розважиш. (Н аг.)
Ж артую ть із несьмілого, що перед усяким ділом занадто довго розважав.

5. Відваж сї, то ті страх війне. (Наг.)
Ж артую ть із  страхополоха.

6. І як він сї відважив руку на нього піднести! (Наг.)
Коли син бв батька або взагалі молодший старшого.

7. Найтьижше сї раз відважити. (Наг.)
Початок усякого діла найтруднїйший. Пор. А і І а І Ь .  Оіііуаіус зіе 2.

8. Хто сї відважит, той переважит. (Наг.)
Сьмілість у рішучій хвилі дав чоловікови перевагу, веде до нобіди. Пор.
А сІаІЬ . ОіКуахуе віє 1.. а  також \У а п ї ї . Ш, 800 (МиіЬ 126): \Уо (іег гесЬіе
МиіЬ, (Іа £еЬі а11е8 диі, а  також тамже 127.

9. Як ся відважу, то Й вас усїх зневажу. (Рава)
Нагрожував ся пяний до компанії, що веліла йому бути тихо.

10. Я сї відважу, а ти вдар. (Наг.)
Ж артую ть із такого, що гровить, а  не має відваги вдарити когось сильнїйшого.

Відважний. 1. Відважний, батька бе. (Міпч.)
Іронічно про такого, що знаходить відвагу на ледаче, недоріке діло.

2. Відважний батько: в лоб бе. (Дар.)
Ж артливо про чоловіка, що в небезпечнім місці, або в якійсь прикрій ситуації 
знаходить найсьмілїйпіе слово.

3. Відважний з за плота стрільне. (Наг.)
Насьміх над боягузом або інтриїантом, що потайно цькув дюдий одних на 
одних, а  сам хоче бути з усїми добрий.

4. Відважний Жид і в школі бзднть. (Ільк.) ...набздпт. (Наг.)
Ж артую ть із  чоловіка, що на перекір, на злість иньшим зробить якусь дур
ницю, нкої-б сам повинен соромити ся.

5. Відважний син і батька бе. (Дучак.)

Відважити ся—Відважний Ч. 2963— 2980.
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Відважний— Відвернути ____________Ч. 2981— 2995.

Ж артую ть із лихого, невдячного сина. пор. висше ч. 1.

0. Відважний як Жид в танци. (Наг.)
Жиди в опінїї народа не визначають сн відвагою, а до танцю відваги не по
трібно. ІІіиртують із чоловіка, що силкуєть ся показати себе відважним у зов- 
сік невинному і негрізному дїлї. Німець каже жартливо: Ез £ЄІідгІ еіп £иІег 
МиіЬ 2і л 1ап2еп. \У а п  сі. III, 797 (МиІЬ 34), але тут диіег МиІЬ мав також 
значіав: веселий вастрій.

7. Відважний як пес за плотом. (Ден.)
Ж артую ть із боягуза або підступного, що боїть сн виступити отверто до 
боротьби, а все ховає ся ва чужі плечі. Пор. А сі а  1Ь. ОсЬуа/пу 3.

8. Відважного кулі минає. (Наг.)
В небезпечнім положеню нераз відвага і рішучість ратуе чоловіка більше, ніж 
боязлива обережність. ІІор. \Уапс1. Ш. 802 (МиіЬідег 4): 1)ег МиІЬІ£Є ШгеЬІеІ 
сіеп Той п і с і і і .

9. Відважного страх сї не бере. (Наг.)
Мабуть тому, що відважний; для страхопуда се дивно.

10. Відважному всюди добре. (Залїсєї
Бо він усюди пробе собі дорогу, дасть собі раду. ІІор. А г іа ІЬ . ОсНуахпу 4 ;  
УУапіі. Ш, 802 (МиІЬІ£ЄГ 1): Б е т  МнІіі)£еп деіібгі »ііе \Уе11.

11. Відважному не страшно. (Наг.)
Пор. висше ч. 9.

12. Відважному щістпт. (Наг.)
Пор. латинське: АиїЗасез Гогіипа ,)и\’аІ, нїм. Пені МиІЬідеп \УІ11 даз О іиск; 

а п (1. III. 802 (МиіЬідег 3 ); висше ч. 10.

13. З відважним добре в ліс ітп. (Наг.)
Ліс — осідок вовків та иньших диких вьвірів. а відважний їх  пе боїть ся.

\ 14. На відважного трафило. (Наг.)
Знач, добре, що відважному стала ся така пригода, то він і ие побояв ся, 
а  несьмілий був би пропав.

1о. Не штука тому відважним бути, хто сї не боїт. (Наг.)
Ж артує боявливий із сьмільчака.

16. Тому він відважний, бо ся не боїт. (Кол.)
Наівна дефініція в устах боягуза, пор. ч. 15.

Відвергнути. 1. А відверг бис руки й ноги! (Наг.)
П рокляте: щоб ти здох і простиг ся так як здохла коняка, що відкшн', ви
простує ноги.

2. Відвергло ти. що не хочеш їсти? (Наг.)
Знач, чи якийсь демон збридив тобі їду, відібрав тобі апетит? Говорять сер
дито до такого, що не хоче їсти поданої йому страви.

\/ Відвернути. 1. А відвернув би сї Вог від тебе, так як ти сї відвертаєш 
від хліба с п и т о г о !  (Наг.)
Клипуть такому, що не хоче їсти хліба, прим, коли йому дають сам тай ще 
сухий хліб.

ч 2. Відверни, Госноди, все лихо на горн та на дебрі! (Наг.)
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Відвести— Відволокти Ч. 2996—3011.

Так молять ся в часі якогось нещастя (бурі, граду) або в часі наглої, „па- 
сланоі“ хороби.

3. Відвернув сї до цього плечима. (Наг.)
Знач, знехтував його, показав Йому свою нсввагу або погорду, не вислухав, 

його просьби.
4. Десь сї, бачу, Господь від нас відвернув. (Наг.)

Знач, неласкав на нас, не дивить ся на нашу біду.
Відвести. 1. Відвело сї від коли та аж досі. (С ор)

Знач, відтягло ся, запівнпло ся ось який довгий час.
2. Відвело сї до нинїшного дньи. (Наг.)

Знач, аабуло ся. занедбало ся, справа не полагоджена.

3. Відвів ї в холод. (Наг.)
Про парубка, що підмовив дівку, щоб зійшла ся з ним десь на самоті.

4. То сї відвело, але сї не забуло. (Н аг.)
Знач, хоч опізнило ся, а про те не пропало, йор. польське : Со 8І£ ойл’іесге,
Іо піе исіесге (А і іа ІЬ . Огіиіес яі§ 2).

Відвикнути. 1. Відвикнути від біди не штука, а привикає чоловік цілий 
вік. тай то не може. (Наг.)
До добра легко привикнути, до біди тяжко.

Відвинути. 1. Як ві ишнў руку, як ти дам, то ти більше не треба
буде. (Наг.)
Знач, ударю цілим розмахом.

Відвід. 1. Я з ними на відводі'. (Жел.)
Знач, держу ся осторонь від них.

Відвідати. 1. А відвідала би ті лиха година! (Наг.) ...долі! (Наг.)
Лпху годину або лиху долю уявлявть ся тут як людину, що ходить по візи
тах. відвідує кого їй треба.

2. Бодай ь’м відвідав Іванову хату ! (Наг.)
Клене ся чоловік тюрмою: зеіі., щоб я в тюрмі сидів, коли я ое або тс 
зробив !

3. Відвідав кождий кут. (Голоб.)
Знач, заглянув усюди в хатї й на обійстю шукаючи чогось.

4. Не так ми сї хотіло вас відвідати, як у вас пообідати. (Наг.)
Ж артує гість, що прийшов голодний у гостину.

Відвінувати. 1. Вже-с десь відвінував капелюх! (Наг.)
Знач, загубив.

Відволока. 1. Як ніде на відволоки, то ззїдьит сороки. (Наг.)
Знач, коли якусь справу почнуть відкладати та оиізпюяати, то вона зведе сії
ні на що, стане ся немов падлина, яку з'їдав хиже птаство. У П оляків :
Ос1\\'1ока сгг;кІо еткоіНтчі (А іІа ІЬ . ОіЬуІока 2; О ін 'іасхае 1).

Відволокти. 1. Що сї відволоче, то пе втече. (Наг.) Хоть сї відволокло, 
але не втекло. (Кол.)
Знач, хоча щось прішізнило ся. не стало ся тепер, то вопо стане ся ще піз
ній ше. Иор. нїм. АиГ{?е8еІіоЬеп ізі пісіїї аиГ^еІюЬеп і покр. VV а її 1. II, И*
А її а  II). О іЬуієс зіі£ 2 ; \¥ а  псі. І, 164 (АиГзсЬіеЬеп 2,1.
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Відворкнути. 1. Відворкнув як пес і» лаицюха. (Наг.)
Знач. відбуркнув сердито, відповів коротко й нерадо, пор Відбуркнути 1.

Відгризти. 1. Відгризай сї, а не дай с ї ! (Наг.)
Знач, борони ся словами.

2. Мусит сї чоловік відгризати на всі боки. (Наг.)
Мусить боронифі ся, доходити свойого права.

Відгрівати. 1. Відгріваєш торічну капусту. (Цей.)
Знач, повторяєш давні сплітки або дурниці.

2. То відгріванвй %квас. (Кол.)
То стара дурниця.

Віддаване. 1. Добиа то річ бране, коби не віддаване. (Цен.)
Ж артую ть І8 неточиого довжпика.

2. З віддавзпьом не квап с ї ! (Наг.)
Іронїчпо говорить той, хто новичае щось другому, знач, не забудь віддати 
швидко.

Відданиця. 1. Відданиці', а посагу дві спідниці'. (Наг.)
Ж артую ть із дівки, що радаб вийти залуж, а не мав посагу.

Віддати. 1. А віддав бис тото, іцос тут івзїв! (Наг.)
Знач, щоб виблював те, що з ’їв.

2. А віддала бис сї за Фавльи! (Наг.)
Ж артливе прокляте. Фавсль був знаний свого часу в дрогобицькім повіті 
Жид-онучарь, старий і дуже поганий лицем чоловік.

3. „Віддавалабись ся ?“ — „Здало би оя“. — „Шмата меіи?“ — „Зний-
шло би ся“. — „А знеш ти робити?" — „Як»і ви стали гово
рити !“ (Балиг.)
Насьміх над богатою а лінивою дівкою.

4. Віддав му туй на місци. (Наг.)
Образово: на удар в тій же хвилі відповів ударом.

5. Віддав як пан пес. (Н а г )
Ж артливо про кепського довжника або такого, що пробував присвоїти собі
чужу річ і в кінці мусів віддати ї ї  з мусу або з соромом.

0. Віддай, шое винен! (Цен.)
Упімвене до довжника, пор. лат. КеіМе іцюсі сіеЬе.*-.

7. Віддай, іцо не твоє;! (Наг.)
Ж артую ть, коли хтось вомітуе, або здіймаючи з дитини сорочку перед купілю.

8. Віддай, як пес ходак! (Наг.)
Жартливо або сердито говорять до такою, що взяв чужу річ.

9. Віддала сї — воліла сї втопити. (Наг.)
Нещасливе подруже дуже часто в пісні й поговірці порівнюють з утопленем, 
йор. далі ч. 10, а  також під В т о п и т и .

10. Віддала сї —  втонпла сї. (Наг.)
З н а ч ін в  и і  з и р г а ,  п о р . д а л і  В т о п и т и  ч . Ь .
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Віддати—Віддзвонити Ч. 3 0 3 0 -3 0 4 4 .

11. Віддала сї за лиху долю. (Наг.)
В пісні й поговірці муж, особливо лихий, навивав ся просто „доли", свб-то 
суджений долею, прим.:

Любила я парубочка, та  не свою долю,
Ой тож я сї патерпіла немалого болю. (Завад.) 

або: Моя доля в коршмі лежит,
Нагайочву в руці держит. (Цен.)

12. Віддала сї на дрібні діти. (Наг.)
Себ-то за вдівця з дрібними дітьми, або до такої сім’ї, де дрібні діти в хат і.

13. Віддалас сї — не тужи, що-с дістала, то держи. (Голоб.)
Говорять до молодиці, що вийшовши вамуж не може з разу привикнути до 
нових обставин.

14. Віддам ти на жидівське пущіиьи. (Наг.)
У Жидів нема посту анї иущаня; знач, не віддам ніколи.

15. Віддам тобі то на сьв]итого Ніколи. (Наг.)
Гра слів: Николи =  ніколи; 8начіпв як у попереднім. ІІор. А (1 а І її. Оскіай 6.

16. Відданий то хлїб! (Сор.)
Знач, се добродійство не за дармо, за нього треба віддячити ся; послуга, за 
яку зажадають взаїмної послуги. Натяк на звичай сільських господинь — 
в браву власного хліба зичити бохонець у сусідки і віддавати їй потім бохо- 
нець власного печива.

17. Віддасть іще тою  сїице. (Наг.)
Знач, хоча тепер видав ся сухим, але полежавши в копицї воно ще відвогне, 
відсировів, бо ще не зовсім сухе.

18. Коби пе віддавати, не одеп би любив брати. (Ком.)
Ж артую ть із такого, хто жалув ся, що не мав відки заплатити довгу.

19. Коли прийде віддати, то нема що брати. (Ільк.)
Говорять про неоплатного довжника, у якого нема що й заграбити.

20. Най ти тото Бог віддасть! (Наг.)
Знач, нехай тебе покарав за мою кривду.

21. Не віддалас ся на сиркис — тернп-ж! (Заставці)
Сиркис знач, пущане. Говорять дівчині.

22. Нїм сї віддасть, то псу води дасть, а як сї віддасть, то и собі
не дасть. (Яс. С.)
Говорять про ліниву жінку, що перед шлюбом удавала дуже роботящу ти 
услужливу, а  як вийшла замуж, то лїнув ся сама собі подати води.

23. 'Годи сї віддані, коли на мої долони волосе віросте. (Кольб.)
Говорять дївцї, сварячи па неї або загалом сердячи ся. Волосе на долоні див. 
висше Бути 24.

24. Як сї ни віддам, то сї й дома здам. (Кольб.) ...соб і.. (Лучак.)
Відповідав дївчина на погрозу або прокляте: щоб ти пе віддала с я ! Знач, 
потрафлю й дома заробити собі на удержене.

Віддзвонити. 1. Вже по нїм віддзвонили тай переклепали. (Кривор.)
Говорять про якогось не дуже симпатичного покійника, що недавно вмер, мо
вляв: уже його нема, не встане більше. Остатнє слово, ушите в подібнім зиа-
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чімю також Ф с д ь к о в и ч е м  (Писанн І, 128), натякне и а  старий звичай бити по 
помершому в  к л е ч а л а ,  н е  в дзвони.

Віддихнути, і- І Раа «‘ДДихнути не дасть. (Наг.)
Про господаря або економа, що раз-у*раз підгонюя робітників до праці.

Віддути. 1. Віддув губи як каніїцї. (Наг.)
Говорять П]* губатого або про сердитого, що закопилив губи. Капиця (а нїм. 
Карре) — шкіряне вушко на цїпивнї, до якого ремінною еьвіріюіо (сь-вор-ка) 
причіпляють билень. ( Ж е л е х .  І, 334).

Відібрати. 1. Відбирай Грицю то в с— то к г— цю ! (Наг.)
Так характерную ть колишню панську юріедікцію.

2. Відобрав же він там своє за своє. (Наг.)
Знач, за свої злі вчинки дістав тяжку кару.

3. Відібрав тай не квітував. (Льв.) ...не підписав сї. (Наг.)
Знач, аазиав якоїсь пепривмности.

4. Відобрали го до буидзиків. (Кол.) . .до бульби. (Наг.)
Давнїйше рекрутам узятим до війсі ка обстригали голову так, що була кругла 
мов бундз. Те саме заачінв мав мб з разу й иагуївський варіант, та пізнїйше 
його почали викладати т а к : взяли його (нездару), щоб при війську в кухні 
теребив бульбу.

5. Відобрали го до Марцугелїв. (Наг.)
В першій половині XIX в. був у самбірськім окр. полк Маццукелі, який се
ляни звали „марпугелями“ . Мабуть служба в тім полку була душе тяжка, бо 
й доси говорять про такого, що наняв ся до якоїсь тяжкої роботи, прим, 
пішов до бориславських копалень, що його „відобрали до Марцугелїв1*.

С. Як не відберу, то хоць відібю иа нїм. (Наг.)
Первісно натяк на право — бити неоплатного довжпика за довг, відбивати 
довг на його тїлї. Тепер : коли ие відберу грішми, то відплачу, винадгороджу 
собі иньшим способом, прим, працею його або його худоби.

Відігнати. 1. Відогнав го як пса від хати. (Наг.)
Говорять про слугу, якого прогнано без васлуженини, або про свояка, якому 
не дано частки маєтку.

Відійти. 1. А відійшла би ті тота погана пара! (Наг.)
Значінв двояке: 1) проклін, знач, щоб ти загиб, щоб ти иозбув ся душі; 2) 
жартом: щоб у тебе минула ся злість, примха.

2. Відійшла нам корова, най сї иреч каже. (Наг.)
Знач, згибла. Оповідаючи про такпй випадок годить ся все додати зворот нро 
відвернене сього лиха від даної хвилі.

3. Відійшло ми від серцьп. (Наг.)
Знач, минула хороба, злість, сердитість.

4. Не бійте сї, полежит тай відійде. (Наг.)
Говорили про пиного, що впав беятямний; знач, полежить і прийде до себе.

Віділляти. 1. Ледво го відолльили водов. (Наг.)
Про чоловіка, що був зомлів і його ледви відтерли водою. ІІор. коломийку : 

Ой як мене відобрали, куцу барву дали,
Тогди мою миленькую водов відливали. (Ннг.)
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Відімчати— Відпасти Ч. 30Г.9 307(1.

Відімчати. 1. Відімчьпв го, як дідько грішну душу до пекла. (Наг.)
Відніс, забрав, прим, жандарм арештанта.

Відірвати. 1. Відорвав сї від шнбеппцї. (Ваг.) ...від сухої галузи. (Н аг.)
Говорять про обдертого, ванедбаного, опущеного чоловіка.

Відки. 1. А відкн вп? — Відтам, де красний пес, а па воротах вязанка 
води впсит. (Крех.)
Ж артлива відповідь прохожого па питане: відкн ви? коли запитаний не хоче 
відповісти виразно.

2. Відки я ? Відки й т и : оба-смо з єдиої дьири. (Наг.)
Відповідає той, кому дорікають у  сварці походженем із чужого села.

3. Я не з відки, а з доброї горівки. (Тарп.)
Знач, іду з коршми.

4. Я не з „відки", а з Слобідки. (Жовк.)
Ж артлива відиовідь на питане „відки ви ?“ Тут „відки“ бере ся ніби за якусь 
місцевість сього імени.

Відливати. 1. Відливаних двацїть піпть дістав. (Наг.)
Знач. 25 буків таких, іцо по кождім зомлівав і ного відливали водою; обра- 
зо в о : дуже сильних, цупких ударів.

2. Такого варто відливати водов а бити. (Наг.)
Знач, бити так, щоб зомлів, потім відтверезити його водою і бити далі.

Відлїв. 1. Дай му иа відлїв! (Наг.)
Знач, удар його хребтом руки, замахнувш и від себе.

2. На відлїв годйт сї лиш злого духа бити, а чоловіка ньи. (Наг.)
Віруване, що від удару на відлів злий дух щезае.

.4. На відлїв го вдарив, як злого духа. (Наг.)
Вдарити когось на відлїв, тоб-то горішньою частею руки, не долонею, вважає 
ся більшою зневагою, ніж удар долонею.

4. Ци то я злий дух, аби ти мене на відлїв бив? (Наг.)
Пор. попередні ч. 2, 3.

Відміна. 1. То якась відміна, не дитина. (Коб.)
Натяк на загально розповсюджене віруване про духів, що закрадають ся до 
хат, де полишено малу дитину саму, крадуть дитину а  лишають у колисці 
свою, демонську, дуже крикливу та пажирливу. Знач, погана, неслухняна, зби
точна дитина. Пор. \У а п  (1. IV. 1840 (\УееІі8е1І>аІ£ 1).

Відпарити. 1. Відпарив сім миль пішки. (Наг.)
Знач, пройшов поспішаючи, без відпочивку.

2. Тебе би варто так відпарити, абис на ню не сї в зо три дни. (Наг.) 
Відпарити в значішо набити.

Відпасти. 1. Відпала му охота. (Льв.)
Знач, стратив охоту до чогось, знеохотив ся.

2. Відпала му цицька від рота. (Наг.)
Знач, не стало якоїсь дармички, якоїсь нічим незаслуженої корвети.

3. Ти би віднас батіг я рук і капелюх з голови ! (Кол.)
Знач, згубив би, 8абув би десь. Лають нездару та забудька, що забуває навіть 
те, що перед хвилею мав у руках.
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В ід п ек ати ся —Відпустити Ч. 3077 —3093.

Відпекати ся. 1. Відпекав сї від нього, як від лихого. (Наг.)
Ш кати — досл. говорити: Пек, плювати. Знач, відцурав са. Про силу слиии, 
що проганяє злого духа, див. 2 ІШ 6 . XXXI, 2 0 1 ; ( і г і т т ,  ОМ. 1076: про 
відпевувапк від злого духа див. Пямятки І. 326; Пег 1Ііч]иеІІ II, 182.

Відперти. 1. Відпер ми в живі очи. (Наг.)
Знач, заперечив тому, що я сам бачив, не дав заплати, яку я заробив.

<2. Відпирав дух-тїло. (Наг.)
Знач, заперечуй якийсь факт зовсім категорично, його матеріальну й духову 
сторону.

Відпитати. 1.. Ледво відпвтав меже людьми. (Наг.)
Знач, віднайшов щось заглублене, розпитуючи людий, чи хто не бачив; гово
рять про заблукапу або вкрадену скотину або дитппу.

2. Пішов відпитуючи другої голови. (Наг.)
Знач, шукаючи чогось непотрібного, якоїсь фантастичної або маловартої 
ягуби.

Відповідати. 1. Відповідаю всім, що маю. (Дрог.)
Говорять беручи на себе необмежену однічальпість цілий своїм добром.

Відповідь. 1. На мою відповідь бий! (Наг.)
Знач, на мою одвічальність.

Відповісти. 1. Відповів бпм ти крайнє слово. (Дрог.)
Знач, сказав би » тобі якесь грубіянство, але не хочу сього чинити при людях.

2. Відповіш за мене тьиженько перед Вогом. (Наг.)
Зна-Ї. потерпиш тяжку кару за мою кривду.

3. Я за то відповім. (Наг )
Знач, понесу одвічальність, а ти роби.

Відпотарайкати. 1. Відпотаранкав від хати. (Наг.)
Знач, відніс десь і загубив, змарнував, запропастив якусь річ.

Відправити. 1. Відправив го голїруч. (Наг.)
Знач, пустив, нагнав його ні з чим.

2. Відправив му водосьвятіє. (Наг.)
Знач, набпі; сильно так, що той аж зомлів і його відливали водою.

Відпросити. 1. Відпросив сї від моїх рук. (Наг.)
Зпач. випросив ся, що я пустив його з рук живого або небитого.

2. Не відпросиш сї, іії відмолиш с ї : що ти має бути, то ти буде. (Наг.)
Говорять звичайно про смерть, а  також загалом про те, що призначене чо- 
ловікови.

Відпуст. 1. То не ві шуст, а розпуст. (Наг.)
Говорять про гром.ідпі абіговища парода па відпусти в Кальварії ІІаславській 
(добромильського пов.) і ип., де серед великого здвигу народа бував богато 
ріжиородної деморалізації. Те саме у Поляків А її аII). Оііризі 3.

Відпустити. 1. Як сам собі відпустиш, то ти Віг і люди віднустят. (Гнїдк.)
Д> мка не вовеїм вірна. Чоловік звичайно відпускав сам собі всяке зле діло 
далеко швидше, ніж йому відпускають цими! люди. В тім дусі й польське: 
Оііризгсг’ід Іаспо гіги§іеши, иіе Іаспо їо Ьіє к а т е т и ,  А сі а 1Ь. Осіризгегас 1.
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Відригати —Відьма Ч. 309і — 31 ЇЙ.

Відригати. Ліпше відригаючи, ніж спльовуючи. (Збар.)
Знач, ліпше виїхати в дорогу нопоївшя, ніж натщо. Пор. Н о с . НІО.

Відрізати. 1. А то иу відрізав як ножом ! (Наг.)
Знач, відповів ріако, рішучо.

Відробити. 1. Вжем сї відробив у свого і'осиол.арьн. (Наг.)
Знач, вакінчив свою роботу, свою службу.

2. Не відробиш, то відсидиш. (Кол.)
Про довг, який хтось зобовязав ся відробити і йому за недодержане уиовв 
грозить тюрма.

3. Не хочеш відробити, то мусиш відсидіти. (Берез.)
Про неоплатного довжпика, пор. висше.

Відробок. 1. Взьнв на відробок. (Наг.)
Позичив щось з тим, що вирівняє довг роботою.

2. На відробок гіркий заробок. (Наг.)
8сі1. брати. Даване грошпй або зерна в часі переднівку з тим, щоб доншнпк
підроблював узяте в жнива, се одна з пайтяжшпх форм лихви, що висисав
найбіднїйшу часті, сільської людносте.

Відрубати. 1. Відрубав му як сокиров. (Наг.)
Знач, відповів різко, досадно.

Відсадити. 1. Відсадив го від корита (Наг.)
О бразово: відсунув від якогось дохідного діла.

Відступити. 1. Ци тебе ІІан Біг відступив? (Наг.)
В значіию: чи ти збожеволів, стратив усяке моральне почуте?

Відчепити ся. 1. Відчепи сї мене, а чепп сї сухої вербп! (Наг.)
Говорять напасиикови. Суха верба — місце пробуту нечистого духа, загал он 
иечисте місце.

Відчіпне. 1. Як ти дам відчіпного, то лиш ногами задриґаєш. (Наг.)
Дати відчіпного зпач. дати якусь оплату копкурептови, що перебивав торг, 
підбиваючи в гору ціну товару, нераз навіть не маючи справді наміру ку
пити товар. Тут у значіню: вдарю, щоб підчепив ся.

Відуиерщина. 1. Ци вже по відумерщину йдеш? (Лол.)
Питав хорий чоловік якогось нелюбого свояка, що прийшов відвідати його. 
Зпач. думаєш, що я вже вмер і йдеш домагатн ся своєї частки.

Відхідне. 1. На відхіднім ще по єднім ! (Дрог.)
8сі1, випиймо іце по однім келїшку. Припрошують любих гостий, коли ті зби
рають ся відходити.

Відхрестити ся. 1. Відхрести сї від мене лівою рукою ! (Сор.)
Знач, відчепи ся. Хрестити ся лївою рукою селяни вважають гріхом.

2. Відхреіцу сї обома руками. (Наг.) ...руками й ногами. (Цей.)
Знач, відпекаю ся, відцураю ся якогось діла.

3. Ні відхрестнш сї, ні відмолиш сї. (Наг.)
Знач, се діло неминуче, так мусить стати ся, хоч і як се тобі немило.

Відь. 1. Відь би ті втьилаї (Яс. 0.)
Прокляте. Відь — той сам корінь, що в слові „відь-ма“, знач, икийсь поганий
демон, сила .чарів.

Відьма. 1 Відьма не відбирає, але сполікуе молоко. (Кол.)
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Віруване, що відьма не відбирав молока бсзпосередпо у коров, а  сиолоскуе 
Його ‘8. паші, а трави, яку їдять корови, і люстр усть сн оповіданими в роді 
того, що якийсь чоловік ночуючи з кіньми па пасовиську в почи перед Юрієм 
побачив, як відьма згортала молоко з трави решетом. Наслідуючи Ті рухи він 
замахнув кілька разів по траві трепзлею, яку власне мав у руці, і коли рано 
вернув до дому і повісив трензлю на клинку, з неї почало текти молоко.

2. Ти відьмо шуруєш собон на Лисі горн. (Лол.)
Лайка. Натяк на віруваве про відьомські збори (НехепзаЬЬаіЬ) на якійсь Ли
сій горі. Ш урувати (від нїм. зсЬеиегп — м и т и ) — ї з д и т и  при помочи чаро
дійської масти, якою буцїм-то натирали ся відьми, заким вилетіти в комин.

3. Як прийде відьма до хати, то заткни ніж або іглу в віник і иостав
край дверий, то не вийде з хати. (Кол.)
Один із многих нрЛіисів, нк пізнавати відьми, хоронити сп від них або ло
вити їх.

Відьомський. 1. То ще відьомський накоренок! (Цен.)
Лають старих жінок або взагалі жіночий рід.

Війна. 1. А тут що за війна меже вами? (Наг.)
Знач, чого ви бсте сн ?

2. Бодай го в війні перша кулі не минула! (Наг.)
Прокляте, пор пісню: Бодай Хмеля Хмельниченка нерва куля пе минула.

3. В війні брат брата не знає. (Наг.)
Бо кождий дбав лише за власне житс. ІІор. хорватське : Каїї ,іе гаї, пі&ііо 
пікопш Ьгаї. ( С е іа к .  366).

4. В війні нема ні брата ні свата. (Снят.)
Знач, пропадають звичайні звизки та  огляди.

5. В війні хто дужшпн, той ліпший. (Кол.)
Хто переважнії., гой звичайно диктує закони побідженому. Пор. німецьке : 
Ігп Кгіеце Ііаі сіег Зіагкеге гесіїї. \У ап і1 . II. 1621 (Кгіе# !Ю).

0. Війна права не питає. (Кол.)
Пор. латинське: Ье^ея кііепі іпіег а г т а ;  \  V а п с І. II, 1620 (Кгіе£ 77).

7. Війна своє право має. (Наг.)
Знач, те, що вільно і можна робити в війні, бував злочином у часі спокою. 
Пор. французьке: А 1а ^ііегге с о п іт е  а 1а #иегге.

8. „ Іди, сииу, на війну, забий два три тай вертай швиденько!" — „Ма-
мупю, а як мене забют ?“ — „А тебе, синку, за що Vй (Ценїв). 
Ж артую ть із наївного та односторонного чутя, що вважав для себе дозволеним 
те, чого не нозволяв иньшнм.

9. Лопотова війна перейшла. (Яс. С.)
Говорять, коли в хатї було декілька говірливих жінок, або коли була го
лосна сварка.

10. На війні не з бичьн стрільнют. (Наг.)
Знач, війна не маловажне діло, з яким будь оружкм до неї не можна йти.

11. На війну йдучи по чужу голову і свою неси. (Залїсв)
Б противенстві до попереднього висловлено, що війна однакове різіко для 
обох противних сторін. Пор. німецьке: УУег іп ііеп Кхіе£ яіеЬі, .чріеіі т і ї  
ї е іп е т  Віиіе. Н 'а п і ї  II, 1626 (Кгіе£ 2 1 3 1.
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12 По війні відважних много. (Гнїдк.)
Іронічно про чваньків, що величають ся тодї, коли минула небезпека.

13. У хаті як ио війні. (Наг.)
Говорять по виїзді численних гостим, що повиїдали та повипивали все, що 
було наготоване.

14. „Цнт, мамуню, не плачте! Не я одеи іду на війну; забю зо два
Турки, тай ся поверну11. — „А як тебе забю т?“ — „А мене 
за що ? “ (Стрий)
Иор. виспіє ч. 8. Характеризують паівне, дитиняче ровумінб важного діла.

Військо. 1. Без привода і військо гине. (Гнїдк.)
Знач, усяке діло потребує проводу та  певного обміркованн. ГІор. німецьке: 
Еіп Неег о іт е  Наирі ікі ЬаМ гегзІаиЬі, \У а її її II. 45.-5 (Неег, 3 ) ;  А іІа ІЬ . 
Неігпап 2.

2. В воську дадут черевик, хоць ес на то не навик. (Наг.)
Знач, у війську треба привикати до таких звичаїв та  порядків, яких парубок
пе зазнав дома; пор. пісню:

Дали мінї черевик,
Я ходити в тім не звик (ІСол.).

3. В воську мусиш песьсьої скири слухати. (Наг.)
Себ-то барабана, обтягненого несьою шкірою.

І Йому в воську лише бульбу теребити, а не і'вером махати. (Наг.) 
Говорять про нездару або слабосилого парубка.

Кікімун. польське войско, самі рабусияки ! (Льв.)
Жидівсько-нольсько-руська приказка ; Кіск ііші ап =  ади па нього! Се мабуть 
останок із часів історичної Польщі, коли польське військо, пе оплачуване 
відповідно з державної каси, мусї.іо удержувати ся грабуючи в своїм власнім 
краю, і ті грабунки особливо давали ся в знаки Жидам.

(і. Наперед воська пе виривай сї, а з заду воська не зіставай сї. (Наг.) 
У всякому ділі найрозумпїйше держати сії середини, не надто ризикуючи і не 
занедбуючи ся. Приказка взята з колядки.

Військовий. 1. В мене воськовий порядок. (Кол.)
Знач, твердий, острий порядок.

2. Знає воськовий рихтай. (Наг.)
Знач, його держали остро, він робить що звелять і не перечить ся. Рііхтай — 
німецька коменда: НІсІїГ еисЬ!

3. Я вас буду по воськовому тримати. (Наг.)
Знач, у строгій карпости, в порядку та послусі.

Війт. 1. Без війта справи нема. (Наг.).
Знач, бев компетентного суді і нема суду; без майстра нема ніякого діла.

2. Бодай ніхто війтом ие бідував, хиба мої д іти ! (Гнїдк.)... хиба я тай
мої діти. (Наг.)... пе дочекав війтом бути, тілько я... (Городеи.)
Іронізують селяни, коли війт нарікає, як то йолу тяжко с п о в н и т и  с в ій  уряд.

3. Подай ніхто чесний війтом не був! (Кол.)
Во бувши війтом і нехотя когось скривдиш, а многим не догодиш. ЇІор. НЇМ. 
Ей \уагд піе кеіп #иІ Уо#1 £еЬогеп, \У ап сі. IV , 1676 (У оді 11).
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4. Війта скинути, то не воробцьи з кола зігпати. (Цеп.)
Знач, діло не легке. Вибір війта і затверджене залежить не лише від волі 
громадин, але також від висших властий.

5. Війт громадський слуга. (Наг.)... пошту ркач. (Голоб.)
Бо мусить стоитп за громадськими справами. Нор. німецьке: І)ег Уо^І і*1 сіп 
Кпесіїї и т і кеіп Негг, \\'ап і1 . IV, 167(1 ( \Г0£І, З, і), 

її. Вінт завинпт, а ти громадо відповідай! (Наг.)
На таке най часті йше виходить наша громадська автономій.

7. Війт ніколи на. вяпраб. (Лучак.)
Розумій: війтівський урнд, який не гине зі смертю одною війта, а переходить 
па його наступника.

8. Де віт нїнащо, там громада ледащо. (Ур.)
Може сираведливійшс Луло-б навпаки: в чіт л е д а щ о  МОже серед наших обставин 
і порядну громаду звести нїнащо.

9. Добрий війт, то тато в громаді, а лихого, то и вітчимом ие можно
назвати. (Ністииь).
Ілюстрація патріархального погляду на громадські сирани.

10. Коли-с нп війт, то нп роби справу. (Кольб.)
Загально: не мішай ся не в своя діло, не розпоряджай сн тим, що до тебе 
не належить.

11. Бане війте, Бога сї бійте! (Наг.)
Ж артливе, а часом і плачливе унімнене покривдженого селянина, якому війт 
не по правді робить справу. ІІор. А <1 а  ІЬ. \V<л|(. 6.

12. Чень з тим до війта не підемо. (Н аг.)
Коли зайде суперечка аа дрібницю, ва яку не варто правувати сн.

13. Хоть піду до віта, то все я кобіта. (Наг.)
Значіне не зовсім ясне; діло йде очевидно про якусь суперечку, де покликають 
ся па сьвідоцтво жінки, яка з гори застерігче ся, що перед війтом ї ї  еьві- 
доцтво моше не мати такого значіня, як сьвідоцтво мужчини

14. Як сьвіт сьвітом, не була баба вігом. (Яс. С.) .. п-ка... (Яс. С.) ...не
буде Жид... (Луч.) ...Сарабріш... (Наг.)
Війтівство і взагалі всякі урядові становища вдавен давпа були прівілвґівю 
мужчин, які не хочуть повірити, щоб і в будущому се могло змінити ся. 
Вар. -З се саме відносить і до Жидів, уважаючи їх  очевидно нерівноправними. 
Вар. 4г мав льокальне значіня: Сарабрин, господар у Нагуввичах, чоловік
дуже обмеженого ровуму, кілька разів кандидував на війтівство і все падав 
при виборі, так що на сьміх йому зложили сю поговірку. Т а  він нареш ті 
таки завдав їй  брехню і був вибраний війтом.

15. Я ти без війта справу зроблю. (Наг.)
Погрова: набю.

Війтівство. 1. Війтівство, то велике дідівство. (Ур.)
’ „Б о  ци не правда — поясняв мені урицький війт. — Таже чоловік як дід 

(жебрак) мусит не раз па рік до кождої хати заглянути, мусит кождій біді по- 
клонити ся, по канцеляріях вистоювати, кождого наказу слухати, а  за  то ще 
кливут І 8Л0СЛОВЛЯТ і обмовляют“.

2. Звергли го я війтівства. (Наг.)
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Знач, усунули його з війтівського уряду, образово: перестали його слухати.
3. Скинув ся а війтівства. (Лол.)

Звач. зрік ся сан добровільно війтівського урнду.

Війтувати. 1. Волю хору вати, ніж війтувати. (Наг.)
Говорив такий, що бувши війтом зазнав богато прикростий і страт.

2. Довійтував-єм сї лихої години. (Голоб.)
Зазнав війтуючи непривмностий.

3. Хто війтує, сам собі біду готує. (Кол.)
Бо сам заходить ся заробляючи па неіюбов або у громади, або у висшої 
власги.

Віз. 1. Борше сї віз снопів набере, ніж сї баба вбере. (Наг.)
Ж інка однгае ся дуже ниняво. Пор. \У апсІ. IV (\Уа(;еп 77).

2. Буває: па возі, хто був під возом. (Городен.)
Знач, но лихій долі падходить добра. Пор. А ііа ІЬ . УУбг !).

3. Бути на возї тай під возом. (1'нїдк.)
Образово схарактеризовано переміну людської дол і: раз чоловікова веде ся 
добре, ПОТІМ 8ІІОВ лихо. Пор. А(!а1І>. \Уо2 2.

4. Віз там мусить, де го коні тягнуть, (ільк.)
Образово: підвладні, челядь, члени сім’ї чи громади мусять туди йти,' те ро
бити, що велить старшина. ІІор. \Уап<І. IV (\Уи£еп 25, 27); А сіаІЬ . \У6г 24.

а. Де в із?  Тая де коиї. А де коні? Т;ім де віз. (Наг.)
Кипі іі віз творить немов одну цілість; де одна часть, там повинна бути
й друга. Але приповідку и чув у гумористичнім значінні про роззяву, якому 
на ярмарку вкрали коні з возом.

0. Маєш в і ї  і перевіз. (Лев. Ільк.)
Коли когось налаяли і ще й набили, або в загалі до раву знищили його 
надії, відправили ні з чим. А іІа ІЬ . \У і« 12; \У а п іі .  IV  (\Уа£вп 185).

7. Мечи віз, бери сани. (Наг.)
Так говорить у осени одна пташина до чоловіка.

8. Мій віз, мій перевіз, най теркоче, куди хоче. (Колом )
Значить: се моє діло, нехай іде як хоче, а  ніхто ииьший нехай не мішав ея
до нього.

У. На чиїм возї їдеш, того пісеньку співай. (Ільк. Негр.) ...візку... (Дрог.)
Від кого ти залежний, тому повинен догоджувати. Пор. \У ап іІ . IV  (\Уауеп 7, 
!)); Н о с . 358; Озпі. 415; С е іа к .  380; К г іа с І їЬ . II , 4320.

10. Не жаль би ми н воза, кобн дівка гожа. (Кол.)
8сіІ. не жаль би мені поїхати до неї.

11. Не мій віз, не мій кінь, най теркоче, куда хоче. (Лїсько) Ні мій
віз иї перевіз. (Цепів).
Знач, се не мов діло, мені байдуже, як воно робить ся і до якого кінця дійде.

12. Пустив віз на довгу розвору. (Наг.)
Образово : почав розповідати про щось дуже довго та  нудно.

13. Розкипув віз на великі драбини. (Комар.)
О бразово: виступав з великими претензіями, багато жадав.

14. „Сідайте иа віз!" — „Не маю коли сідати, мушу йти". (Дрог.)
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Ж артують, коли хто спішить си, а робить не до ладу. Пор. нїм. КеЬеп еіпеш 
(геїасіепеп \Уа£ЄП ізі уиі ги Ким ^еііеп. \У а п <і. IV (ХУауеп 85).

15. Ще вози ие запіяли, вже когути поїхали. (Завул.)
Сьміють ся про баламутного оповідача, будім то віп скавав таке зам. ще во- 
гути не запіяли, а вже вози поїхали.

І (і. Що з воза впало, то пропало. (Наг.)
Образово: чого не завважено, до чого пропущено добру нагоду, чого не вбе
режено, те пропало. Пор. Сим. 2639; I Iо с . 472; Л (ІаП ). \ \ о г  5 ;  \У ап (1 .
IV ( \ \гаКеп 100); б е ї а к .  191.

Вік. 1. Біжит мій вік, як вода по каміню. (Наг.)... но лотоках. (Лол.)
Знач, иинав марно, не лишаючи сліду; пор. віршу „Плач убогого студента1*:

Часм пливуть марно, які» бьістрьіа рѣки,
Лѣта мол оди и якь з-ь дожджу потоки,
Все то марно нипаегь. (1а. ■Ррш ко , Карпаторуське письменство ст. 67).

> 2. Бодай иу Бог віку доброго ие дав. (Наг.)
Прокляте: щоб швидко вмер або жив у горю.

3. Бодай ти короткий вік б у в ! (Наг.)
Прокляте: щоб ти швидко вмер.

4. Бодай ти такий вік був! (Наг.)
8($І. як ти мені добра бажаєш.

5. Бог би ти віку у рвав! (Наг.)
Прокляте. Вік уявлено як нитку.

6. Вже-м свій вік проплакала. (Наг.)
Знач, наплакала стільки, що було би досить на ціле жита.

7. Від віку-иравіку все так бувало. (Наг.)
Знач, з давеп давна, від незатямішх часів.

8. Віка кого збавити. (Наг.)
Зпач. тяжко побити, скадїфіти, відібрати здоровлв або вабити на смерть.

9. Вік вічнетий есмо сї пе виділи. (Наг.)
Знач, довго, богато літ.

10. Вік бм звікував, а в такі кавзї ие бував. (Н а г .) .. за таке-м не
чував. (Наг.)
Знач, прожив довгі літа. Кавза — останок давньої латинсько-польської прав
ничої термінольоґії. лат. сайка, знач, судова енрава, тут вагальнїііш е: погана 
справа, лиха пригода.

11. Вік ем свій енропўдив у біді та в иуждї. (Наг.)
Знач, прожив ціле жите.

12. Вік живи, вік учись, а дуриьом умреш. (Дар.)
Поле науки, досьвіду необмежене; в поступках і словах иомершого потомним 
легко винайти помилки та недогляди, і хоч би він за  жити був і найрозун- 
иїйший, потомні можуть признати його дурнем. Пор. С им . -436; Н о с . 280.

13. Віки-вічисті чекаю. (Наг.)
Знач, дуже-дуже довго.

14. Вік пережити — не поле перейти. (Гпїдк.)
На віку трапляеть ся богато доброго й злого: треба вміти приймати та пе
ренести одно й друге. Перейти поле, то не жадна штука.
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15. Віку ми вкоротив. (Наг.)
Знач, побив мене тяжко, покалічив.

10 . Віку собі иадторочив. (Лол.)
Мовили иро вдівця, що в-друге оженив ся.

17. Дай ти Боже вік, а здоровля нїт. (Пост.)
П рокляте; довге жите в хоробі тяжіпс і страїшіійше від смертп.

18. Дай іп Боже вік, а на старість торбу на бік! (Стеж.)
Знач., щоб ти па старість зійшов на жебрака.

19. До віка каліка. (Наг.)
Жартують, коли хто, особливо дитина, троха вдарить ся, а сильно плаче.

20. З віком розум приходцт. (Кол.)
Чим старший чоловік, тим розумпїйший. Пор. \У а її < І 1, 60 (АНег 25}; фран
цузьке : А у єс  1’ йде оп ііеуіепі ка^е, і лат. Аеіаіе геїМіиіиг рпніепііогек.

2 1 . 3  роду, з віку в пас того не бувало. (Наг.)
Знач, н і к о л и : аиї 8а т я м к ії  одного чоловіка (вік), ані від коли сягав родова 
традиція.

22. Капарнти свій вік. (Наг.)
Знач, жити в бідвосги, в иехлюйстві та безладі, або в гризоті та слабости.

23. Кому иа вік, тому на лік. (Ільк.)
Знач, хто мав ж и т и , тому який будь лік поможе видужати зі слабости.

24. Красний вік до сто літ. (Наг.)
Красний вік — великі літа, звичайно по над 70.

25. Марно ми вік иішов. (Наг.)
Знач, не зазнав добра, ие доробив ся нічого. ІІор. висше ч. 1.

20. На ввесь вік ем утоплений. (Наг.)
Говорить чоловік, що нещасливії оженив си або взагалі стратив надію на 
нонраву своєї долі.

27. На вік бн ми того стало. (Наг.)
Знач, на ціле жнтв було-б мені досить того, «тії., що иньший змарнує за день 
чи за якийсь короткий час.

28. На вік віком амінь пропало. (Наг.)
Знач, на завеїгди, безповоротно.

29. На своїм віці всякого зазнаєш. (Кол.)
Знач, добра й зла.

30. Не дав би ти Бог віку! (Наг.)
П рокляте: щоб ти ие жив довго, щоб умер за молоду.

31. Не за нашого віку то було. (Наг.)
Не на нашій намити, не в нашім часї.

32. Не на рік, а на вік. (Наг.)
«сії. беруть шлюб.

33. Пішов мій вік нї сяк иї так. (Снят.)
Знач, прожив своє жите не зазнавши нї добра, ні особливого нещастя, без
барвно або й зовсім погано.

34. Поганий би му вік був! (Наг.) ... вічніце. (Наг.)
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Знач, щоб жив погано, зазнавав пещчсть а ще більше сорому та  вневаїв між 
людьми.

35. Сам себе віку вбавив. (Наг.)
Говорять про самовбійця.

ЗО. Сам собі віку вкоротив. (Кол )
Значінь' такеж, як у иопереднїм.

37. Т і л ь к и й  вік як по груді проволік. (Збар.)
Говорив чоловік про своє довге жите провсдеве в нужді. ІІор. польське Ргге 
хуі «’іек піе Іак ,|ак с г іо т е к  (А її а 11». ЛУіек 3).

38. Свій вік непдйти самому без жінки, нема веселости ніякої. (Верез.)
Говорив удовець. Иендити — очевидний польонїзм (р^іігіс), уживаний зр еш 
тою і в Наг.

31). Чужим віком не нажнеш ся. (Кол.)
ІЦо мені з того, що хтось житиме, ЯК Н 81’ину.

40. Що вік, то иншнй сьвіт, (Ільк.)
Кожде нове поколінв заводить у себе пнші порядки, а бодай девчому зміняв, 
старі порядки.

41. Як на свій вік він іще дерзкий. (Наг.)
Знач, не вважаючи на глубоку старість він іще здоров і кремезний.

42. Як буде на вік, то буде й на лік. (Орел.)
Як мав видужати хорий, то й лік на його хоробу знайдеш. Нор. висше ч. 18-

Вікно. 1. Вікна кому висипати. (Наг.)
Знач, вибити або попідбивати очи. Дословно: вибити вікна так, щоб шибки
роалетїля ся на шматочки та порозсипали ся. Пор. ній. Е« І8І Ьевкег еіп Реп- 
їіег, (Іепп еіп Аик аи££Є8сЬ1а£еп. \У ап сі. І, !>80 (Репвіег 7).

.2. Вікна посивіли. (Наг.)
Знач, свитав, днів. В почи вікна чорні, а  над раном сивіють.

3. Вікна так замерзли, що мож по них саиьми їхати. (Наг.)
Коли в зимі на шибках намерзне не дише ледоиа, але й снігова верства.

4. Вікном му рік вийшов. (Гиїдк.)
Значіне не ясне; мб. при легкій роботі, так як сонншне сьвітло крізь вшао 
входить і виходить без ніякого труду.

5. Вікно три річи псуй: сїрпнк, сіль і гарну жінку. (Тереб.)
Сірник у вікні псув ся від сьвітла, сіль від вохкости, а  жінка визираючи на
вулицю.

Н. Де много вікон, много сьвітла, але правди не видко. (Гнїдк.)
Говорять про папські двори. В селянських хатах вікон звичайно лиш двов,
тай ті маленькі і не пропускають богато сьвітла до середини.

7. І в моє віконце засьвітить сонце. (Ільк.). Іще і в... блисне ко
лись... (Гнїдк.)
Знач, і я ще зазнаю добра, і менї колись пощастить. Пор. Н о с . 305.

8. Іду я нід вікно, а вио ся и там за мною поволокло. (Мшан.)
Говорять про якесь невідступне лихо, що переслїдув чоловіка, 

і). Пішов по під чужі вікна. (Наг.)
Знач, пішов жебрати.
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10. Там де великі вікна, богато сьвітла, а мало правди. (Ільк.)
Варіант приповідки иодаиоі нисшс ч. 6.

11. Хто кріз вікно до хати зазирав, тому ц і л и й  зад струпами об-
мече. (Наг.)
Ж артую ть із цікавого сусіда, що любить підглядати, що робить си в чужій 
хаті. Можливо, що кінцевий устуи мав иервісио такс значінв, що такого ці
кавого пшіопа злапали і набили, а  він стидаючись признати сн говорив, що 
у нього чираки иа заді і тому кс може сісти.

Віл. 1. А що, бра? — Вола. — А як?  — Дваццять. -  Ого! — Ага
та! (Дрог.)
ІІередразшоють лаконічну гутірку Бойків. Буцїм то здибали сн два Бойки, 
один іде з ярмарку, а  другий із села і питав ярмаркового, що купив? Бола. 
З а  яку ц іну? З а  сто двацять ринських. Перший дивує ся, що так дорого, 
а  другий заявляв, що па ярмарку були високі ціни.

2. Вез вола хата гола. (Лучак.)
Господарство без вола, тоб-то без тяглоі худоби, без робучої сили нічого 
не варте.

3. Вів за еїдлом. а кін■> за ярмом зітхає. (Гаїдк.)
Метафорично: кожднй бажав не того що мав, а того, що для нього недоступне 
або й зовсім непридатне. Иор. \Уап(1. III , 1096 (Ос1і« 75).

Вів яае довгий язик, а не може говорити. (Орел.)
Переносно про дурного, нерозмінного чоловіка, що не вмів вияснити, чого 
йому треба. Пор. \У а п  сі. III. 1091 (ОсЬк 11); А Н а іЬ . \У6І 5 і.

а. Від чого віл брикає, від того кінь здихає. (Заставці).
Віл вадоволяб ся гіршою пашею, якою годі годувати коня. Переносно: що 
для одного корисне, те иииіому не вистарчав або виходить на шкоду.

б. Віл гребе і сам на себе персть мече. (Ільк.)
Вірна обсервацій природи: віл готуючи ся кинутись рогами на противника 
гребе землю ратицею, і підкидав іі в гору, тяк що вена тутже й паде на 
нього. Приповідка характеризує завидющого, злого чоловіка, що бажаючи на
пакостити иншому не вагаєть ся видимувати небилиці і кидати сим погане 
сьвітло на себе самого. Пор. \УаИ(1. III, 1096 <Осіін 79, 80).

7. Віл забув, коли телятем був. (Гнїдк.) Забув віл... телятьом. . (Лев.
Ільк.)
Говорять нро богатого, гордого та нелюдяного, що колись був у бідпости 
і користував ся підмогою людий, яких теиер цураеть ся. Пор. \У апсІ. 111. 
1095 (ОеІі8 43, 70); А (1а 11) \Уо1 59.

8. Віл землю бортит, а персть па нього летит. (Гнїдк.)
Значіне те саме, що в ч. 6. Слово бортнти властиво тссельськиіі термін, знач, 
видовбувати в стовпі рівчак, куди вкладаеть ся делипе; тут воно вжите в за 
гал ьн іш ім  значіню: копати, рити.

9. Він до того такий вдалий, як вів до каритп. (Сор.)
Знач, нездалий, невідповідний до якогось діла.

10. Вола вяжуть мотузом, а чоловіка словами. (Ільк.)
Образово висловлена ріжницн між фізичним і моральним примусом, якому 
иідлягав чоловік. Пор. \Уапс1. I I I , 1094- (Оеіік 38, 176); С е іа к .  76.
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11. Вола голова не боліла, коли корова теля родила. (Ільк.)
Обрааово: батько не ночував болю, коли мати родить дитииу, і не може тпк 
як мати дорожити тою дитиною.

12. Воли даю тай що маю, долі' не вгадаю. (Гнїдк.) Воли, корови... (Ільк.)
Говорить батько віддаючи дочку замуж, йор. весільну вісню:

Я, доню, даю, що лиш сам маю,
Доленьки ие вгадаю. (Кос.)

13. Нолп, коиї по оборі, а біда перед очн як у день, так і в ночи.
(Гнїдк.)... по перед очи. (Ільк.)
Воли, конї — символ хліборобського достатку, ботацтва. Знач само богацтво 
ще не дав щастн, не забезпечує чоловіка від гризот.

М. Воли по убочи, а біда по перед очи. (Сор.)
Значіне те саме, що ч. 13. Докладнїйше висловлено те почуте, що иаеток — 
річ вверхня, а  грижа, пезадоволенв близші, бо йдуть і» самого нутра.

15. Волн іюпоїдьит тай пют, тай ми будем жити, тай будем пити. (Наг.)
Приговорюють, беручи ся по обіді до чарки.

10. Воли рпчат до вовків. (Гнїдк.)
Значіне не зовсім ясне: чи того ричать, що чують близькість вовків, чи по
чуваючи, що вовки з’їдять їх .

17. Воли ся мепї крутят. (Орел.)
Звач. неспокійні йадля спекп та овадів; образово: мені прикрить ся ждати.

18. Воли такі, що би-м сї на сто рнньцькпх пе дивив. (Наг.)
Зпач. не взяв би за  них 100 р., цінив би дорожше.

19. Волп як соколи. (Кол.)
Загально вживане поетичне норівнапе, часте в народпїх піснях, але також 
у звичайній бесіді. Порівнане основане мб. на сірім коїїрі волів і сокола, та 
загальне вживане його пішло мб. із того, що оба слова дають добрий рим.

20. Воловп дай полови, буде робив поволи. (Наг.)
Задовольнить ся якою будь їжою. Иор. 2 а 1 и г .  XI, 414.

21. Волом заядя гонити. (Мінч.)
Знач, робити щось недотепне, безглузде та невідиовідие. ІІор. IV а п іі. III, 1101 
(ОсЬз 197); Е. Кої. 14

22. Волом заяця ие догопіїш. (Кобр., Ільк.)
Невідповідними способами діла пе зробиш. Иор. IV а т і .  III, 1098 (Осіїк 121).

23. Дивпть ся, як віл па нові ворота. (Ільк.)
Говорять про дурного, роззяву, що дивуегь ся всякій і найзвичайнїйшій річп.

24. Горе тобі воле, коли тебе корова коле. (Стоян.) Лихо... коли тя...
(Ільк.) Віда... (Нетр.) Шкода... (Утіх.)
Образово говорять про мужа, яким верховодить жінка. Пор. Н о с . 2 2 8 : 
А .1 а 1Ь. \УоІ і .

25. Добре тому волови, що хоч постоїт коло корови. (Лучак.)
Говорить нежонатий чоловік, завидуючи жонатому. Пор. \У а т 1 .  III, 1095 
(ОсЬз о і,  147).

24. бдним волом не доробиш ся. (Лучак.)... ніхто не доробив ся. (Ільк.) 
Одного вола не можна запрягати то роботи. Образово: з господарства занадто 
дрібного та позбавленого засобів не добудеш зиску. ІІор. А її а 1Ь. IV61 20.
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27. Жени воли в ліс, я перед шіми все біс. (Явор.)
Говорять про неспокійні воли, які не люблять пасти сн на місці, а  скачуть 
у шкоду та  бігають, мов би перед ними було щось страшне та полошило їх . 
ІЗ л їсї звичайно добра паша тай холод, то худоба любить насти ся.

28. Забули воли, як телятами були. (їериоп). Забув вів, коли тельи-
том був. (Наг.)
Значіпе такеж, як і ч. 7 ; пор. Н е Ь е І  173; Х іїіи г . III, 211.

29. Задшіця вола боліла, коли корова телє родила. (ІІетр.)
Іронічне тверджене в значіню пеїациї, нор. ч. 11.

30. З едиого вола дві шкирі ие деруть. ( Іл ь к )
Дерти дві шаіри з одного вола — образово означене надмірного, несумлінного 
здирства, великої кривди. Пор. XVапїї. III, 1ЮО (Осії? 181); С е іа к .'3 5 (> : 
Н о с . 436; А (1аII). Ш61 -17; 2 а І и г .  V III, ПОЗ.

31. 1 віл за миого на роги не возьме. (Наг.)
Иатяк на старий звичай запрягати вола за роги до тягненя тягарів.

32. І віл над силу не потягне. (Дар.)
Говорять, коли хтось жадає чогось по над силу, чи то праці, чи ніСих
иньших услуг. Пор. \Уапс1. III, 1093 (ОсЬз 15).

33. І вола гуси обалят. (Пост.)
Маса дрібних сил може переважити одну велику.

34. Коли воловн гаразд, то йде на лїд бутїти. (Гнїдк.)
Образово: чоловік у щастю шукав собі якоїсь приключки до біди. Бутїти 
в знач, брикати, гуляти. Пор. \У а п сі. І, 869 (Езеї 400).

35. Коли не аож по волах, бодай ио оглоблях. (Гнїдк.)
ЗсЧ. ударити. Говорить ся, коли хтось ображений чи покривджений, не мо
жучи безиосередпо помстити ся на тім, хто винуватий супроти нього, мстить 
ся на його свояках чи знайомих, або загалом виявляє свою злість якимсь 
убічпим, менше відповідним способом.

ЗО. Котрий ВІВ тьигне, ТОГО ще Й бют. (Орел.)
Образово: хто працює, на того нарікають, того судять та гудять.

37. Не болйт вола гу—ця, як ся родит телиця. (Мінч.)... як сї телит...
(Яс. С.)
Значіпе як у ч. 11 та 28, а  також ш ирш е: що одному долягае, те другому 
байдуже.

38. Не віл пердить, то чоловік говорить. (Ільк.)
Говорять з докором, коли хтось обертає па кпини чиїсь слова.

З!). Непаристі воли пнут ся. (Гнїдк.)
Не дібрана спілка розлазнть ся, живе в незгоді. Пор. \Уаис1. III, 1093 
(Осіїк 9, 134); А сі а  11». \Уі>1 32.

40. Пасує, як волам карита. (Сіл. Б.)
Говорять, коли щось комусь не до лиця або хтось береть ся до діла невідпо
відного для нього.

41. Придав ся, як віл до карити. (Гнїдк.)
Значіпе такеж, як і в ч. 40. Пор. \ \7а п іІ. III, 1904 (ОсЬз 84); А сІаІЬ . \У61 17.

42. Старий віл борозни не попсує. (Дар.)
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Добрий, вправний робітник не попсув свойого діла. Пор. \УаП(1. III,
1093 (Осіїз 7 ): Л сіа ІЬ . №61 41.

43. Тікай з волами, бо ироцесия йде. (Явор.)
Знач, дрібна, буденна річ мусить уступити перед важиїйшою.

4 4 .  Чого ждати від вола? Кавалец мяса. (Явор.)
Образово: від иростого, неотесаного чоловіка крім фізичної праці не жди 
нічого кисшого, духового. Пор. \ \ га п <1. I I і, 1093 (Осіїя 19, 187, 194).
А і! а  II). \У61 9.

4 5 . Щоби тя волами возили! (Лучак.)
Знач, щоб ти вмер. Натяк на давній звичай — везти домовину а покійником 
на кладовище не инакше, як волами.

В іл ь н и й . 1. Вільний як птах. (Наг.)
Птах — симбол свободи, бо може летіти куди хоче

2. Вільному воля, спасенному рай. (Колом.)
Знач, роби що хочеш, вибирай який хочеш шлях. Пор. Д и к. 992; С им . 392 ; 
Н ос. 273.

Він. 1. Нже по нїм. (Наг.)
Знач, умер, пропав. Пор. нїм. Ея іяі аия т і ї  і і іт ,  \Ў ап і1 .1 , 187 (Аиз 5).

2. Як з ним, так без нього. (Наг.)
Знач, байдуже мені про його поміч чи загалом присутність.

3. Як не З НИМ, ТО нї з кіш. (Кол.)
8сі1. вІ8ьму шлюб. Говорить дівка, що не хоче йти замуж пї за кого крім 
свого коханого.

Вінець. 1. Водай-сь тоді мала вінець, як сьвіту буде копець! (Пост.)
Маги вінець — симболїчно вам. вийти замуж ; прокляте дівчині.

2. Віпець — і ділу копець. (Наг.)
Натяк на те, що жнива кінчать ся плетенем абіжевого вінка, — отже за 
гально: діло скінчене вдатно.

3. Віиец, тай дівоцтву конец. (Кол.)
Весїле, па якім дівчина виступав в вінку, се заразом копець ї ї  дівоцтва.

4. Доки до віицьп, то дївка. (Верез.)
Знач, доки це взяла шлюбу, не вийшла замуж.

Віник. 1. Новий віник добре замітає. (Гиїдк.)
Симболїчно : кождий, хто обняв новий уряд, нову функцію, з разу еилкувть 
ся бути пильним, дбайливим, роботящим; іронічно підрояуміваеть ся, що з ча
сом се буде инакше.

Віннїпеґ. 1. Коби міні до Вінїпку, там я знайду хліба дрібку. (Пе
регин ьско).
Віииїпег — головне місто канодийської провінції Альберти, центр канадий- 
еької еміграції гал. Русинів. Приповідка повстала серед перших східно га
лицьких емігрантів.

Віно. 1. Віно або вовк з’їсть, або згине само. (Ільк.)
Віно, себ-то придане, яке дають за дівчиною, звичайно складав ся в худоби та 
ш матя; поле за дівчатами дають рідко; відси й зневажлива приказка про віно, 
що швидко може иропасти. Пор. А <1 а 1Ь. \ \ гіапо 2.
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Вінок— Віра Ч. 3 2 8 0 —3302.

2. З віном дївцї не сидіти. (Залїсв).
Дївчипу, що мав богате придане, швидко візьмуть заміж.

3. Ото мені віїїо: паина тай коліно. (Лучак.)
Коліно тут треба розуміти „голе коліно', ширше — голота. Знач, ианна без 
приданого.

Вінок. І. Вінок загубити. (Гнїдк.)
Знач, стратити дівоцтво; пор. пісню:

Ой як прийшла до домоньку. мати доньку била:
Ой на щож ти, суко доню, вінок загубила?

Пор. також УУапсІ. II, 1587 (Кгііпгсіїеп її).
2. Вінок му з голови не зпаде. (Гнїдк.)

Знач, не буде ущ ер бу й о г о  г ід н о с т и , він не понизить себе зробивш и щ ось, 

не понесе нїнкої ПІКОДИ.

Вінчувати. 1. Вінчує шістьом, здоровим, а дарує безголовим. (Наг.)
Про фальшивого, облесного чоловіка, що за масними, побожними словами крив 
лихі наміри.

2. Вінчую вас з тпм новим роком, аби вам Віг дав той рік щісливо
впровадити, другого дочекатн, рік від року на мпога л їта! (Наг.)
Обрядове вінчоване нового року, з яким уступав в хату кождий посторонній 
чоловік. Так само на різдвяні сьвята говорить ся: Вінчую вас 8 тими сьвіи- 
тами, аби вам Бог дав тоти впровадити і т. д.

3. Вінчую вас з тим иовпм роком, аби-сте с - л п  кіньським оброком. (Наг.)
Пародія на обрядове вінчоване (з нїм. \у’йп§сІіеп —  бажати, «сії. усякого 
добра), йор. ч. 2.

4. Вінчую, віичую, тай ие перестану, поки що не дістану. (Дрог.)
Жартлива відиовідь на вінчоване колядників під вікном, які за свою нісвю та 
вінчоване ждуть датку.

Віра І. Віра без діл мертва. (Дрог.)
І’ечене з письма сьв. ІІор. А сІаІЬ . ЛУіага, 16; М’ а пїї. І, 1Р98 (ОІаиЬе 54—53.)

2. Віра віров, а брнндзя за гроші. (Коб.)
Відповідь на просьбу повірити щось, дати без гроший.

3. N добрій вірі то зробив. (Дрог.)
Знач, без 8лого наміру. Пор. \Уап<]. І, 1703 (бІаиЬе 156).

4 . В неї віри, як па бистрій воді піни. (Кол.)
На бистрій воді піни не видно, бо втікає.

5. В цього віра, як циганська міра. (Кол.)
Циганська міра — фальшива, ошукана.

•і- Дати кому за віру. (Наг.)
Знач, повірити його словам, особливо коли йін еьвідчить у суді

7. Ладно, що вже сї н жидівська віра до хлопської роботи бере. (Наг.)
Жидівська віра тут загально аам. Жид. 

н. Має віру і офіру. (Лучак.)
Знач, чоловік побожний не лише на словах, але такий, що документує свою 
віру також ділами, жертвами

У. На віру набрав. (Кол.)
Знач, на борг, у .иозику. <
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Ю. Найліпша віра — своя ііядь-иіра. (Кол.)
Ліпший досьвід, ніж вірити па слово. Пор. польське: Кахіїа ууіаі^ Ьіогх |>оі! 
т іа г§ , А й а ІЬ . \Уіага 8 ;  нїм. Пег Ьевіе ОІаиЬе іяі Ьааг СіеЬІ, \У а п іІ . І, 
1696 (ОІаиЬе 7).

11. Не дай му аа віру. (Тих.)
Знач. Не вір, не спускай ся на його слово.

12. Не знати, кому тепер віру дати. (Кол.)
Такі тепер часи, що не можна вірити нікому. Пор. А її а ІЬ . \Уіеггуй 13.

13. Що віра, то міра. (Лучак.)
Віра тут, іі.ч у ч. 7 зам. нації, породи ; впач. селянин Русин має свою міру, 
а Жнд свою, відмінну. В більше абстрактнім значіпіо також загалом про 
етичну оцінку всяких людських поступків: що одні вважають гріхом, злом, 
те другим дозволено.

14. Яка віра, така офіра. (Ільк.)
Знач, від нещирого, лукавого чоловіка й поміч, жертва нещира. Пор. А <1 а 1Ь . 
ЛУіага 7 ;  \Уапг1. І, 1702 (ОІаиЬе 130).

15. Я такої віри, що їй нема кінця нї міри. (Стан.)
Ж артуючи говорив голодний косар беручи ся до їди.

16. Я такої віри, що каже: гріх, аби пироги в мисці лежали. (Мат.)
Говорив ненажера, уплітаючи вареники.

17. Я такої віри, що як сто , то їсти не хочу. (Наг.)
Ж артую ча говорив слуга, дуже добрий їдець, хоч пе особливий робітник.

Вірити. 1. Вір Богу тай своїм очом, тай то не дуже. (Цей.)
Жартливо висловлений скептицизм, знач, і на власні очи надто сильно не 
впевняй ся.

2. Вірит в нього, як Жиди в приказаньи. (Наг.)
Покладаеть ся безоглядно на його слово. Пор. А сІаІЬ  УУіеггуй 21.

3. Вірит му, як самому Богу. (Наг.)
Говорять про надмірне довірв. ІІор. А її а 11). \Уіегаус 22.

4. Вір мому слову ! (Наг.)
Говорять звичайно жартуючи, коли дурять когось, 

о. Нір не вір, а перекоиай сї. (Наг.) ...я своє сказав. (Наг.)
Звичайна відповідь, коли хтось сумнївавть ся в правді нашого тверджена.

6. Вірте, люде, моїм словам, а на мої дїла не дивіт сї! (Наг.)
Оповідають, що так говорив якийсь піп. що вів неморальне жрте, а на про 
повідях картав людий дуже остро.

7. Віру вам і без присяги. (Кол.)
Коли хтось хоче правду своїх слів затвердити клятьбою, то другий зупиняв 
його: Т а  дайте спокій, пе влепїть ся, віру вам і т. д.

8. Віру вам на слово. (Наг.)
Знач. по8ичу без иїякого документа.

У. Доти не звіриш, доки не зміриш. (Явор.)
Па само слово чоловіка годі покладати ся, а  треба переконати ся про його 
правдивість досьвідом. Пор. А і! а 1Ь. ХУіеггуй 8.

10. Коли ми не віриш, то я зараз готов нрцсьигнутп. (Наг.)
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Вірити Ч. 3304—3318.

Присяга вважакть ся остаточним потвердженвм иравдивоеги сказаного слова, 
де нема річевих доказів. Пор. А <1 а 11). \Уіага 6.

11. Най ти такий вірит, що тї пе зпае. (Наг.)
Говорять звісному брехунови, який запевнив про правдивість свойого твердженя.

12. Не вір, бо звір: як не вкусить, то патякав. (Дар.)
Остерігають перед псом або конем, коли хто занадто зближав ся до них.

13. Не вірь губі, бо вона часом бреше. (Лев.)
Образово: не вір словам, а  доднвляй ся до діл.

14. Не вір му, хоць би дух-тїло кльин. (Наг.)
Знач, хоча-б присягав ся па душу й па тіло.

15. Не вірь кобилі' в дорозі', бо серед болота скине. (Гпїдк.)
Знач, не вір жіпцТ в тяжкій пригодї, бо заведеш ся.

10. Не вір нікому, не зрадит ти ніхто. (Мінч., Петр.)
Сей пессімісгичпий погляд не стільки абсолютно правдивий, скільки еьвідчнть 
про сумний суспільний лад, у якому довгими віками ошукувано довірє парода. 
Пор. А ііа іі) .  \Уіеі’2)'с 16; I Iо  с. 303.

17. Не вір нї псовп пї копеви. (Сор.)
Пес і кінь зьвірі, у щоденному житіо иайблизші чоловікови і знані зі 
своєї вірности, та й вони иподї роблять шкоду та  пакість свойому го- 
сподаревв.

18. Не вір, поки пе зміриш! (Кол.)
Основою віри повинен бути доо.ьвід. Пор. А ґі а ІЬ., \Уіегаус 18; \ \ гаги1. І, 
(СжІаиЬеп 19).

19. Не вірь псовп, бо тя вкусить. (Ільк., ІІетр.)
ІІайчастїйше вживають образово про лихого, безхарактерного чоловіка, що 
прокидає ся добрим, а потім несподівано вшкодпть свойого приятеля.

20. Не вірь хлопу, пай бе копу. (Гпїдк.)
Знач, пе вірь тому, що він говорить; вірне, безсумнівне й корисне лиш те, 
що він ізробпть.

21. Не віру ти, аби-с тут передо мнов землю гриз. (Наг.)
Гризене або їджепе землі вважало ся колись у нас найстрашнїйшою присягою, 
пор. Квітчине „Перекотиполе11. Пор. А іІа ІЬ . \Уіеггус 14.

22. Не віру ти, ходь бпс сї Ногом клав. (Наг.)
Знач, хоча-б тн видавав себе сьвятим або й самим Богом.

23. Не увіриш, поки не зміриш. (Лев.) ...поки сам... (Ільк.) Не увірпт...
змірит. (ІІетр.)
Говорять, коли хтось не слухав пересторог і вдає ся в якесь небезпечне діло, 
товаришує з непевним чоловіком і можна надїнти ся, що дійде до поганого 
кінця. Пор. А(1а1Ь. \У іеггуб12: С е і а к .  261; \У ап і1 . І (СІаиЬеп 104).

24. Ни вір, а мір. (Кольб.)
Осторога легковірному, щоб не спускав ся на голе слово. Пор. А «і а 1Ь . 
УУіеггус 18, 25.

25. Нині собі самому чоловік не може вірити. (Наг.)
Знач, бував таке, що чоловік упевнив ся про щось, а  потім показує ся, що 
се неправда. Пор. А сІаІЬ . Шіеггуб 13.
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20. Ніхто не пірит, хіба як увидит та зіірпт. (Наг.)
Говорив бідний, описуючи свою біду. Пор. Л її а 11> УУіеггуй 8; АУапсІ. І
1706 (ОІаиЬеп 59).

27. Та ци вірив би хто такій кавзї? (Наг.)
Питане замісь запереченії: нїхто-б пе повірив у таке диво.

28. Хто кождому вірит, того кождпй за дурня має. (Кол.)
Надмірна легковірність дав кепське сьвідоцтво про інтелігенцію чоловіка. Пор. 
А іІа ІЬ . \Уіегхус 11.

29. Хто нікому не вірит, сам вірп не має. (Кол.)
Бо вірить про людий лише саме зле, знач, доводпті. їх  до того, щоб і про
нього думали зле. Пор. Л гі а  11>. \Уіеггуг 10; \Уап<1. І (ОІаиЬеп 79).

30. Хтось бн тн тому вірив! (Наг.)
Знач, сьому піхто не повірить.

3 ]. Чень і тому хтось повірит! (Наг.)
Ж артую ть слухаючи якогось мало правдоподібпого опоиіданя.

32 Я би му не вірив, хоть би сторцом з неба злетів. (Гнїдк.)
Ж артливо: хоча-б з’ншів ся з неба так, як звичайно малюють ангелів, що 
злітаю ть стоячи, свобідио, а  не падуть як звичайпе тіло.

33. Як бп ми то інший сказав, то бия нїколн пе вірив. (Наг.)
8еіІ. але я переконав сн па власні очи, або: але тобі мушу вірити.

Вірний. 1. Вірний, але пе мірний. (Кол.)
Про слугу, що хоч добре робить, але любить упити ся.

2. Вірний, але собі, пе міні. (Наг.)
Іронічно про самолюбпого, захланного чоловіка, про злодійкуватого слугу.

3. Вірний як злото. (Наг.)
Знач, щирий, правдомовний чоловік. Пор. АУапіІ. IV (Тгеи 19, 20): мабуть 
па основі біблійного: а и ги т  ідпе ргоЬ аІит.

4. Вірний як нес. (Дрог.)
Звичайно іропїчно про чоловіка, що служить иньшому (пану) не дбаючи про 
себе анї про свою гідність. Пор. А її а  1Ь. \Уіегпу 3 ; ній. Тгеи «гіе сіп Кеі- 
ІепІіиінІ, \У ап і1 . IV (Тгеи 23), де іронія висловлена ще різкійше, бо 
пес нрипятпй на ланцюзі не може втекти.

5. Тот бідний, то в мене вірний. (Завад. Рим.)
Б ідний додержуе віри вже хоч  би для ін тер есу.

Вірник. 1. То ще папський вірник! (Наг.)
Іронїчпо про мазуна та  шептуна, що підмазує ся до пана і любить при тім 
пошкодити своїм співгромадянам.

Вірую. 1. Вірую за коби.іу сірую. (Кол.)
Ж артую ть із тих, що подають старцям милостиню і велять їм молити ся за 
якусь одну худобину або за иньшу таку дрібну річ. Знач, треба тут розум іти: 
Змовте Вірую і т. д.

2. Вірую — їхали Жидп фірою ; я сї хотів причепити, та хотіли мене 
бити. (Іваппк.)
Пародія початку звісного канона, який відмовляють щодень у молитві.

Вісїіинацять. 1. А то ще вісїмнацїтий туман! (Наг.)
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Знач, чоловік дуже дурний, тумановатий. Чому як рав вісїмпацятий, пезвісно.
2. бдеи за вісїмпайцягь, а другий за без двох двайцять. (ІІетр.)

Знач, один такий самий, так само злий, як і другий. Ве8 двох двацять замісі, 
вісТмпацять — давній вислов, що ще полишив ся декуди в горах: для висло- 
влепя якогось пеглндкого числа подає ся на сам перед кругле, а  потім число 
одиниць, які від нього треба відняти, щоб мати жадану цифру. Пор. латинське 
ип<1е\’І£ІпІі зам. 19 і т. п.

3. Так я собі за вісїмпаііцять, як хто за без двох двайцять. (Мінч.)
Відповідає жінка, коли її  лають і докоряють чимсь нечесним ; знач, і ти пе 
ліпший від мене.

Віск. 1. Кілько воску, тілько й сьвічкп. (Ільк.) Скілько... стілько... 
(Гнїдк.)
Знач, продукту пе буде більше, ніж було сирого матеріалу. Давнїй звичай 
суканя сьвічок па громадських чи братських сходинах із воску, який прино
сили поодинокі братчики, див. Записки Наук. Тов. ім. Шевч. т. 41.

2. Тілько воску й ладану. (Ільк.)
Знач, стілько всього добра, — говорить ся, коли чогось мало лишило ся або 
загалом було мало.

3. Тілько мого воску й сьвічкп. (Наг.)
Знач, отеє и усе, що маю. Пор. попередив ч.

Вісний. 1 . Не вісппГі ем мї о чім. (Котуз.)
Знач, не знаю нічого в певнім (спорнім) дїлї.

Вість. 1. Водай лише вість за ним прийшла, як ніде! (Лол.)
Прокляте: зпач. як піде кудись, то щоб уже не вернув, аби лише вість прий
шла, що загиб.

2. Доходьнт нас вісти: хотьпт нам дати їсти. (Наг.)
Ж артую ть гості перед обідом, особливо коли господиня заставляє їх  довго
ждати. Зрештою се двовірш узятий із весільної пісні. Пор. II о с. 412.

3. Нїт вістіі-що вигадує. (Лім.)
Видумує нечувані, неправдоподібні річи.

Вісь. 1. Вісь ми сї вломила. (Вор.)
Знач, не стало чогось важного в житю, якоїсь помочи.

2. Що вісь, то цінная піснь. (Ільк.)
Тут „вісь" ідентична з польським №Іек, але польської приповідки „С.0 игіе», Іо 
іппа ріейіі" апї в АіІаІЬ. апї у 1?г/07. нема.

Вітер. 1. Аби мі троха вітер обвіяв. (Наг.)
Говорить хорий, що довго лежав у хаті і бажає вийти троха па сі.віже 
повітря.

2. А то му вітер у йогах! (Наг.)
Знач, іде швидко, мов вітер летить.

3. Вез вітру з ніг паду. (Наг.)
Говорить слабосилий чоловік.

4. Вийшов на вітер. (Наг.)
Знач, стратив усе, звів ся нї на що.

£•• Від вітру паду. (Н аг.)... валю сї. (Наг.).
Знач, слабий, безсильний. Пор. п існю :
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)1к не бачу Потруси,
То від вітру валю ся.

Пор. також німецьке: Ле<1ег \\'іін1 Ьійві іііп и т ,  \У а п  її. V (\Уіт1 Н78).

(і. Вітер аж землю рве. (Наг.)
Говорять про сильний вітер.

7. Вітер — божніі дух. (Ільк.)
Ремінісценція з Віблїї.

8. Вітер го знає. (Наг.)
Т ут вітер в значимо: лихий його знає, а б о : піхто його не знав. Пор. Н ос . 280.

9. Вітер мі з міг палит. (Наг.)
Знач, вітер такий сильний, що пе можу встояти ся, або я такий слабий.

10. Вітер сї обернув. (Наг.)
Знач, повіяв у нньшім напрямі, ніж доси.

11. Вітер у кішеньох свище. (Наг.)
Знач, кишені пусті, чоловік пе має грошнй.

12. Вітер хмарами колотит. (Наг.)
Говорять про непевну погоду, коли пе можна зміркувати, в який бік ідуть 
хмари.

13. Вітра в полі шукати. (Гиїдк.)
Знач, робити зовсім недоладне, безнадійне діло, шукати чогось або когось, 
не маючи ніякого сліду ані вказівки.

14. Вітра з’їсти. (Наг.)
Знач, не осягнути задуманого, пошити ся в дурні.

15. Вітри бп тї сперли! (Наг.)
Прокляте: щоб тебе роздуло, розсадило.

10. Вітром жити. (Наг.)
Знач, жити ні з чого, без доходів. Пор. АУагнІ. V {\\’іп<І І02), хоча німецьке 
„уоіп УУітІе 1еЬеп“ має инше зпачіпе: жити брехнею та ошуканством. Пор. 
зрештою іЬісІ. 156.

17. Вітром підбитий. (Н аг.) ...підшитий. (Кол.)
Говорять про легку, подерту одежу, що не може хоронити чоловіка від хо 
лодного вітру, або про непостійного, верткого чоловіка. Пор. Д и к. 880: Н о с  
280; Ті& іиг. VIII, 714.

18. Гонило би тобов, як вітер лугом! (Наг.)
Ироклятє: щоб ти пе знав спокою, кидав ся з місця на місце.

10. Дивит сї, відки вітер віє. (Наг.)
Говорять про хиткого, безхарактерного чоловіка або такого, що спекулює па 
папську ласку. Пор. УУапіІ. V (ЛУіп<3 33!)).

20. Догапьий вітра в полп! (Наг.)
Знач, лови певл і йме, коли хтось утік або може втекти і його не можна 
піймати.

21. За густий вітер на рідку одожу. (Лучак.)
Говорять, коли чоловік легко одягнений мерзне від острого вітру.

22. З вітром би полетів. (Наг.)
Знач, такин легкий, худий, .марний, особливо про занедбану домашню птицю, 
курку обо гуску.
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23. З вітру того не дістала. (Наг.)
Про дівчину, що зайшла в тяж, а  не хоче признати сн, з ким мала зносини.

24. Іди па десять вітрів! (За;<ул.)
Знач, іди на пусте йоле, в безлюдні, иезаселсні місця, де вітер з кождого боку 
вік свобідно. Інтересне число 10 на озпачепе ріжішх сторін та  напрямів вітру.

20. І я вмію па вітер ецятп. (Льв.)
Знач, докучити комусь, наразити сн на принрмстп. Звязок образів ненснин 
мені.

2(і. Маєш вітер під посол, то дуй. (Наг.)
Вітер під носом, се т а  течін повітря, яву робить чоловік видихаючи нокітрв
з себе. Говорять, коли кому поставлено горячу страву і він не може їсти її.

27. Мене би впдйш і вітер з ніг звалив. (Наг.)
Говорить хориіі, слабосилий чоловік. Пор. висшс ч. 9.

28. На вітер говориш. (Наг.)
Знач, на дармо, не переконаєш мене, я тебе не послухаю Пор. С е іа к .  558; 
АУапіІ. V  (УУіпії 310, 356); 2 4 1 и г . IV, 177.

29. На всі вітрн. (Гпїдк.)
8сі1. іди в безвісти, куди хочеш.

30. На самім вітрі стоїт. (Наг.)
11а нродуві, па горбі, без захисту, особливо про хату  або будинок виставле
ний на вітер, пезахищеипй деревами.

31. На щось пал Бог дав вітер під носом. (Комар.)
Зеіі. щоб могли простудити горячу страву, пор. ч. 26.

32. На якого вітра міиї тото потрібне?
Згірдно: по що мені се?  Менї сього зовсім не треба.

33. Не давай ся кождому вітровії повівати. (Ільк.)
Знач, не піддавай ся впливовії кождої обставини, намові або раді кождого 

чоловіка.

34. Нігнав ся па штири вітри. (Лучак.) ...а на пятпй шум. (Терпон.)
Згірдно про когось нелюбого, що пішов або поїхав кудись у неозначенім на
прямі або в напрямі, про який бесідник не хоче говорити докладнїйше.

35. Нобіг вітра здоганяти. (Наг.)
Знач, бере ся до якогось фантастичного, неможливого діла. Пор. внеше ч. 20.

36. По вітрі подавати ся. (Гнїдк.)
Не мати своєї власної волї, йти 8а чужою радою.

37. Повіяти ся з вітрами. (Гнїдк.)
Говорять про чоловіка, що покинув свою оселю, свою батьківщину і пішов 
десь у  чужину. Пор. ВИСПІЄ ч. З і .

38. Почув, відки вітер віє. (Наг.)
Знач, надумав ся, що йому кориснїйшс, почув вість, що вилинула на його 
постанову. Пор. С е іа к .  518 ; \У ап і1 . V (\Уіпі1 3-14), а  також висшс ч. 19.

39. Проти вітру попелом не кидати. (Залїсє).
Знач, проти переваги не встоїш.

40. Пустий вітер йому в голові. (Замул.)
онач. він думав про якісь пусті, ненрактичиі або неморальні річи.
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41. Розігнав иа штори вітри. (Наг.)
„ІПтири вітри“ прастарий символ усіх можливих напрямів, цілого видокруга. 
ІІор. висшс ч. 34 ; XV а.її і]. V (\\'ііи1 355).

42. Стаиь си за вітром. (Наг.)
Знач, у місці захищенім від вітру, обрааово: винайди собі протекцію, ласку 
у можних та захист у потребі.

43. То вітром її і дині ге. (Наг.)
Зиач. се справа ненадійна, з пкоі годі иадїнти сн корнети. Пор. висшс ч. 17.

44. То в тебе дїдьчнн вітер, що раз студиг, а раз гріє. (Наг.)
Ж артували а чоловіка, що хухав  иа ііерезнблі пальці і тут-же студпв горячу 
страву. Говорять також про дионзнчпого чоловіка, що вмів рівночасно і по
хвалити і зганити ту саму річ.

45. Той вітер невне дожджу иарве. (Наг.)
Вітер, що зриває ся в часі погоди, звичайно наганяв дожджові хмари. ІІор. 
\У ап і1 . I I I  (К е£еи 113)

46. Тепер уже не тим вітром повіяло. (Наг.)
Зпач. не ті часи, не ті порядки, не той пастрій. ІІор. Ш ап іІ. V  (\Уіш1 379).

47. То пустий вітер. (Наг.)
Зиач. лсгкомисннй, марнотратний або неморальний чоловік, а  також річ непо
трібна, лихо зроблена. ІІор. висше ч. 40 ; Д ик. 8 78 ; \У аіп1. V (УУіікІ 357).

48. То якесь таке, як вітром надмухапе. (Наг.)
Говорять про чоловіка, що ніби виглядай добре, але не має ані сили ані до
брого здоровля, а  також нро якусь річ па око гарну, але нетривку.

49. Хто від вітру гниє, тому бздинами дзвонят. (Сият.)
Зиач. хто налякав ся погрози, прикрого слова, той ие візьме ся до діла і 8а- 
місь результату добуде лише сором.

50. Хто вітер сїє, збере бурю. (Льв.)
Звач. хто легкомисно викликає иезадоволенє та зам ість  у своїх ворогів, той 
дізнав від них ще більшого лиха.

51. Хто па вітер сїе, вітром жити вм ій . (Гнїдк.)
Зпач. хто пускав свою працю иа марно, мусить зійти на Шнащо, згинути 
8 голоду.

52. Ди відти вітер віє? (Наг.)
Окрик вачудуваня, коли хтось у знайомого бачить зміну погляду або настрою 
і догадув сн її иричиии. ІІор. висше ч. 19; УУапсІ. V (УУіпіІ 38).

53. Щоби й вітром по тобі ие пахло! (Бор.)
8сі1. забирай ся геть; в українськім: щоб і дух твій не пах.

54. Яким тебе вітром принесло? (Наг.)
Говорять при несподіванім нрибутю якогось чоловіка, що жив далеко і ніколи 
не навідував ся. ІІор. \У а іи І. V (УУіїнІ -ІОІ-).

55. Як вітер новіє, так він сї хнлиг. (Наг.)
Про слабохарактерного, плохого чоловіка. Пор. УУапіІ. V (УУіпіІ 112).

56. Якого вітра ти дам? (Наг.)
Сердито: не маю тобі що дати.

Вітрити. 1. Вітрпт як пес. (Наг.)
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Говорить про хитрою  чоловіка, що шукав якогось виску. Пор. А іІаГЬ . \\'іе -
Іггус 1.

Вітріти. 1. Вивітріло ми з голови. (Наг.)
Знач, відвик від чогось, аабув такс, що знав давнійшс.

Вітчим. 1. Казав вітчим: як мене не будеш слухав, будеш нічим. (Зазул.)
Пасерб повинен вітчима слухати так як рідного батька, инакше зійде ні нащо. 

2. У вітчима чорт меже очима, а в мачохн два. (Луч.)
Вітчим не любить пасербів, а мачуха ще гірше.

Віхоть. 1. Віхтїма хату за собов замітає. (Наг.)
Знач, ходить у таких подертих чоботах або ходаках, що віхті вилазить.

2. За віхоть го не маю. (Наг.)
Вислов погорди і маловажсіш.

3. За віхоть ми нічого не дав. (Наг.)
Знач аиї пайдрібнїйшої, найменше вартої річи.

4. Я в тебе не віхоть. (Н а г )
Я пе твій попихач, невольипк, не думаю тобі підлягати.

Вішати. 1. Аби-сте мі зараз вішьили, то инакше не скажу. (Наг.)
Знач, обстоюю за правдивістю своїх слів, хоч би се стигло па мене пай- 
тяжшу кару.

2. Або вішай, або пускай, бо мінї треба на ярмарок. (Лучак.)
Так мав сказати Циіан, коли ного мали вішати і дуже шшалу вели до ши
бениці. Говорять жартуючи, коли хтось задла малого діла готов ванедбати 
далеко важиїйше. Пор. А<1а1Ь. \Уіе»гас 1.

3. Вішайте панів, коли напи хотят, а я не хочу. (Г«л.)
„За що мене віш аєте?* питав засуджений Циган. — „Так пани хотять“ —
відповіли кати. На ге засуджений відновів висше поданою приказкою, якої
дотеп лежить у перемішашо активного „хотнтьв (в значіню „велять") з па
сивним. Пор. Етп. 36. VI, 263.

4. Не вішьийте мі панове за шию, бо я сї дуже скобоїу. (Наг.)
'Гак мав просити ся Циган засуджений па шибеницю.

5. Сама му сї на шию вішьие. (Наг.)
Говорять про жінку або дівчину, що сама пабиваеть ся мужчині.

0. Хто сї вішьие, тому дідько мотуз подав. (Наг.)
Заілльпс віруване, що самовбійство — наслідок чортівської намови і самов- 
бійця став неохибною здобичю чорта. Оттим то чорт усякими способами 
влекшув чоловікова доконане самовбійетва.

7. Чого сї тут вішьиєш ? (Наг.)
Згірдно зам. чого тут потребуєш ?

Віщий. 1. ІЦо-бим був віщим, то бим біди не знав. (Ільк.)
8сі1. бо міг би провидіти й обминути її.

Віщувати. 1. Віщує моє серце, що буде біда. (Наг.)
Тан висловлюють лихе прочуте, що инодї находить чоловіка

В ’їдливий. 1. В’їдливий я к  гадииа. (Кос.)
Завзятий до злого, здопамнтний.

В’їсти ся. 1. В’їв ми сї в печійки. (Наг.)
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"Знач, докучив, наробив богато клопоту.
В'їхати. 1. В’їхав на неї в хату. (Наг.)

Говорять, коли хто входячи до хати впускав з собою й нса.
Владика. 1. Владико, владико, виснт над тобов лико. (Наг.)

Висьнівають пазву „владика* зам. єпископа. Оповідають, ідо колись був не- 
письисшшй піп, іцо був висьвячеиий за  гроші, а коли єпископ приїхав до 
нього на віаітацію і велів йому правити службу божу, піп повісив над крі
слом єпископа кошіль з сороківцями і розпочав свою відправу отсим „заспі
вом": „Владико, владико, висит над тобов лико: нотьигии і розв.іижи, а  що 
найдеш, нікому пе кажи8. Епископ буцімто зрозумів делікатний натяк, узяв 
гроші і лишив попа па парафії.

2. І  владиці не годнт сї. (Наг.)
Знач, правила приличности та моральности важні не лише для простих люднй, 
але й для ііайвисших.

3. І владиці' пригодйт сї. (Голоб.)
Зиач. се така річ, що кождому стане в пригоді, кождому трапить ся.

4. І  у владики два язики (Мінч. ІІетр.) У вл... (Ільк.)
Зпач. і владика може сказати раз так, а раз сяк, одурити та кривити душею.

5. Руський владика до польської владичиці' на хрестини пішов. (Торки).
Так мав відповісти селяиип латшшикам па їх  кпини над руським енискоиом.

Влас, Власій. 1. Не пий з Власом, бо покйинш пласом. (Грип.)
„Покймиш11 гуц. діалект, зам. потямиш в зиач. дістанеш, обірвеш, обахмориш. 
„ІІласом* — обухом від топірця.

2. Сьвіткуй Власія, не сказит кіточка маржипи. (Грнн.)
Сьв. Власія, д. 11 лютого у Гуцулів називався „худобачс сьвятце“. Сьв. Власій - 
переемник поганською Велеса, худобячого бога. „Кіточка11 — у Гуцулів ласиця; 
Гуцули вважають її  дуже їдовитою, не менше від гадюки, і небезпечною для 
худоби; заклинане від Ті вкушенії див. Етнографічний Збірник V, 60.

Влетіти. 1. Влетит ти муха в рот! (Дрог.)
Остерігають такого, що стоїть з роззявленим ротом -гай дивує ся.

2. Влетіла ми майка в око. (Дрог.)
Говорить такий, що плаче чогось а ие хоче до того признати ся. Майка — 
малесенький комарик.

3. Влетіло му щось у голову. (Наг.)
Видумав щось дивне, иесуразие.

4. Яке влетіло, таке й вилетіло. (Наг.)
Говорять про якусь несподівану пригоду, що заповідала важні иаслідки, а ми
нула без пїчого, або про несподіваного гостя, що наробив шуму і швидко 
забрав ся.

5. Як не влетит, то хоць улізе. (Наг.)
Як щось не швидко стане ся, то етапе ся хоч пізнїйше.

Влізливий. 1, Влізливий як вош. (Самб.)
Про облесного, а впертого чоловіка.

Влізти. 1. Вже сї в тебе не влазит? (Наг.)
Говорять захланному ненажері, коли ів, їв  і решту лишає.

2. Вліз би му в с— ку, як би міг. (Наг.)
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Про облесного підхлїбника
3. Влїа би сї в мишачу нору. (Цей,)

Такий маленький та скромний; говорить звичайно іронічно.
4. Влізло му в голову. (Маг.)

Думає про щось ненастанно, мав ісіее (іхе. ІІор. А сІаІЬ . \УІехе 5.

5. Вліз ми на ґрунт. (Наг.)
Заінтабулював сн, записав на себе мою землю.

(і. Вліз му під бік. (Наг.)
Оселив ся біли нього, зробив еи його сусідом.

7. Вліз по коліна. (Наг.)... по самі вуха. (Наг.)
Знач, поиав у великий клопіт.

8. Влізти н е^ р у к а , вилізти штука. (Льв.)
Говорив злодій, діставши ся до впзнпцї. Пор. А сІаІЬ . \\'1ехс 2.

У. Влїз у солому тай шелестит. (Колом.)
Жартують, коли хтось із  дрібної річи робить великий поговір.

10. Влїз у тото, як свиия в баюру. (Наг.)
Вдав ся в якесь погане діло. Німець каже: як свиня в жидівську хату, пор. 
ЛV а п <1. II  (Н іп е іп к о тт е п  5).

11. Десь сї то то  в тебе влазит! (Наг.)
Дивують ся, коли хто їсть богато.

12. Коли вмів улізти, пай же вміє й вилізти. (Наг.)
8сі1. а  я ае буду помагати. Говорять про легкодуха, що попав ся в халепу
і просить помочи. Пор. ІУ апсІ. II (Н іп е іп к о тт еп  1).

13. По при двох і третий сї влізе. (Наг.)
Знач, де місце на двох, знайде ся й па третього.

14. То му сї в голову не влізе. (Наг.)
Він того пе зрогуміе. Пор. IV а п її. II ^КорГ 521).

15. Тут би сї два влізли. (Наг.)
Говорять про занадто широку одежу.

10. Що сї ие влізе, того ие втолочиш. (Наг.)
Говорять, коли хто занадто щільно пакув. Пор. IVап<1. II (Ніпеіокбппеп 1).

17. Я в иього не влізу, абим знав, що в иїм к і п и т . (Наг.)
Не проникну в його душу, щоб знав його думки. Пор. IV а псі. I I  (Ніпеіпкгіе-
сііеп 1).

Влупити. І .  Тебе би влупити, що ступити. (Голоб.)
Знач, бити би на кождім кроці.

Влущити. і .  Влущив иу лущьпків. (Наг.)
Набив. Лущак — горіх, що сам вилущуеть ся з зеленої оболічки.

2. Влущив му як бобу. (Терп.)
Набив міцно.

3. Влущу ти, що пе зможеш нести. (Збар.)
Набю так, що пе зможеш іти.

4. Так ти влущу, що й живого не пущу. (Воробл.)
Знач, битиму доки ти живий.

Внадити ся. 1. Внадпв сї, як кіт до сала. (Наг,)
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Вчащав яудись, заприизпив сн я кимось.
Воведеніе. 1. Кілько буде иа Воведеніе води, тілько иа їря трави. 

(Мшаи.)
Вовсдспіе, д. 21 падол.загалом сьшіто, до икого привішують богато віщовань; може 
завдяки сво'ій назві, а  може завдяки свойому положенні иа границі мін: осіню 
Й зимою воно вважав сп немов закінчеием старого і початком (введенвм) но
вого року, пор. слід, приповідку.

2. На Воведеиіе иерший иолазиик. (Наг.)
Полазішком називав ся всяка „жива душа” , що перша війде до хати. Отже 
селяни уважають дуже, хто або що перше війде до хати па Воведеніе. Коли 
війде пес або якась людипа хора, погана, зла, без гроінніі, то се толкують 
як злий знак, що в х аті весь рік буде вести сн погано. Щ об запобігти сьому, 
вводять ранепько до хати якусь пайкращу штуку худоби, теличку або бичка, 
витають ї ї  тут радісно, дають із руки їсти хліба, соли, і називають „першим 
полазнпком“. Натякаючи на се, що „иерший ііолазник“ звичайно бичок або 
теличка, жартують часом із певторопного хлопця або дівчини: „Ой ти перший 
полазнику!“ в значішо: ой ти теля! Пор. Ети. 36. V, 205.

3. Як буде на Воведеніе в сліду вода, то в їрю буде трава. (Мшаи.)
Знач, коли осінь мокра, то буде погідна весна.

4. Як на Воведеніе буде вода, то в літі буде молоко. (Мшаи.)
„Буде вода“ — знач, ще не замерзне.

5. Як нема ва Воведеніе води, ие буде иа Іря трави. (Мшаи.)
Знач, коли осінь ііосушиа або завчасу хоплять морози, то буде весна пізн і;

Вовк. 1. Аби вовк був ситий і баран цілий. (Ільк.)
Говорить ся, коли хтось хоче доказати великої штуки, погодити суперечні 
інтереси без обопільного ущербку. Пор. \У ап і1 . V (\УоІГ 281); С им . 
ст. 86, ч. 412; А іІа ІЬ . УУіІк 19; 11 ос. 643; Г и л ь ф . 151-1.

2. Аби міні вовк цілий і баран с и т и й . (Наг.)
Ж артлива переставна попередньої ирниовідки, — розуміеть ся, в супротилеж
нім значішо. Німець жартує: 1)еп \Уо1Г зсЬІаце пісіїї ші<1 (Іаз ЬсІїаПазз пісіїї - 
Ішпрега, Ш а п с і. V (\Уо1Г 51).

3. А вовк його знає! (Наг.)
Окрик перессрди, зам. я не знаю.

4. Агій, та чень вовк з лїса не прийшов тото зробити. (Наг.)
Коли щ о с ь  пропало з під рук або стало ся таке, що годі зміркувати, хто 
і по що міг би се зробити. „Вовк а л їса“ часто кладеть ся жартом як ви
яснене якої будь неясної, загадкової річи. „Хто з’ів страву, що була в печи?“
— „Певно вовк із лїса прийшов11 — відповідають не вміючи або пе хотячи 
вказати дійсного сиравцн.

5. А куш, вовки би ті ззїли І (Наг.)
Особливо коїшй клипуть часто вовком: кінь — раг ехееііепсе вовче стерво, 
„вовча мерші“. Пор. 2&І111*. XVI, 316.

(і. Був би добрий за вовка до ягнят. (Кол.)
Говорять про злого, злодїйкунатого та пакісливою чоловіка, якому дано 
власті, над шішими. Пор. АУап<1. V  (ЛУго1Г 570, 578, 621); у Сим. ст. 
96, ч. 753 читьвмо: Добрі, волкі. до овецт., да пасти ему пе дадуть. Пор. 
Озга. 35Й.
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7. Був вовк у СЇТ1І і перед сїтю. (Ільк.)
Знач. бувалий, доськідшііі вовк; переносно про бувалого чоловіка, що зазнав
і саи робив богато лиха. Пор. А іІа ІЬ . \Уі1к 4.

8. Впдер як вовкови з горла. (Наг.)
Знач, відібрав 8 тяжкою бідою, лрпм. довг від несумлінного довшиива. Пор.
\У ап і1 . V (\Уо1Г £59); Ь е и І з с Н ,  113. 

і). Викликав вовка з лїса. (Наг.)
Спровокував якогось сварливого, наиасиого чоловіка, накликав иа себе не- 
щасте, клопіт. Пор. Л її а  11». \Уі1к 132.

10. В и ю т ь  тоє вже и вовки в лїсї. (Ільк.)
Зиач. річ загально відома. Пор. А і І а І Ь .  ЛУіІк 181.

11. Він би вовкови з горла впдер. (Наг.)
Дсруо над дерунами. Пор. пїм. Ег іа^І сієш ШоН'е (Іан ЕІеівсЬ аЬ, \У а п її.
V (\УоІ1 012, 613).

12. Вовка в нлуг, а віл к чорту в луг. (Лев., Ільк.) Бери... а він сї
дивит у... (Наг.) Вовка тягиут... (ІІетр.)
Хто до чого нездібний, до того й ие мав охоти. Т е  саме у Чехів О е І а к. 
224 ; А (І а  11.. \\'і1к 99.

13. Вовка голод з лїса гопит. (Наг.)
Змушує його наражати ся иа небезпеку ; йор. лат. Оиоіі Іириз езі Гидіепз 
пепіиз, Ііос Гасії є ї ш і є п я  ііеив; \У ап і1 . V (\Уо1Г 152, 519); Н о с . 271.

14. Вовка натура до лїса тягие. (ІІетр.)
Так само злого, зіпсованого чоловіка все тягие до злого діла.

15. Вовка ие треба вчити, як свиню різати. (Наг.)
На се вій иаирактикованші.

10. Вовка не треба кликати з лїса, він і сам нрийде. (Наг.)
Не треба шукати собі біди, иебезиеки, напасти.

17. Вовка нопі годуют. (Лев., Ільк.) ...жнвят. (ІІетр.)... а пса кости.
(Колом.) ...гадают. (Лучак.)
Знач, бігаючи иеиасташю шукав поживи. Так характеризує своє положене 
чоловік, що не мав своєї землі і мусить жити з заробітку, якого доводить ся 
шукати по хатах  або ходячи з села до села. Вживають сеї прішовідки 
і в ширшім зпачішо, коли хтось задля якоїсь користи або приемности мусить 
іти порядний шмат дороги. Пор. \У ап і1 . V (\Уо1Г 56); А іІа ІЬ . V V і І к 95 ; 
Н о с . 271.

18. Вовка сї бояти, в лїс ие йтн. (Наг.)
Небезпека або різіко ие повинно відстрашувати чоловіка від задуманого діла. 
Німець каже: Хто вовка боїть ся, най не держить овець, ДУапіІ. V  ( \Уо1Г 
509); А іІп ІЬ . \Уі1к З і ;  Н о с . 261 ; Сим. 2285.

19. Вовка треба оженити. (Ільк., Бор.)
Всі!, щоб пізнав порядок, щоб газпав біди.

20. Вовка щось усе до лїса тягие. (Ільк.)
Говорять про злого, збиточного чоловіка, що ие може запанувати над собою, 
коли трапить ся зробити иншому шкоду або прикрість. Пор. висше ч. 14.

21. Вовка як годуй, а він у лїс дивить ся. (Ільк.)... скілько не го
дуй... (Залїсе).



Вовк __________________________ Ч. 3484— 3498.

Від 8лого, ледачого чоловіка не жди вдячиости. Пор. А (і я 11). \УіІк 139.
22. Вовк вовка в яму не втрутит. (Оият.)

З лий зі злим буде радше держати спілку, ніж ворогувати.
23. Вовк вовком буде, хиба то ожениш. (Г нїдк)

Знач, злий не покине свовї злости, хиба сам попаде в велику халеиу, пор. ч. 19.
24. Вовк зими не заїсть. (Наг.)

Зима ис пропаде, пе вменшать сн. Пор. АУапіІ. V (\Уо1Г 189, 242).
25. Вовки го з’їли. (Ільк.)

Десь бавить ся, довго не вертає. Пор. А (1 а II). УУіІк 88.
20. Вовк і з ліку вівці бере. (Гнїдк.) ..і лічені... (Ільк.) ...і пораховану 

вівцю ззїоть. (Наг.) ...раховані вівцї бере. (ІІетр.)
Саме иочислеив овець не забереже їх  ще від вовка. Так само чоловіковії пе 
досить апатії, кілько мав якого добра, але треба ішльио і діяльно берегти 
його. Пор. А сІаІЬ . \Уі1к 3 ; 2 & 1 и г. X, 1207.

27. В ов к  лежачи пе утне. (Ільк., ІІетр.)
Знач, мусить бігати, працю вати. Так само чоловік лінивий не набуде добра. 
Пор. \Уап<1. V (ЛУоІГ 203); А сІаІЬ . ЛУіІк 101.

28. В о в к  знає, що їсти має. (Наг.)
Віра в те, що вовкови призначено, що мав в’їсти, а  того, що йому не призна
чено, вій навіть не пробув хапати. Німець висловлює те саме ще иснїйше: 
І)ег \УоІГ капп пісЬІ Ьеіззеп, \уаз ег «ГІН, \Уапс1. V (\Уо1ґ 151).

29. В о в к  не в свої ськирі ходнт. (ІІаг.)
Бо як його убють, то шкіру здіймають. Голяндцї кажуть: Вовк мусить у своїй 
шкірі здихати, коли йому її  вперед пе зідруть, пор. \У а іі( І . V  (ЛУоІГ 107).

30. Вовк не такий лихий, як страшний. (Городен.) ...недобрий... (Тереб.)
Оба варіянти очевидно ж артливі; чи вовк лихий, чи недобрий і страшний, 
се на одно виходить. Німці й Італійці кажуть, що вовка все роблять більшим, 
ніж він в направду, пор. \Уап<1. V (ЛУоІГ 297); Р а г г а § 1 і а  205, 7 ; А <1 а  1Ь. 
\Уі1к 112.

31. В о в ко в и  барана з горла пе видреш. (Ільк.)
Звір і прн пожирашо здобичі дуже сердиті. Пор. \Уап(1. V (\Уо1Г 358); С е іа к .  
Ш  ; А сІаІЬ . \Уі1к 117, 118; 2 а І и г .  X, 925.

32. Вовковн норосятн з горла, а котовп мпшп з зубів ве видреш. 
(Гиїдк.)
Пор. попереднє ч. і 2 а І и г .  X, 923.

33. Вовком орати пе будеш. (Наг.)
Орати вовком, се симболїчвнй вислов для означенії якоісь неможливої річи. 
Пор. \У а п її. V (\Уо1Г 312).

34. Вовк серсть, але пе природу покидає. (Гнїдк.)
О бразово : з л и й  ч о л о в ік  х о ч  удав доброго, але свовї вдачі ие змінює. Пор. 
нім. І)ег \Уо1Г ипіаосіегі «тої яеіп Нааг, аЬег ег ЬІеіЬІ, \уіє ег «гаг, \У а п (1.
V (\Уо1Г 59); 2 4 ІИ Г . II, 222.

35. Вовк сптпи і вівця ціла. (Ільк.) ...коза... (Лучак.)
Іоворять прн кориснім віїлагодженю спору, де жадна сторона не кривдує собі. 
Пор. висше ч. 1; В г 2 о 2. \УіІк 10; \У ап < і. V (УУоІГ 557).

ЗО. В ов к  сї лїпит, але натурп пе зщінит. (Колом.)
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Пор. висше ч. З і ,  а  також лат. Ьирцз р і іи т  шиїаі, ііоп а п і іп и т , \ \ 'а  п її. V  
(УУоІГ 4-1, 59).

37. Вовк старий не лізе до ями. (Ільк.)
Знач, обережний, досьвідниГі. Давній т е  ловили у пав вовків у ями викопані 
в такім місці, куди ііічю ходили вовки.

38. Вовк ся старіє, ало не добріє. (Гпїдк.)
Т ак само н злий, лукавий чоловік. Иор. \V а п  <1. V  (\УоІГ 5, 14, 180).

Зі). Вовк у лїсї рує, як вііднт господарський товар у полонині. (Карл.)
Говорять про завидющого чоловіка.

•II). Вовк через посли пе тпє. (Ільк., Петр.)
Говорить проти посередників, що пїби то трудить ся для нашого добра, але 
властиво самі наживають ся пашим коштом.

II. Вовк хований, приятель перепрошений, син прибраний і Жид хре
щений, то все непевні. (Ільк.)
Приповідка книжного складу. Пор. \ \ 'а п і І .  V (\УоІГ 203); А с Іа ІЬ . \УіІк 102: 
П о  є. 271; В г г 02. \УіІк 23.

42. Вовче, вовче, за «орьом ти вечиря! (Міиан.)
Се властиво иримівка, якої вживають при згадці про вовка з інтенціею — 
відвернути його від власного хозяйства, а бажапем йому вечеряти десь далеко, 
за морем.

•ІЗ. Вовче, вовче, на ти зварявиий камінище в пащечище! (Мшап.)
Заклинане. „Зварявний камінище”, се той камінь, який розпалюють у печи 
і потім кидають у окріп, яким золять шмате. В основі сеї й попередньої при
казки лежитт. погляд, що навіть вовкеви не слід бажати смерти, хоч би й при 
заклинашо, а треба замісь звичайної його і призначеної йому Богом добичі 
Силою заклинана піддати Йому щось иньше, далеке або таке, що він міг би 
взяти без шкоди для чоловіка.

44. Впустив вовка до обори. (Дрог.)
Віддав беззахистних па поталу дужшому та  лихому. Пор. А її а ІЬ. \УІІІс 94.

4й. Говоримо па вовка, скажім же й за вовка. (ІІаг.)
Навіть супроти ворога треба при оеудї заховати обвктнвність, розміркувати 
рго і і'опіга. Иор. А її а 11). УУіІк 18, 40.

40. Говорім за вовка, говорім і по за вовка. (Ільк.)
Знач, крім вовка міг і хтось ипшиіі зробити те лихо, про яке йде мова.

47. Годуй вовка, аби ті з-іїв. (Наг.)
Говорить про невдячних дїтий або загалом про сусіда чн приятеля, який за 
одоржапі добродійства відплатив ся ворожнечею Иор. \Уап<І. V (ДУоІГ 192, 
487); С н м. 1305.

48. Дайте но ми там самого снідного вовка! (Н аг.)
Ж артлива погроза, що, мовляв, п< мщу ся на ворогах аж до найдальшого. 
Натяк на авісну казку про нещасного вовка, який завзяв ся з ’їсти чоловіка, 
а  коли сой виліз па дерево, скликав цілу ватагу вовків і ставши в низу 
велів ипшим вовкам л ізти на себе, щоб дістати чо- ловіка на дереві; колнж 
вовки вилазячи все один на одного почали вже досягати чоловіка, сей кри 
киув: „Дайте но мені самого сиідного вовка!" Сей спідний перелякав ся
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і кинув ся тікати, і неї вовки оперті на його плечех попадали.
4і). Де воііком коли хто доробив ся! (Борпсл.)

Так само в ворогом тяжко мати якесь корисне діло.
50. Диннв сї вовк до кошьири тай казав: „Усьо би тут добре було:

і пастухи як вуйки, і пси як рідиі браті, лиш біда, що вівцї не 
стрижені, то ми вовна меже зуби позалазите (Наг.)
Кепкують із чоловіка, що чуючи перевагу противника пе міг сповнити свого 
злого наміру і вибріхує ся, що властиво й пе задумував нічого злого.

51. За вовка помовка, а вовк ідо. (Ільк.) ...у хату. (Тереб.) ...тут.
(Наг.) ...суие. (Кол.)
Лихе пераз досить згадати, а  вопо вже й являєть ся. Говорять инодї й жар
том, коли в хату входить той, про кого як раз говорено. ІІор. XVа п її. V 
(\Уо1Г 348); С е іа к .  145; Х і і и г .  Х У І, 21.

52. За вовка помовка, а то лис кобилу стпс. (Сїл. Б.)
Кепкують із злого чоловіка, якого переконано в злому дїлї, а віп усе ще 

відппраеть ся і складає па когось иншого. Пор. ЛУ а її 1. II, 22 ; К г и ш Ь . ЗО; 
Н а ї ї е г  1 5 ; II о с . 415.

53. Заклав до воза вовк кобилу, та лишив лишень гриву. (Залїсе).
Кепкую ть із незручного помічника, що помагаючи зробить більш е шкоди, ніж 

пожитку.

54. Замкнув вовка межи вівці. (Ільк.)
Говорять про недібрапе товариство, де хтось один псує гармонію. Пор. 
\У а  п її. V (\Уо1Г 574, 624); 2 а 1 и г .  VIII, 957.

55. Захотів ти від вовка каяньи, а від пяпого встпду ! (Наг.)
Знач, захотів  чогось неможливого.

5(і. З вовка кепський пастух, а з пяипцї війт. (Кол.)
ІІор. пїм. УУііІГе £еЬеп Ь()8е НііЧеп, \У ап і1 . V  (УУоІГ 543).

57. З вовком до паю не ставай. (Сапог.)
Бо віп пе любить ділити ся своєю здобичю.

58. З вовком жити, вовком бути. (Гпїдк.) ...по вовчому вити. (Лім.)
Чоловік рад не рад уподоблюєть ся до свойого окруженя. Пор. IV а  псі. V 
(\Уо1Г 193, 471, 473, 503); лат. ІЛиІа с и т  Іирів, с и т  < | и і 11 и з ев«е сирів;
А(1а 1Ь. \Уі1к 31, 32; 2 а 1 и г . V III, 441.

5і). З живого вовка ськиру продає. (Наг.)
Зпач. строїть фантастичні плани, основані па занадто горячій падїї.

60. Ззїв вовк кобилу, най ззїсть і лошє. (Кольб.)
При більшій пшодї і менша ие так болить. Німець досадпїйіис: Паї <1ег \Уо1Г
ііеп Осіївеп 8 ЄГГЄ88ЄП, ко Ггезя’ ег аиеЬ іііе Нбгпог, \У а п  (І. V (\Уо1І
2ІІ5, 206).

61. Зїркае очима як вовк. (Сор.)
Говорять про поганий, захланний погляд.

62. Змок як вовк, і змерз як пес. (Наг.)
Ііовк мусить бігати по сіотї. а пес зимою ночує на дворі на морозі.

63 . 1 вовки свого патрона мают. (Наг.)
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Патроном іювкіїї уважаеть ся у пас сьв. Іівколай. який буцїм то кождому 
вовкови замикав й відмикав зуби.

04. І вовк свої вовчеиьнта любпт. (Наг.)
Любов до власного кодла ще пе вначить, ідо той чоловік добрий і для 
инших.

бо. І вовк хоче жити. (Наг.)
Гуманне почуте признає всьому, що живе, рацію його іетноваїш.

ОС. Із нехотя в’їв вовк порося. (Ільк.)
Ж артують, коли хтосі. зробив иншому якусь пакість і виправдує ся, що зро
бив се нехотя.

07. І па вовка перепадув, пе то на чоловіка. (Дпд.)
ІІерепадув — заходить лиха пригода. Зпачінв: і па вовка, дикого, сильного, 
свобідпого звіря заходить лихо, а  па чоловіка й поготів.

08. І пебоя вовкп з’їли. (Ільк.) ...взїдьит. (Наг.)
Відповідають хвалькови або сьмільчакови, який каже, що того а  того пе боїть 
ся. Німець каж е: 1)іе ДУоІГе Ггев.чеп аиеЬ оП ^езсіїеійіе М ипЛеіп, \У апі1. У  
<\УоіГ 180).

09. 1 пораховану вівцю вовк із’їсть. (Лучак.)
Пор. висше ч. 26; Окпіап. 360.

70. Кізмп вовка не тровптп. (Дар.)
Говорять про невідповідні способи, яких уживав хтось для свойого діла. Нїм. 
\Уо1Ге капп ш ап пісіїї т і ї  ЗсІїаГеп Гап^сп, \Уагн1. V (ЛУоІГ 573).

71. Кого, як кого, а вовка при тім певне не було. (Колом.)
Говорять про лихе діло, якого справсць невідомий. Пор. висше ч. 4.

72. Коли йдеш до вовка па обід, берп пса з собою, (ільк.)
Коли пробуєш мирити ся з ворогом, то держись обережно. Пор. \Уапс1. V 
(\Уо1Г 472, 476, 480, 498, 515); С е іа к .  249; Н г г о х .  \Уі1к 14.

73. Лїпшіє, як молодий вовк. (Гнїдк.)
Ж артливо в значіш о: робить ся що раз гіршим; молодий вовк що далі ро
бить ся гіршим. Німець каже: Ле і їт ^ е г  ііег \Уо1Г, ,)е Ьезяег, \Уап(1. V
(\Уо1Г 267).

74. Ловив вовк, ловив, а колись і вовка зловлять. (Ільк.)
Такий, що кривдить людий, верховодить над ними, наскочить колись на дуж- 
шого, завзятїйшого, який і його візьме під ноги. Пор. С е іа к .  146: А іІа ІЬ . 
\Уі1к 38.

7Г>. Має тї вовк іззїсти, волю я. (Наг.)
Говорив чоловік дорізуючи вівцю скалічену вовком.

70. На вовка помовка, а заяць кобилу ззїв. (ІІетр.)
Ж артливо, коли хтось вибріхувть ся від діла, яке очевидно зробив сам. Пор. 
С е іа к .  345.

'7 . На вовка помовка, а злодій кобилу украв. (Лев.,Ільк.)
іноді чоловік занадто береже ся одного ворога, і потерпить лихо від другого. 
Пор. 11 о с . 349.

78. На, вовчо, заїдж мі І (Наг.)
Окрик розпуки, коли чоловік притиснений бідою  не вмів собі иорадити.

79. Нагнав му вовка. (Колом.)
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Зам. нагнав страху.
80. Най вам вовк помагає! (Цеп.)

Кри чать жартуючи, зам. пай вам Бог помагав.
81. Най тото вовк іизїсть! (Наг.)

Говорять про якесь невідхильне лихо, якому чоловік не може дати ради. Пор. 
\У а псі. V  (\УоІГ 561).

82. Наставило ся вовковн в зуби. (Ільк.)
Говорить про брикливе, збиточне теля або пороси.

8.4. На таке й вовк не нристаие. (Дрог.)
Коли мова про якісь дуже кривдні, некорисні умови.

84. На таке сї вовк жешів, та й доси жіпкп не має. (Кол.)
Коли мова про якісь фантастичні пляни та непевні обіцянки.

85. Натягає ся як вовк. (Гнїдк.)
Значіне неясне. Як натягав ся вовк?

86. Но буде з вовка баран. (Уриче).
З  лихого чоловіка не зробить ся добрий. Пор. Л іІа ІЬ . \УіІк 138; \Уапс1. V
(УУоІГ 13— 15 ); 7. і  І и г. II, 223.

87. Не в и в о д и  вовка з лїса. (Лев., Ільк.) Не викликай... (Наг.)
Ие накликай сам на себе напасти. Пор. внсшс ч. 9, 16; \У ап і1 . V (\Уо1Г 318); 
А ї їа і  І). \УіІк 61: 2 & 1 и г. IX, 22+; V, 561.

88. Не видреш, як вовковп з горла. (Гнїдк.)
Говорять про тугого, неточного довжпика абе скупаря. Пор. виспіє ч. 11; 
\У ап (]. V  (УУоІГ 358).

89. Не за те вовка бют, що сира нема, але що вівцю з’їв. (Гнїдк.)
Делікатне розріжненв блияших і дальших причин. В дальшій копссквенції 
бють власне за те, що сира нема, тоб-то, що не стало користи, яку вівші 
приносила чоловіковії. Німець каже: Не за  те вовка бють, що сірий, але за
те, що вівці їсть, див. \У а п <1. V (\Уо1Г 290}: А сІаІЬ . \УіІк 6 (і.

90. Не затрубит так пес, як вовк. (ІІетр.)
Ж артую ть із бідного, слабосилого, коли пориваєть ся рівняти ся з богатшим, 
сильнїйшнм.

91. Не мав вовк чим ср.... та ликами. (Ільк.) Не має... (Петр.) ...та
ликом. (Наг.) ... личєм. (Лім.)
Говорять, коли хтось недотепно вибріхуеть ся від свого діла або коли про 
когось пущено якусь песуразну брехню. Пор. I I о с . .379.

92. Не мав вовк чим ср.... та пішов до лїса лика драти. (Лучак.)
Говорять про несуразпе, необдумане діло.

93. Не навчиш вовка орати. (Гнїдк.)
Хто вродив ся або став ся нездарою, злим, того не наломиш до трудящого, 
чесного жити. Иор. УУ а т і .  V (\Уо1І 13, 312); А сІаІЬ . УУІІк 82.

94. Не* продавай вовка, аж го забєш. (Ільк.)
Ж артую ть, коли хто строїть фантастичні пліши, або похвалявть ся, що я те 
й те зроблю свому ворогови. Иор. \У а псі. V (\Уо1Г 343).

95. Не ручу, нно за вовка і за себе. (Гнїдк.) ...нїза кого... (Н аг.)
Зсіі. щ о не зробив того діла.
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96. Не треба вовка бити, треба го оженптп. (Наг.)
В дусї старих поучені, про жіночу злобу се буде для нього пайтяжша кара. 
Подібно і в нїм.: Оег ЛУоІГ сіопкі пеі дегп ап (ііе Носіїгеіі, \ У я п <1. V 
(\Уо1Г 162).

97. Не туди вовка тягне, де для пього нічого не пахне. (Лпсятпчі).
Говорять про самолюбців та користолюбців, що пристають лиш до такого 
діла, яке обіцюв їм особисту користь.

98. Ні вовк, нї пес. (Гпїдк.)
Говорять про хиткого, слабохарактерного чоловіка. Німець каже: Ег іяі Ьакі 
УУоІГ, Ьаісі РисЬз, пор. \У ап і] . V (\Уо1Г 610).

99. Носит вовк носпт, а колись і вовка понесут. (Гнїдк.) ...впнесут.
(ІІетр.) Носив... понесли... (Наг.)
Злий чоловік кривдить инших, поки й йому самому не пршідеть ся покутувати 
Пор. б е ї а к .  140, 263; А<іа 1Ь. ЛУіІк 6 8 ; Н о с . 273; 2 А Іи г . X, 1026.

100. Обійде ся без вовка в кошарі. (Урпче).
А  без лихого чоловіка в чесній компанії.

101. О вовку помовка, а вовк у кошарі. (Ільк.)
Про лихе досить нагадати, а  воно вже й тут. Пор. висше ч. 33, 51; А її а 11>. 
\УІ1к 71.

102. Ой уже, іцо ти вовком наореш! (Наг.)
Непотрібом, марнотратником не доробиш ся. Пор. висше ч. 93; А її а 1Ь. \\'і1к 107.

103. Остатна річ вовком орати. (Ільк.)
Так характеризуй чоловік своє бизвіїхідне положене, де мусить користувати 
ся радою або услугою свойого ворога. У Ч е х ів : 2  УІка пеЬгае Ьиііе о гас, 
С е іа к .  168; пор. висше ч. 102.

104. Певне вовк у лїсї здох! (Наг.)
Говорять почувши якусь несподівану новину.

105. Переказами вовк не ситпн. (Наг.)
Себ-то тим, чого сам не зловить і не з’їсть. Німець каж е: І)сг АУоІГ тгігй пісЬІ 
каїї, \уепп ег Воіеп пасії ЗсіїОрвепіІеі.чсІї всЬнкІ, ДУапіІ. V (ЛЛго1Г 128); пор. 
висше ч. 40 ; Г и л ь ф . 1594.

106. Пізнати вовка по голосі. (Н аг.) ...по серсти. (Урпче).
Він не утаїть  своїх прикмет. Пор. А(1а1Ь. \Уі1к 135; 2 : Ї І и г .  II, 137.

107. Пізнати вовка, хоть в бараиїй шкірі. (Ільк.)
Злого чоловіка пізнаєш, хоч чипнть ся добрим.

108. Пожалував вовк кобилу, лишив хвіст і гриву. (Кобил.)
► Ж артую ть І8 милосердя лукавого та захланного чоловіка. Тілько перша по

ловина у А її а  II). ЛУіІк 8 6 .
109. Раховані вівці вовк бере. (Кобил.)

Може відгук старого віруваня, що власне почислені предмети иайшвидше 
діапають шкоди. Пор. \У а п (І. V (\Уо1( 39, 40, 6 8) ;  лат. Ьириз поп уегеїиг 
еііаш  пш пегаїов оуєя (Іеуогаге; висше ч. 26, 69.

110. То вже велика біда в лїсї, як вовк вовка їсть. (Кол.)
Злі люди держать ся дружно і пе радо виступають оди» протни одного. Пор.
А її а 1Ь. \Уі1к 24; 2 й іп г .  II, 241.

111. То лиш вовк очима сьвітпт. (Наг.)
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Вовк— Повна Ч. 3592—300(і.

Говорить чоловік, коли йому велить шукати чогось па потемки.
112. То ще вовк в овечій ськирі. (Наг.)

Хитрий, лихий чоловік, що удаз доброго та спокійного. И 'ап с і. V (\\гоІГ 598, 
624); А сІаІЬ . \\'іІк  Н і ;  2 й І и г .  V, 558 ; С п у г іш  498.

113. Туди сї вовк пхає, де ГИЇ8Д0 має. (Комар.)
Знач, і вовк почував любов до своїх  вовченят.

114. Уже се І ВОВКИ в лїсї ВІІЮТ. (Гпїдк.)
Знач, стара новина, діло всім давно відоме, пор. висше ч. 10.

115. Уклепав, як біда вовка. (Наг.)
Говорять про незугарно, невміло зроблепу річ. Натяк на оповідане про тс. 
що вовка сотворив пе Бог, а  чорт.

110. Цп впдїлнсте, аби вовк дав мпьпсо псовп ? (Карл.)
Тай взагалі ніхто не любить зрікати ся свовї користи, щоб дати ї ї  свойому 
противникові!. Німець каже коротше: Г)ог \Уо1Г Ііаі кеіп КІеіясІї 7.и КаиГ,
\Уа п (1. V (\Уо1Г 8Я).

117. Хто вродив ся вовком, тому бараном не бути. (Гнїдк.)
Моральні прикмети чоловіка в дуже великій мірі залежать від його фІ8ичної 
організації; відси народня віра в те, що злим або добрим чоловік уже родить 
ся, що злі або добрі прикмети держать ся в р о д і .  Німець каже: Лик еіпеш 
аііеп \УоІГе \у ііч 1 піеЬі ЄГ5І еіп ЗсІїаГ, пор. \Уап<1. V ^У"ІГ 14, 1 5 ) .

118. Що вовк здибле, то иусит із’їсти. (Лучак) ..то  його. (Наг.)
Біра, що вовк здибав тілько те, що йому призначене на здобич і, значить, 
він не може милосердити ся над своєю жертвою. Пор. \У апс1. V (\Уо1Г .454) : 
А (І а  1Ь. ЛУіІк 7.

119. Що вовк назначив, то його. (Гнїдк.)
Знач, іцо раз мав у зубах, покалічив, те мусить з'їсти коли пе зарав, то 
пізпїйше. Віра, що прим, товарипа, раз відбита від вовка, мусить таки зги
нути в його зубах. ІІор. А іІа ІЬ . Л\гі1к 5.

120. Що сїре, то й вовк. (Дар.)
Сьміють ся з боягуза, якому в усьому Сірому привиджуеть ся вовк, а  в даль
шій л їп її з чоловіка, який усюди вітрить небезпеку. У Чехів навпаки: N011! 
\'5е \г1к, со ьегои Ьагуи т а ,  С е іа к .  269; пор. \У а п (1. V (\Уо1Г 254).

121. Як бп був вовк не с —в, був би барапа спіймав. (Кол.)
Ж артую ть із лінивого, вепорадпого чоловіка, що прозївав добру пагоду. Пор. 
АУапс). V  (\Уо1Г 336).

122. Як бн вовк не сидів за горою, був би за другою. (Ільк.)
Небезпека все грозить чоловікови коли не з одного боку, то з другого.

123. Як вовка бют, у вівщо дух вступає. (Уриче)
Знач, вона почував себе безпечнїіішоїо. Пор. ТУ а  т і .  V ( \ \ ’о 11' 1Я4).

124. Як не вовк, то бурий пес. (Хнрпика).
Сьміють ся я боягуза, що налякався, асам  не знав гаравд чого. ІІор. А сі а І Ь .
\Уі1к 2 .

Вовна. 1. Вже на нїм вовна поросла. (Наг.)
Бже троха доробив сн, забогатїн. Пор. XVа псі. X’ (\УоІ1е 35).

2. Вовна не вовна, аби кишка повна. (Сапог.)
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Вовчий—Вода Ч. 3007- З О 24.

Коли чоловік голодний, то не перебирав в стракі, чи вона добра, чи менше 
добра. Пор. А <3 а  1Ь . Ш еіпа 5.

3 . Вовиов кишки не напхаєш. (Збар.)
Самими непотрібними річами ситий не будеш. Сказано було в тім впачінго, 
що пустим балаканем не можна просьвітити людий.

Вовчий. 1. А куш, ти вовча вечере! (Голоб.)
Кричать на коня. В великоруській билїнї коня навивають „волчьи сить, тра- 
внной мѣшокт>“.

2. Він десь у вовчій школі був. (Збар.)
Навчив ся безправства, несумлїнности.

3. Вовчим правом узяв. (Кол.)
Знач, силою, розбоєм. Пор. А г їа ІЬ . \Уі1к 92.

4. Вовчі щенята годувати. (Г н їдк)
Зпач. примножувати собі ворогів, пор. лат. Аіеге Іи р о ги т  саіиіоз (3 е у І» о 1 <1 
17); УУапгІ. V (УУоІГ 634); С е іа к .  530.

5. Вовчу звізду побачити. (Гнїдк.)
Терпіти голод, пужду, нластпво витп з голоду. Голодне вите вовків у ночи 
жартливо кладуть у ввязок з витвм собак до місяця; мовляв: вовк вив тому, 
що побачив вовчу звізду.

0. Вовчу хоробу мати. (Гнїдк.)
Вовча хороба — ненажерність. Пор. А іІа ІЬ . ЛVі 1 к 89.

7. Де не стає вовчої скіри, надстав лиса. (Ільк.)
Мабуть кушнірська приказка, та може мати й ширше вначіне: де не можеш 
силою, там пробуй хитрощами. Иор. А<1а1Ь. \Уі1к 14: 2 й Іц  г. V III, 002.

8. Зараз ти тут вовчий каганець засьвічу. (Наг.)
Дам по шіцї, так що аж в очах засьвітить ся.

!). Іди до вовчої мами! (Наг.)
В значішо: ідп до чорта.

10. Ото нівроку вовчий голосок! (Наг.)
Коли хтось заспіває пезугарним, хрипливим голосом.

11.. Пішов бис вовчими слідами! (Наг.)
П рокляте: щоб ти пішов блукаючи, звів ся нї-на-що.

12. Пішов вовчими стежками. (Кол.)
Знач, пішов лісами, нетрами.

13. То вовче горло. (Крех.)
То ненаситний, захланний чоловік.

14. Того на єден вовчий зуб не вистапе. (Лім.)
Вовчий зуб — символ ненаситности, нажнрливости. Ж артують голодні, коли 
їм насиплють богато страви, мовляв: на такий голод і сього мало.

15. То якась вовча тїчня. (Лім.)
Про громаду сердитих, завзятих лгодий. 

ю . Уздриш вовчу звізду. (Ільк.)
Знач. 8азнаеш іще нужди. Пор. висше ч. б.

Вода. 1. Ані в студеній водї не вмиєш ся. (Ільк.)
Знач, не очистиш ся від закидів, від лихої слави. Пор. XV а п <1. IV (\Уаз- 
зег 589).
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Ч. 3025—3042.

2. Анї сьвящгіпа вода пе поможе. (Ільк.)
Сьвячена вода вважавть сн ліком па ріжні слабости, особливо такі, що буцім
то спричинені 8ЛИМИ духами, які бояті. ся ї ї ,  вор. висше Бояти ся Н : 
А сі а  1Ь. \Уос1а 35. 2 ; І Іи г .  VI, 492 ; II, ЗОІ; X II, 478.

3. Анї сьвящеиною водою пе відхристиш ся. (Ільк.)
Приповідка оперта на тім самім віруваню, іцо сьвячена вода проганяв злого 
духа.

4. А що, налльило ти сї води в вуха? (Наг.)
Знач, зазнав еси біди? Пор. \Уапс1. IV  ОУавзег 654).

5. Без води й борщу не звариш. (Збар.)
Ж артливо говорять про пожиточність води.

0. Блаженна вода не нутяща ума! (Ільк.)
Говорять у докір ШШИЦЯМ ті, що пють саму воду. Пор. С е іа к .  289; \ У а п <1.
IV (\Уазкег 415); 2  А їй  г. X III, 97.

7. Богато води до моря уплине, закпм ся то стане. (Ільк.)
Приповідка основана на давнім звичаю міряти час унливанем води. Пор.
2 й І и г .  XII, 406.

8. Бодай єс сї тогдн верпув, коли сї вода горі ріков оберне! (Наг.)
Прокляте: вода в гору не вертав ніколи

!). Бодай-сь не мав иристапівку, як та во д а! (Сор.)
Прокляте: вода — елемент рухливий, я у чоловіка ідеал —  супокій.

10. Бодай ти з водов поплив! (Вікно).
Прокляте: щоб ти щез безслідно.

11. Борше сї вода до горн оберне. (Наг.)
8еі1. ніж сс й те стане ся. Говорять про щось неможливе. ІІор, висше ч. 8 ; 
АУапсІ. IV (П 'ятої- 776).

12. Вари воду, вода буде. (Лев.)
Говорять про безплодпу роботу, даремні зуснлн, пусту бесіду. Пор. А сі а 11). 
АУо.Іа 74; \У а її <1. IV  (\Уаяяег 150).

13. Вари воду, вода буде ; сип крупи, каша буде. (Тереб.)
ІІор. ч. п о п е р е д н є . Як аптітезу до нього додано обравець невеликої роботи, 
що й осягав позітівний результат.

14. Варю з себе воду. (Вікно).
Варити з себе коду — проливати піт; знач, працюю тяжко, труджу сн.

15. В воді стоїт, а питп кричит. (Кол.)
Говорили про богатого скупаря, що жалував сн на свою бідність.

10. В глубокій воді велика риба. (Кол.)
Так само й чоловік при достатку робить ся міцний, красний та розумний.
Пор. А «1 а 11». \УоіІа 28; С е іа к .  165: \Уапс1. IV  (АУаввег 10, 14, 175, 176,
192); 2  а І и г. X, З і.

17. Велика вода спит сї — якась пригода буде. (Яс. С.)
Велика вода —  повінь, символ незвичайної пригоди.

18. Вже би тота вода млин обернула, що я нині випив. (Наг.)
Мовив у л іт і косар пючи раз по разу воду.

19. Вже му вода до вух доходиг. (Наг.)
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Знач, біда крайня, небезпека грозить згубою. Пор. \У а іи і. IV  (\Уак-ег 
443, 445).

20. Бід великої води надій ся чкодп. (Лій.)
'Гак само і від великих панів, — додав селянин сказавши сю приповідку.

21. Він і в воді не топе і в огни не горвт. (Наг.)
Говорить про чоловіка, що зазнав усякої бідн і про те пе стратив веселості! 
й відваго.

22. Вій і па холодну воду дує. (Дрог.)
Говорять про надмірно обережного чоловіка.

28. Він у десятьох водах митий. (Кол.)
Знач, бувалий, досьвідний чоловік. Німець каже: у всіх  водах митий, йор. 
XVа п іі. ІУ  (ХУаззег (>77).

24. Б котрій ріцї вода до гори вертає? (Комар.)
Говорять у відповідь, коли хтось жадав звороту річи, яка йому не належить 
ся, або якої йому не хочуть віддати. ІІор. А(1а1І>. \Уоі1а 3 7 ; А У атІ. IV  
(УУавзег 71).

25. В лижцї води бп мпї втопив. (Сор.)
Говорять про завзятого ворога, який чигав на нашу 8губу або шкоду. Пор. 
XVапіі. IV  (АУаззег 095); б е ї а к .  553.

20. Б мутній воді риби ловити. (Кол.) Б каламутні... (Наг.)
Прастарий образ інтриїапта, що силкувгь ся заплутати справу для власної 
користи. Пор. XV а т і .  IV  (ХУаявег 211. 4И>5, 460); Д ик. 978.

27. Вода би го ие протоиула. (Гнїдк.)
К ееіе: він би пе втонув у воді. Приказка основана на віруваню, що великі 
грішники, чародії не тонуть у водї. Пор. К в і т к а ,  Конотопська відьма.

28. Вода би му ся па голові остояла. (Гнїдк.)
Значіпе неясне. Мб. такий тихий та спокійний.

21). Бода все сполоще, лише злого слова пїколи. (Ільк.)
Контраст між матерінльшім і духовим заіілимленєм. Пор. С е іа к  73; XV я п і і.
IV (ХУаззег 85).

30. Вода в решетї пе встоїть ся. (Ільк.)
Говіркий не заховав тайни — пояснене Ільк. Значінв ширше: марнотратник 
не заховав даного йому добра. ІІор. А іІа ІЬ . \Уос1а 32, ще близше К п ар . 629.

31. Бода — гусьиче виио. (Наг.)
Ж артують пяницї. Пор. А її а 11). АУоіІа 79.

32. Вода єдному бере, другому дає. (Н аг.)
Говорить ся про повінь. Пор А сі а  1Ь. \Уос1а 50; \У а т 1 .  IV' (ХУаззег 371); 
Х а іи г .  XI, 581.

33. Вода з водою зійде ся і чоловік а чоловіком. (Ільк.)
Всї води Йдуть до моря і там сходять ся; так само люди сходять сл в гро
маді, в суспільности. Пор. С е іа к .  205; XV а т і .  IV (УУаїзег 394).

34. Бода а огньом не товариші. (Кол.)
Говорять про людей ріжної вдачі або відмінних соціальних становищ. ІІор. 
С е іа к .  228; XV а  т і .  IV  (\Уа$зег 424).

35. Бода каламутна як чир. (Наг.) ...як кіселицї. (Наг.)
Чир — підгірська страва : мука заколочена на горячій водї.
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Вода Ч. 3650 -  3078.

36. Вода мутна, жона смутна, обі не до смаку. (Гнїдк.)
Каламутна вода і в інш их випадках явднбть си символом смутку.

37. Вода на мій млнн. (Сор.)
Знач, ос мені на користь. Пор. А сІаІЬ . \УосІа 5 3 ; Я а іи г .  XII, 341.

38. Вода — наша мама. (Лучак.)
Відгук прастарого погляду, що вода — жерело всякого органічного житя.

39. Вода, то смерть: лїзь у воду — втопиш ся, їдж рибу — вдавиш
ся. (Загул.)
Мабуть рефлексії пяниці. Пор. частково А її а  І її. АУосІа 31.

40. Вода ума не мутит тай голови не смутит. (Гнїдк.)
Водою не впвш ся і через те пе нридбавпі клопотів, які трапляю ть ся пя-
ницї. Пор. А іІа ІЬ . \Уос1а 58 ; 2 а І и г .  X III, 97.

41. Вода чиста як сльоза. (Наг.)
Коли говорять про дуже чисту воду.

42. Води маємо нівроку, ще коби лиш хліб, то би можна жнти. (Лол.)
Говорять гірняки, коли постороїшї хвалять їх  воду.

43. Води хоць мий ся, лїса хоць бий ся, а хліба хоць няач. (Цей.)
Говорив подоляк зайшовши в гори.

44. Водов не впєш сї. (Наг.)
Знач, можна пити до схочу. Пор. А сІа ІЬ . \Уос1а 02.

45. Водов ситий не будеш. (Наг.)
Відповів селшшп, коли міщанин любував ся, яка в селі гарна вода. Німець 
каже: Вода добра, але свипий нею не нагодуєш, пор. ДУапсі. IV (\Уаазег 401).

46. Водов того нн відіпєш. (Кольб.)
Знач, треба відпити чим иньшим, головно горілкою. Говорять, коли хтось 
образив когось або взагалі зробив щось таке, за  що звичай велить участу
вати ображених — звісно, пе водою.

47. Водою що схочеш, лиш лихого слова пе сполочеш. (Гнїдк.)
Вода змивав матеріальні плями, але не змивав духових. Пор. висше ч. 29.

48. Воду вари, вода буде. (ІІетр., Ільк.)
Пор. висше ч. 12.

49. Воду вари, вода буде, як крупів пи вкинеш. (Кольб.)
Пор. висше ч. 13.

50. Воду в ступі пе втовчеш. (Наг.)
Знач, для ї ї  опапованя треба інш их способів. Пор. \У апс1. IV (УУазвег 382).

51. В плиткій водї не навчиш сї плавати. (Наг.)
8 сіІ. треба йти на глубоку. Пор. \У а  п (3. IV  (\Уаззег 202).

52. Втопив мі без води. (Карл.)
Знач, скривдив, занапастив мій вік.

53. Вчорашної води не догопиш. (Наг.)
Знач, не завернеш того, що минуло.

54. Глянь на воду та па свою вроду. (Дар.)
Вода прімітівпому чоловіковії служить за  зеркало.

55. Добра вода, бо не мутить ума. (Ільк.; Добрая. . пемутяіцая... (Лев.)
Пор. висше ч. 6 , 40.
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56. До якої води прийдемо, гаку ниймо. (Гнїдк.)
Знач, якої нагоди діждемо ся, з такої корвстаймо. ІІор. С е іа к .  2 2 7 ; \ У а т і .  
IV (\Уак>ег 255).

57. Б, то давно з водов поплпло. (Наг.)
Знач, минуло ся безповоротно.

58. З водов тай вогнем нн грай. (Кольб.)
Одно ІІ друге — елементарні сили, супроти яких чоловік буває безсильний.

59. І в Йорданській водї не відмиєш сї. (Сор.)
Йорданська вода — особливо ськята. ІІор. висше ч 1 , 2 , 3.

60. І вода як довго стоїт, то сї злсмер.інт. (Наг.)
Говорять про лінивого чоловіка. ІІор С е іа к .  134; ЛV а а (1. IV  (АУавзег 125, 
306, 310); 2 а І и г . Х ,  516.

(11. І води не замутнт. (Гнїдк.)
Такий сумирний і спокійний. Иор. А ііа ІЬ . ДУоіІа 39 ; \У а п іІ .  IV (\Уа*£ЄГ 
563, 566, 055); 2  а І и г. VIII, 560.

62. Іде му як з росн, з води. (Наг.)
Знач, поводить ся добре.

НЗ. Іде як вода по каміню. (Яе. С.)
Говорить про час, вік людський, що минає і не вертав назад.

64. Ідут як по смфі'іеііу воду. (Наг.)
Говорять, коли кудись іде богато иароду, прим, за  порадою, до ворожбита або 
лікаря.

65. І з роси і з води і з усьої лободи. (Кол.)
Бажають один одному поводженя, ксії. аби тобі йшло добро.

66. Каламутна вода снит сї, то якась нанасть, обмова. (Яо. 0.)
Симболїка дуже ясна і загально розповсюджена.

67. Каламутна вода, як кисїль, як жур. (Ільк.)
Дуже звичайне порівнане. Кисіль або жур варить ся з вівсяно) муки.

68. Кождпй на своє колесо воду навертає. (Гнїдк.) ...коло... тягне. (Коб.)
...горне. (Кол.)
Знач, кождий дбає про свою користь. Иор. А сІаІЬ . Н’осіа 20; С е і а к .  57 ; 
\У а п  її. IV (АУаязег 218).

61). Красїтна вода. (ПВЛ.)
Зпач. чиста, холодна.

70. Мала вода, великий шум. (Климець.)
Говорять, коли за  для малої річи робить ся великий гомін. Иор. \Уаіі<1. IV 

ДАУавзег 548).
71. Най гуси воду пют, а ми будем горівку. (Кол.)

Говорять пяницї. Иор. \У а  п ї ї .  IV  (УУазяег 50)
72. На чистій водї не жаль і тонути. (Гнїдк.)

Образово: за добре, чесне діло не жаль і головою наложити.
73. На чисту воду го вивів. (Наг.)

Знач, відслонив, виявив його погані справи.
74. На що в кирницю воду ллятн? (ІІетр.)
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Говорять про всяку зайву роботу. Пор. Л <1 її 11». АУосІа 6 / ;  \У а п ( і .  IV (\Уая- 
8ег 207); 2 4 1иг. X. 1 0 2 2 . 1023.

75. Не пір водї, по втопиш сї. (Наг.)
Знач, не йди в воду неоглядно. Пор XVа псі. IV  (АУаяяег 25В, 259).

76. Не в кождій водї мило розпустить ся. (Ільк.)
І чоловік не в кождій компанії чув себе свобідним та веселим.

77. Не з гусь води. (Гнїдк.)
Зпач. се не така байдужна справа, яка-б не зачіпала мене так як гуся вода. 
Иор. чеське 8  Низі уосіа, а  $е п т е  дшійка Ігіуа кіоуа, О е іа к .  90; IV а т і .
IV (\Уа$8ег 546).

78. Не лїзь у воду не знаючи броду. (Ден.)
Не бери ся до діла, не знаючи його шанс. Пор. А (1 а іЬ . \Уо(1а 3 6 ; \Уап<І.
IV  (\Уа«зег 120).

79. Не лїй води до криниці'. (Гнїдк.)
Не роби зайвого, вже раз зробленого діла. Пор. висше ч. 74; АУапі]. IV 
(\Уаз8ег 141, 148); 2 Й Іи г . X, 1023, 24

80. Не мав що робити, пішов воду гатити. (Наг.)
Говорять про дармоїда, що вишукує собі непотрібну роботу. Пор. \У а п (1.
IV  (ХУавзег 640)

81. Нема ми кому раз води подати. (Наг.)
Говорить хорий, опущений чоловік. Подати води — снмболїчннй вислов зам. 
пильнувати недужого, услугувати йому. Пор. АУагкІ, IV  (АУаявег 646, та тут 
значіне інш е); 2  & І и г. V II, 804.

82. Нема міцнішого трунку як вода, бо вода млини обертае, а горівка
ні. (Збар.)
Ж артував тверезий із няного. Пор. ЛУапсІ. IV (ХУаззег).

83. Не скропиш того сьвячепов водов. (Ільк.)
Знач, не відженеш чим будь сього лиха. Пор. висше ч. 1, 2, 3, 59.

84. Не сьміе ся вода з болота, лиш болото з води. (Гнїдк.)
Звичайно брудний, 8ЛИЙ, глупий СЬМІЄ СЯ 8 чистого, чесного та розумного, 
а  не навпаки.

85. Нї вода, ні окріп. (Гнїдк.)
Те саме, щ о : нї зимний, нї горячий, чоловік неозначеного характеру.

86. Нї води, ні роси. (Печен.)
Знач, нема нї великого богацтва, ні скромного достатку, а  тілько бідність.

87. 08, тота певно з водов не поплине. (Наг.)
Говорять про вередливу, перевірну жінку.

88. О, то тиха вода! (Кол.)
Знач, скритий, неровмівний чоловік. Иор. \У апс1. IV  (ІУазаег 675).

89. Пішов по воду, як рак по дріжджі. (Наг.)
Знач, довго пе вертав ся. Оповідають, що рак як пішов по дріжджі в велику
пятницю одного року, то вернув аж у вел. суботу другого р. Пор. висше Ваг. 1.

90. Пішов по над воду, як бідному за долев. (Наг.)
Знач, шукав невідомо чого, блукає без цїли.

91. Прийшло з води невидьомо, пішло до води па десять вітрів. (Комар.)
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Про добро, що прийшло несподівано, без труду, і потім так счмо легко роїий- 
шло ся.

92. Прийшло з води, пішло з водою. (Зазул.)
Значиш такеж, як і попередньої.

93. Принеси води тай саи сї папєш. (Наг.)
Говорять лінивому, що рад би маги користь, а  не хоче 8адля неї потрудити 
ся, аби й інші не скористали. Польське „Рггупіей \Уоі1у, <Іаш сі ріе“, хоч 
близьке що до слів, має инпіе вначінв, А іІа ІЬ . ЛУо<іа 4-8.

94. ІІротив води кепсько плисти. (Кол.)
Тяжко бороти ся з переможними обставинами. Пор. \У ап і1 . IV (ХУаззег 170).

95. Пустив сї на бистру воду. (Н аг.)
Пішов на небезпечне діло, вдав ся в ризиковну спекуляцію.

90. Решетом води не наносиш. (Кол.)
Говорять про безтямну, необдуману роботу. ІІор. А <1 а 11». \Уос1а 22, 51 ; 
\У ап (і. IV (\Уаз8ег 583, 712); 2 4 Ш г . IX, 585.

97. Розгуляли сї води як дунаї. (Наг.)
Говорять про велику повінь.

98. Росте як з води. (Наг.)
8еі1. як скупаний у  водї. Пор. А сІаІЬ . \Уосіа 19.

99. Студепої води бажпт. (Кол.)
Говорять про хорого, всїми опущеного чоловіка.

100. Такий став, як у воду опущений. (Наг.)
Знач, беврадний, безпомічний.

101. Так як тота вода не має місдьи, так я йду та йду сьвітами. (Наг.)
І тут вода символ неспокою та непосидючости, пор. висше ч. 9.

102. Тиха вода береги ломить, а бистра тамує. (Ільк.) ...ломе. (ІІетр.)
Говорять про тихого, але пристрасного, вавзятого чоловіка. Бистра вода инодї
сама спиняє свій біг, наносячи собі тами та загати — звісно, не на користь 
тим, що сидять біля неї. Пор. А її а  1Ь. \Уос1а 3.

103. Тиха вода бериги лупає, а бистра йде тай перейде. (Ценїв.)
Тихий а заввятий чоловік розсердивши ся накоїть більше лиха, ніж бистрий,
запальний, що швидко вибухне, але швидко й подобрів. Пор. що до другої
половини \У апс1. IV  (\Уа$8ег 112).

104. Тнхая вода греблю рве. (Тереб.)
ІІор. висше ч. 102; IV а т і .  IV (ДУавзег 99, 100, 305, 312).

105. Тихий як глубока вода. (Корч.)
Про тихого, а глубоко чутливого чоловіка.

106. То вода на мій млин ! (Кол.)
Се мені корисне, се як рав по моїй думці. Пор. висше ч. 37 ; б е ї а к .  522;
\У ап сі. IV (\Уаз5ег 579, 588, 614, 616).

107. Товчи воду в ступі. (Наг.)
Знач, робити щось безглузде, недоладне. Пор. висше ч. 50 ; А сІаІЬ . \Уо<Іа 52; 
\Уапа. IV (\Уа$8ег 591, 788).

108. Тогдп то буде, як вода горі берегами потече. (Наг.)
Знач се не може бути. Пор. висше ч. 11, 24; А іІ а ІЬ .  \УосІа 64.
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109. Той і лижкп води не дасть. (Наг.)
Говорять про скупаря, завидющого. ІІор. ІУ ап іІ. IV (ТУавзег (і17).

110. То йому як » гусьи вода. (Наг.)
Се Йому баіідуже, не робить ніякої турботи. ІІор. висше ч. 77; А її а ІЬ. Дчхіа 18.

111. То на воді записано. (Кол.)
Се пропало, про сс нема що говорити. ІІор. \V а п <]. IV  (Д\'акаег 730).

112. Треба му в сім пасом воду осьвнтити. (Ільк.)
Знач, набити гарапником сплетеним із сімох шнурів (пасом від нісмо).

113. Тут така вода, що в ній дна иема. (Наг.)
Знач, дуже глибока. У Пїмцн навпаки кожда, навіть найглибша вода має 
дно, пор. \У ап і1 . IV  (\Уазвег).

114. Хоть нрп воді, а собі. (Дид.)
йеіі. будую хату. ІІри воді будівля наражена на вічну небезпеку, та всс таки 
мила чоловікови, коли його власна.

115. Хто би сї нанив води там, де не веселиці, тон би сї зробив па- 
цяґов. (Берез.)
Загально розширене віруванв, що веселка — живе сотворіне, що вона пе 
(тягне, смокче) воду з криниць та рік і наповняє нею хмари. Не менше за 
гальне віруванв й те, що пити воду з того самого місця і безпоссрсдно по тім, 
як пила веселка, дуже шкідливо для чоловіка. ІІор. Етн. 36. V.

11 (і. Хто воду пе, тому сї в череві жьнби заплодьит. (Наг.)
Ж артую ть пянвцї з тверезого. Німець га Словак каже, що від води плодить 
ся воши в животі, пор. АУапсІ. IV  (\Уавзег 357); 2  А Іиг. VI, 337.

117. Хто лізе до водн, той має мокрі ноли. (Комар.)
Образово: хто війде між напасних, лихих людий, ие мине шкоди або прикро
сте. Пор. польське: Ше еіюіі/і <Іо ш кіу  — піе оЬ1е,)'а сі§, піе сііоііг <1о кагсг- 
т у  — піе оЬпі6 т %  еі§, А сі а 1Ь. УУосІа ЗО, 81 ; Х й іи г . IX , 315.

118. „Ци добра в вас вода?“ — „Най буде берегам добра, у нас
ладна*. (Наг.)
Не годить ся говорити про воду „добра", а треба казати „ладна1*.

1ІУ. Чиста вода еннт сї — щось добре приплине. (Яс. С.)
Чиста вода в снї ворожить добру новину.

120. ІЦе много води уплине, заки то буде. (Наг.)
Говорять про непевну будущину. Пор. С е іа к .  488; \У ап і1 . IV  (\Уаззег 574, 
575, 576); 2 й 1 и г . XII, 406.

121. Ще не оден став води втїкне. (Сор.)
8сі1. заким се стане ся. Пор. висше ч. 120; \ \ ’ а п (1. IV  (\Уаззег 160|.

122. Я води і в чоботьох не люблю, не то в череві. (Наг.)
Говорить пяниця. Пор. С е іа к .  141; \У а п (1. IV (АУаззег 60. 62, 74, особливо 
185, 402, 403): 2  й І и г. VI, 339.

123. Яка вода м,)игка, а камінь зглодже. (Сор.)
Так і слабосилий чоловік поборює далеко більші елементарні явища природи.
ІІор. А сІаІЬ . АУоіІа 6 : \Уап<1. IV (АУаззег 54).

124. Яка вода, такий млин; яка мати, такий син. (Кол.)
Прикмети характеру передають ся дітям через матір. Пор. \Уапі1. IV 
(АУаззег 545).
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125. Як на воді бульки стают, то буде слота. (Наг.)
Загально розповсюджене спостсрсжеиб, пор. \V а п її. IV (\Уа*ьег 451).

126. Як на воді слина. (Наг.)
Всі], розійш ло ся. П ро змарноване добро.

127. Як у воду камінь. (Наг.)
Веіі. пішов, пропав.

128. Як у воду капу в. (Вікно.)
Знач, пропав безслідно, без вісти. ІІор. \У а  псі. IV  (АУаззег 683).

129. Як хто в воду скаче, то н ти за ним скочиш? (Дрог.)
Говорить, коли хтось звипнвть ся, що зробив щось зле тому, бо Й ИНЬІІІІ так 
робили. Пор. \У а п (І . IV  (\Уавзег 474 '.

Водити. 1. А водили би ті до Берна! (Наг.)
До Берна па Мораві водили ще до бО их років тяжких злочинців для відбу- 
ванн кари.

2. Водит го блудними дорогами. (Наг.)
Тягне його в погане товариство, наводить на лихо.

3. Водит го за ніс. (Дрог.)
Знач, дурить, ошукує. Образ узятий І8 звичаю водити 8а ніс ведмедя, пор. 
А (І а  1Ь. \УосІ2І6 1.

4. Водит го за нідбоки. (Наг.) ...сї з ним... (Наг.)
Знач, поводить ся 8 пим фамілїярпо, підхлїб.інв йому.

5. Водит го як сліпого. (Наг.)
Держить його в залежности від себе.

6. Водити як кота за ниткою. (Гнїдк.)
Знач, дурити, мати когось за дурня.

7. Водит иї як кітку за стеблом. (Наг.)
Знач, дурить мене, відволікає справу з дня на день.

8. Водит очима як блудна вівцьн. (Наг.)
Говорять про заляканого, безрадного чоловіка.

9. Водит сї в ним по під руки. (Наг.)
Товаришує, вдав великого приятеля; пор. висше ч. 4.

10. Водиш ні як дїтнну на пояску. (Кол.)
Не П 08В 0Л Я 6Ш  мені с а м о м у  розважити якесь діло.

11. Таке то сї водит меже миром хрещеним. (Наг.)
Знач, таке бував — говорять про якийсь неввичайний випадок.

12. Тобі лише слїні діди водити. (Наг.)
Говорять до нездари, лінивого та нетямущого чоловіка.

13. Тяжко того водити, хто сам не хде ходити. (Вопткова коло До-
бромиля).
Переносно: зайва річ радити тому, хто не хо іе слухати доброї ради. ІІор. 
2 4 і и г .  Ш, 51.

Воєвода. 1. Воєвода — в печи мече горшками. (Н аг.)
Кепкують з такого, що до роботи лїиивий, а ласий на їжу, або 8 такого, що 
розсердивши ся на жінку бе горшки в печи.

Воздух. 1. Підньнлп го на воздўхп. (Наг.)
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Говорять про зомлілого або тяжко побитого, якого тверезять держачи яа руках.
Возити. 1 А возив би тобов дїдько по.іїиа на тамтім сьвітї! (Воробл.)

ІІроклятк осповане на вірувашо в таку кару в загробнім жнтю.
2. В озили  би тї по дохторах! (Наг.)

До лікаря везли даввїйше тілько в випадку дуже тяжкої слабости, звичайно 
тоді', коли вже ніякий лік не міг помогти хорому.

3. Возьит сї по нїм, як Мошконі бахурі. (Наг.)
Знач, верховодять над ним, ноневіряють його. Пор. 2 а 1 и г . V III, 78і.

Вознесеніє. 1. Як па Знесїпє цьвіт, то па Петра хліб. (Ожид.)
Господарська приказка. Цьвіт розумівть с я : збіжв цвите.

Возний. 1. Возний — тягниверета, а левізор — теребилюлька. (Кол.)
Возний чи судовий чи адмінїстраційний звичайно по селах має кепську репу
тацію, бо приносить віввапн до заплати податків і кар, а в разі невиплати 
мав бути присутний при екзекуції довгу, тоб-то при забираню з хати движи- 
мого добра. Ревізори (фінансові стражники) виявляли давнїйше свою служби-
стість ловлячи таких селян, що курили перемичений тютюн і в тій цїли ви
шпортували недокурки з люльок.

Возраст. 1. Не в возрастї сила, не в подобі розум. (Мшап.)
Приказка мб. книжного походжепя. Можна бути великим і слабим, гарним 
на вроду і глупим.

Воле. 1. Най має й два воля, коли мила моя. (Балиг.)
Говорив Лемко женячи ся з вольоватою дівкою.

Волї-волї (теж що або - або).
1. Волї так, волї сяк. (Любінь).

Діалект, гам. або-або, пор. Або-або 1.
Воліти. І. Волиш свої вуши бити, як чужі гроші рахувати. (Мінч.) Во

лієш свої воши . . . л іч и т и . (Ільк.)
Бути касіером при чужих грошах — річ дуже марудна і завдав богато одві- 
чальности.

2. Волів би чоловік свої тріски збирати, як чужі гроші рахувати. (Мша-
нець.)
І І о р .  ч . 1.

3. Волю гой ніж йой. (Наг.)
Знач, волю радість ніж біль або гризоту.

4. Що волиш: ції миску хробаків, ди макітру пирогів? (ВоГш.)
Рід загадки. Пироги — жаби, хробаки — жито. Питаючий лічить па те, що 
відповідач волітиме друге, иїби анетитнїйше, а на правду гірше. І в такім 
разі відповідь викликає загальний сьміх.

5. ІЦо полиш: цп скислий горох їсти, ци па здохлу бабу лізти ? (Наг.)
Питане в  роді п о п е р е д н ь о г о . С кислий  г о р о х  — г—о , з д о х л а  б а б а  — п іч .

В о л о в и й . 1. Будеш ти ще з волового сліду воду п и ти . (Наг.)
Докоряють тому, хто продав воли, знач, будеш жалувати їх . Натяк па звісну 
казку, де хлопець пашівши ся води з волового сліду робить ся волом.

2. Ой ти х.. воловий! (Льв.)
Знач, нездаро, иепотрібе.
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Воловід— Волос Ч. 3783—3801.

Воловід. 1. Тебе, бачу, аж на воловоді' до церкви поведут. (Наг.) 
Кплять із такого, що не хоче йти до церкви.

В о л о кти , і .  Волоче сї, як великий піст. (Наг.)
Говорять про немилу справу, злидні, процес. Пор. XV а п < 1. V (Яіеііеп 33).

2. Волоче ся, як голодне літо. (Ільк.)
Знач, і кінця годі дождати ся. ЛVап гі. V (2іе1іеп 57).

Волос. 1. Аж волосе на собі рве. (Наг.)
Характеристичні рухи великого пересердя, розпуки, жалю. Пор. \У а п іІ . II 
(Нааг 154. 206).

2. Лж ми волосьи в гору встало. (Наг.)
Коли говорить ся про перестрах, трівогу. Пор. \Уап<1. II (Нааг 220, 223).

3. Лнї за волосок нічого пе дістанеш. (Наг.)
Лнї крихітки. Волосок — найменша, пай маловажні ііша часті, скотини тут як 
символ иайдрібнїйшої части маєтку.

4. Лнї па волос не попущу. (Наг.)
Волос (його грубість а  не довгота) тут знак иайдрібнїйшої доступної люд
ському оку міри. Пор. А¥ап<]. II (Нааг 158, 209).

Г). Лнї на волосок не хибло. (Наг.)
Апї крихітки, сповнено все чисто. Пор. \Уап<1. II (Нааг 215).

0. Пере сї міпї до волосьи. (Наг.)
Силкуєгь ся вхопити мене за-волоси, взяти верх наді мною.

7. Блнщцт му сї волосе, як псу єйцї. (Наг.)
Говорять з пасі,міхом про такого, іцв надто щедро намаже волосе маслом.

8. Борше волосьи па моїй долонн виросте. (Наг.)
8сі1. закпм се стане ся. На долопї волосе не росте ніколи. Пор. \ \ '  а п <1. II
(Нааг 242); А її а  Пі. АУІоя 6.

9. Бодай ти волосьн облізло з тої голови розумної! (Наг.)
Жартливе прокляте. Гозумний чоловік часто буває лисий.

10. Взмів го яа-волооп та під ноги. (Наг.)
Коли характеризують завзяту бійку. Пор. \У а п <1, II (Нааг 229).

11. Волоса як би хто спив, то бн пук. (Наг.)
Волос тут означає звісного водяного хробака (Сіопііи* ациаііспя). Віруване про 
його шкідливість загально розширене.

12. Болосє ви стало на голові. (Наг.)
Я перелякав ся, жахнув ся, пор. висшс ч. 2.

13. Волосе миьптке як льоп. (Наг.)
Загальне вживане порівнанв, особливо жіночого волося з льняним повісмом.

14. Волосе стнрчит як щітка. (Наг.) ...як на їжн. (Наг.)
Про кострубатого, твердоволосого чоловіка.

15. Болос сивіє, а голова іиалїє. (Ільк.)
С и в и й  волос — снмболїчпий 8ііак старшого віку. Німець каже: бгаие Нааге 
ипіі ШеізЬеіізгйЬпе ко їп теп  пісіїї .чіеік т іїе іпаш іег, \ У а т І .  II (Нааг Ні) 
у П о л я к ів  навпаки: Осіу \УІо8 8І\\’іеіе, Іо гохшії Лоїгге^е, А <1 а 1Ь, \У1о8 3.

10. Волос у гору пішов. (Скалат).
Знач, страх мене проняв. Пор. XVа пїї. II (Нааг 223).
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Волос Ч. 3802 -  3810.

17. Волосьи му сї наїжило, як стріха па вітер. (Наг.)
Говорять про нечесаного, нечепурного або злого чоловіка.

18. Вчшінт сї як волос, а буде як колос. (Стан.)
Значіне мені не зовсім ясне, мабуть про злого чоловіка, що чинить ся покір
ним, а  осягнувши свою ціль показує ся грубіяном і жорстоким.

1!). Довгий волос, а короткий розум. (Н аг.)
Звичайна характеристика жінки. Пор. С е іа к .  392 ; \У а п іІ  II (Н ааг 81, 82): 
А (1 а 1Ь. \УІ08 2.

20. І волос ти з голови не зпаде. (Н аг.)
Знач, не бій ся нічого, ніяке лихо тобі не стапеть ся. Пор. \ \ г а п  <1. П  (Нааг 
221, 222, 2 74); иоходяенє біблійне.

21. Кождпй волосок на мпї прокльитнй. (Наг.)
Оповідала сирота про те, як вона жила з мачухою і як та проклинала її.

22. На волоску внсит. (Наг.)
Знач, ледво держить ся, ось ось пропаде. Образ узятий мабуть ія клясичного 
оповідана про Дамоклїв меч завіш ений ва волоску чи на тонкій ниточці над 
чоловіком посадженим па троні. Пор. \У апс1. 11 (Н ааг 210); В г х о г .  \ \ ’Іо* 1.

23. Не має тілько волосьи на голові, що довгів. (Н аг.)
Число волося на голові справді велике, а  в народі воно вважав ся сінонїмом 
якоїсь незлїчепоі суми. Иор. \У  а її (1. II  (Нааг 192, 197, 219).

24. Не облїзе волосьи з дурної голови. (Наг.)
Боронить ся лисий, коли хто сьміеть ся з його лисини. У Поляків навпаки :
2  £Іиріе] "Іотсу т ас іге  « Іо зу  иеіекаіа, А с Іа ІЬ . \У1о« 8.

25. Облізло му волосьи з великої жури. (Наг.)
Говорять про лисого, часто іронічно.

26. О волосок був бим упав. (Наг.)
Знач, не богато хибувало, пор. висше ч. 4. 5.

27. О малий волос був би мі забив. (Наг.)
Знач, дуже мало хибувало, а  був би трафив. Пор. \У а  п <і. II  (Н ааг 145).

28. Пішло му проти волоса. (Дрог.)
Знач, против його волі, наперекір йому. Пор. № а п і1 . II (Н ааг 153).

29. По за волосе дістав. (Н аг.)
Тож, що поза вуха, в потилицю набито.

30. Розстрапане волосе, ги коли би го бурі збила. (Н аг.)
Говорять про пелехатого, нехарапутного чоловіка.

31. Сивнм волосом сьвітпти. (Наг.)
Для гамужних жінок, особливо для старш их показуване прилюдно волося вва- 
жаеть ся соромом. Вийти замуж для жінки значить рівночасно „покрити косу"

32. Тогдп то буде, як на долоин волосе виросте. (Ільк.)
Знач, пе буде ніколи. Пор. висше ч. 8.

33. Тьигни за-волоси, як пса до буди. (Наг.)
Пес не любить іти до буди, де його приивнають на лапцюх. Поляк порівню є: 
нк коня за  гриву, А сІаІЬ . \УІок 1.

34. Хто не вшанує сивого волоса, бодай го не дочекав. (Кол.)
(лівий волос тут симболїчно —  старий чоловік або старість.
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Волохатий— Воля Ч. 3 8 2 0 -3 8 3 4 .

35. Як на волоску виспт. (Гнїдк.)
Знач, ледви держить ся. Пор. висше ч. 22.

Волохатий. 1. Хто волохатий, буде богатнй. (Ільк.)
Говорить про такого, у кого сильно і вчасно обростаю ть руки. ноги, груди.

Волочити ся. 1. Волочит сї за мною, як тельп за коровою. (Сор.)
Не попускає ся ап ї па крок.

2. Волочит сї сьвітааи, як Циган. (Наг.)
Кочовий спосіб житя Циганів викликав вачудуванв та нехіть у осїдлих людий. 
Пор. А іІа ІЬ . ЛУІес ві§ 13.

3. Волочить ся, як волоцюга у плуга. (Ільк.)
Волоцюга, инакше відволока, прилад, на який вкладають плуг везучи його 
в п о л е : він двома раменами тягне ся по землі.

4. Волочит сї, як крадепа шкапа. (Н аг.)
Крадену шкапу злодії силкують ся як пайшвидше перепродати і вона пере
ходить живо з рук до рук і з повіту в повіт.

Волхв. 1. З волхвами що зачинати. (Гнїдк.)
8сі1. не доведе до добра, бо одурять, очарують, накличуть лиху пругоду.

Воля. 1. Аби ваша воля, а моя повинність. (Крех.) ...панська волї, 
а наша... (Наг.)
Ф раза з панщизняпих часів, тепер уживає ся іронічно, коли хтось хоче за 
надто верховодити над чоловіком та розказувати йому. 8сіі. ве маєш мені 
нічого розказувати, бо я не обовязаний робити.

2. Аби добра воля, а борщ буде. (Вікно).
Говорять, коли хтось відмовляв ся від діла тим, що не було доброї нагоди. 
Пор. \У а п (1. V (\Уі11е 11).

3. Вез доброї волї н дар не дар. (Кол.)
Дар — сам собою вираз доброї волї, отже дар бея доброї волї — абсурд або 
мас якісь побічні цїли. Иор. \У ап<І. V  (\Vі 11 е 18, 21, 29).

4. Вилоиав сї з моєї волї. (Наг.)
Говорив батько про непослушпого сина.

5. Вирвав сї на волю, як кінь із припону. (Наг.)
Говорять вро чоловіка, що був доси під тяжкою рукою батька чи господаря 
і раптом опинив ся свобідпий.

6. Вольному воля, а спасенному рай. (Залїсє).
Говорять характеризую чи ріжнородні змагапя та  вабагаьки людий. Пор. висше 
Вільний 2.

7. Воля ваша, а суд царів. (Дар.)
Говорив чоловік попаиши в руки розбійників. Иор. нїм. Пеіп \ \ гі11е, ш еіп 
КопІ£геісІ), \ \ г нпсі. V (XVі 11 о 158).

8. Вчиню ти твою волю. (Кол.)
Зроблю, як хочеш , як бажаєш. Пор. нісню: 

ііж  ти, сину, не бороню,
Чини собі свою волю. (Кол.)

Або инш у: Ой мужу мій, мужу, вчиниж мою волю.
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Воля Ч. 3835 — 3850.

9. Дай кому волю, а собі неволю. (Ільк.)
Знач, зроби щось після воді ившого, то тим самим звяжеш свою власну волю. 
Пор. \У ап сІ. V (\Уі11е 55); А сІаІЬ . \Уо1а 4

10. Дай серцю волю, а сан підеш в неволю. (Ільк.)
Звичайно про закоханих: закохавши ся чоловік робить ся невольпиком уко
ханого предмету.

11. Даш серцю волю, то собі неволю. (Сап.)
Коли попустиш поводи свойому вподобашо, своїй пристрасти, то тим самим 
обмежиш свою свобідну застанову і свободу дїяльности.

12. Даю ти на волю. (Наг.)
Знач, роби як хочеш, не буду тебе пї на що силувати.

13. Добра воля стане за учинок. (Ільк.)
Розумівть ся тоді, коли вчинок був неможливий. Пор. \У а п сі. V ( \\ ’ІНе ІІ8, 
68); С е і а к .  280; А сІаІЬ . 5.

14. З доброї волї борщу не зварпш. (Кол.)
Відповідь па приказку під ч. 2.

15. Ліпше по воли, як по певоли. (Збар.)
Обік зовсім ясного значіпя е тут і гра слів, бо поволі значить також помалу, 
повагом. ІІор. А с Іа ІЬ . \Уо1а 10.

16. Маєш добру а пепрнмушену волю? — Ой-ой-ой, маю! (Дрог.)
Говорять про шлюб недібраної пари. Оповідають, що одпа дівчина любила 
коваля, а  ї ї  присилували йти ва муж за  шевця. Коваль упросив ся до нього 
ва дружбу, і коли й ш л и  до шлюбу, взяв під полу в  кліщах розпечений під- 
досок, а коли станули в дверех церкви, коваль устромив йому зелїзо в  хо- 
лнву. Сьвнщспнпк питає молодого: „Маєш добру і пепрнмушену волю ?“
а шевця припекло, він почав скакати та  кричить: „Ой-ой-ой, маю! Ой-ой-ой, 
маю !“ Його признали божевільням і коваль узяв шлюб з молодою.

17. Моя воля, моя сила. (Кол.)
Зам. я так хочу і так вроблю. ІІор. пїм. Меіп \УіІГ іяі т е іп  Оеяеіг, \У ап с].
V  (\Уі1)е 109).

18. На злу волю не порадиш, (Наг.)
Всякі способи поради та переконана мають значіне лише тоді, коли чоловік 
мав добру волю приймити те, що йому видасть ся розумним і хосенним.

19. Не хочеш по добрій воли, то мусиш по певоли. (Наг.)
Мовив рибак загоняючи рибу в сіть. ІІор. А сІаІЬ . \Уо1а 9, 12.

20. Най сї діє божа волї! (Наг.)
Окрик розпуки і безрадности, коли чоловік у якійсь тяжкій пригоді вичерпав 
усі способи ратунку і опускав руки.

21. Свойов волев до добра не дійдеш. (Наг.)
Говорять упертим, непослушним дітям.

22. Своя волі на гак заводнт. (Наг.)
Уперті, непослушні діти роблять ся з часом злочинцями і попадають на ши
беницю. Пор. \У а псі. V (\Уі11е 48, 58); И я іи г .  IX, :(44.

23. Татову волю гріх ломити. (Наг.)
Розумівть сн тут: остатню волю, заповіт.

24. Тобі лиш дай на волю! (Наг.)
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Вопятп— Воробець Ч. 3851— 3807.

Знач, потурай тобі, то ти накоїш лиха.
25. Хто без волі, той без долі. (Наг.)

Хто пе має власної волї, той не може бути щасливий.
20. Ції по воли, цп по неводи? (Дрог.)

Питав чоловік злодія, якого жандарм провадив до суду. А злодій каже: Та 
певно, що поволи, бо не маю сї чого квапити.

27. Що ваша во л ї! (Наг.)
Звичайна формула жебрака, в вначіню: що хочете, те й дайте.

28. ІЦо воля: чи сніг, чи брага ? (Гнїдк.)
Альтерватива неясна, мабуть було тут якесь оповідане для ї ї  поясненя, та 
збирачем не записане.

29. Я його волї не нагну. (Наг.)
Не всилую його, щоб робив так, як мені хочєть ся. ІІор. \ \ 'а п  її. V  (\УіІІп И ) .

30. Яка воля, така доля. (Зоар.)
Чоловік доброї волї звичайно буває задоволений і чує ся щасливим, хоч 
і в бідности. Пор. А ііа ІЬ . \Уо1а 7.

Воняти. 1. Вонит як тхир. (Наг.)
Т х ір  уважав ся типом вошочого зьвіря. Пор. А сІаІЬ . Сисігаас 1; \¥ап<1. III 
(Зііпкеп 32. 01, 65).

2. бдин воне, другий не пахне. (Гнїдк.)
Один не ліпший від другого. Німець каже: Один вопяє чісником, а  другий ци
булею, \У а  псі. П І (Ш есіїеп 6).

3. ІЦо воне, то не пахне. (Голоб.)
Уживають і переносно: що погане, нечесне, те не гарне.

Воркнути. 1. Воркнув як пес у будї. (Наг.)
Про нелюдяного, сердитого чоловіка.

Воркотіти. 1. Воркотів кілько хотів, а зробити мусів. (Цен.)
Воркотане не помогло.

2. Воркотіла — не хотіла, потім сіла тай іззїла. (Голоб.)
Говорять про таку, що чогось сердила ся, а  потім перепросила ся.

3. Воркоче як окріп у горшку. (Наг.)
Сьміють ся а такого, що все воркоче.

4. Най воркоче, як хоче, лиш най моєї голови не клопоче. (Наг.)
Нехай бурчить сам собі, аби не сварив ся зо мною.

5. Хто воркоче, той робити не хоче. (Наг.)
Говорять про такого, що все воркоче, коли йому велять щось робити.

Воробець. 1. „А ти сконд?" — „Видер воробцї з ґонт.* (Лол.)
Із звісної анекдоти, де представлено розмову пана-Поляка з селянином Руси
ном. Часто цитують як приклад розмови люднй, що не розуміють, або не хо
чуть розуміти один одного.

2. Воробець на себе смертн не має. (Ільк.)
До сеї приповідки у Ільк. додано: казка, але казки ніякої не приписано. І  з Ко- 
марна передано мені сто приказку в тій самій формі з увагою, що ї ї  жерело 
—  народне віруване, буцїм то в оееші буває така «два ніч дуже бурлива, 
з громами і блискавицями, і тоді злий дух збирав всіх воробцїв. насипне. їх
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повні чвертки і тілько згортав долонею ч у б : що в чвертці, те забирає собі, 
а що згорнено, те лишаєть ся і плодить ся далї. Значить, найбільша часті, 
воробцїв пе гине природною смертю, а діставть ся злому духови. Се і ннші 
нар. віруваня про воробця див. \У ап<І, III (8рег1іп£ 24г); Етп. 36. V, 172,248.

3. Воробцї тобі в голові цьв]‘нркают. (Наг.)
Значить: думаєш про зайві, пусті річи. ІІор. А <1 а  1Ь. \УгоЬе1 8.

4. Воробцї то так як Мазури, що в чуже гніздо лїзут. (Мшан.)
Натяк на сучасну мазурську кольонїзацію в східній Галичині.

а. Де то сї ті бідиі воробцї дїют, як хата згорит? (Наг.)
Турбував сн дурень днвлячи ся, як горить його хата.

(і. Ліпший воробець у руці, як журавель у вебі. (Терп.)
Знач, ліпша мала користь, але певна, ніж більша та непевна. Пор. \Уап<1. 
І (Вевзег 182); (Зраіг  5, 17; 8рег1іп{? 1, 9, 18, 19, 27); А іІа ІЬ . \Уії>ЬеІ (і : 
С е і а к .  255; М и к а . І, 1931.

7. Старого воробця на полову пе зловиш. (Терн.)
Досьвідного човіка не вловиш пустими словами. Пор. \У я п (1. III  (8 раІ7. 11 ; 
Зрегіііід 23).

8. Як воробець наиє ся в Воведенію в добиччачія сліду води, то ся
напасе худоба до їря трави. (Мшан.) 
їоснодарське правило, див. Етноль. матер. Ш, 51.

Ворог. 1. А враг тебе зн а є ! (Наг.)
Сердитий окрик. Враг тут мав значінв нечистої сили, злого демопа.

2. Вез ворогів у сьвітї не прожнеш. (Наг.)
Ж итє — боротьба; значить, мусять бути й вороги.

3. Подай мін ворог знав, що нніії за д ен ь! (Ільк.) ...так зн а в .. (Наг.)
8сі). як я знаю те Й те. Говорить тяжко зажурений чоловік, якого питають 
про якусь посторонню для нього річ.

4. Бодаб мій ворог скапав як сьвічка ! (Наг.)
Прокляте основане на вірувапю, що можна в ш и о д и т и  свойого ворога, най- 
мивши службу божу і стоячи підчас тої служби в церкві зі сьвічкою в руках 
та держачи її  скісно так, аби віск каїїав па землю, поки вся сьвічка отак не 
скапає. Таке „скачуване ворога11 підчас служби божої селяии вважають вели
ким гріхом, а  про те практикують ішодї в перестрдю. Пор. Етп. 36. V, 97,201. 

Г). Подай мої вороги впзднхалц до ноги ! (Явор.)
Прокляте. До ноги — до нащадка, без потомства.

С. Подай так мій ворог до завтра дочекав! (Наг.)
8сі1. як я знаю про се або х т о  в ч и н и в  се. Клине ся чоловік підварений за
якесь зле діло. Пор. А<1аІЬ. \Уг6{* 1

7. Подай так мій ворог знав, що му нині за день, як я знаю, то  в тї
біді робити! (Н аг.)
ІІор. висше ч. 3 .

8. Вудут сї мої вороги тішити. (Наг.)
Говорить чоловік попавши в якусь лиху пригоду.

9. Весь тиждень давай, а в суботу не дай, тай маєш ворога. (Наг.)
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Ворог Ч. 3 8 8 3 -3 8 9 8 .

Близькі сусіди в селі Д У ® с часто йдуть оди» до одного жадаючи якоїсь дрібної 
підмоги або позички; вистарчить раз відмовити її,  щоб між ними почало ся 
ворогованв.

10. Від ворога вчи сї розуму. (Наг.)
Він змушує бути обережним. ІІор. ДУ апіІ. 1 (Кеіпії 4 ‘.

11. Ворог не спит. (Наг.) ...не дрімає. (Завад.)-
Знач, усе знайде час пошкодити. Пор. \У а  п (1. 1 (Кеіпсі 26).

12. Ворогови хлїба, як скаженій собаці дати. (Гнїдк.)
Приказка записана мабуть недокладно. Скаженій собаці хлїба не дають. Пор. 
далі ч. 15; А гїаІЬ . АУгод 10.

13. Ворог то, не птах, що в своє гніздо каляє. (Ільк., ІІетр.)
Сингактичне значіне таке: То не птах, а ворог, 8нач. се птах поганий, сам 
собі ворог. Пор. далі під Птиця.

14. Вороже тяжкий та темний! (Клнм.)
Окрик, найчастїйше жартливий, до доброго приятеля, іцо тягне на якесь діло 
і не слухав ніяких вимівок.

15. Враг силен, і горами трясе. (Гнїдк.)
Говорив пяний дяк, коли йому допікали, що не твердо держить ся на ногах, 
мовляв: гори не такі тверді, тай ті іноді трясуть ся від ворожої сили.

10. Дай ворогови хлїба, як псу сьв)иченої паски. (Наг.)
Приказка основана на віруваню, що пес, якому на Великдень дадуть перший 
шматок сьвяченої паски, і то крізь вікно, в разі скаженини втече геть від 
хати і не зробить ніякої шкоди.

17. Дай мінї Боже дуриих ворогів маги! (Кол.)
З  дурними ворогами лекше дати собі раду, як з розумними.

18. Дай хлїба-соли ворогови, хоть як скаженому псови. (Ільк.)
І  сей вяріянт треба вивести з того жерела, що висше ч. 1(і.

19. Десь сї мій воріг потік. (Наг.)
Говорила жінка про нелюбого мужа-пяницю.

20. 1 ворог у спільнім нещастю мнлпй. (Гнїдк.)
Спільне нещасте вближае ліодпй, велить їм аабувати особисте вороговнив, 
особливо зза дрібних ураз.

21. Менї так межи ворогами, як тій кериичцї межи дорогами. (Явор.)
І з одного боку і з другого иють і занечищують.

22. На тобі, вороже, хлїба, тай відчепи с ї ! (Кол.)
Приказка основана иа тім самім віруваню, що й ч. З, 1(5, 18.

23. Най наші вороги илачут, не ми. (Н аг.)
Потішають себе такі, що при якійсь радісній пригоді або при розставаню 
розплакали ся.

24. Не дати і каміня ворогови голову сн провалити. (Гнїдк.)
Се вже вершок ворожнечі, що граїшчить ів чоловіколюбністю.

2Г>. Не діждут паші вороги в долопї плескати. (К орч)
Селянин живе все в тій вірі, що кождий його крок і поступок слідять ворожі 
очи, які й радують ся кождій ЙОГО 8ЛІЙ пригоді. Плескати в долоні — сим- 
боль утіхи .
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Ворог Ч. 3800 — 3014.

20. Не до ворога йду, а до свого. (Наг.)
Мабуть ремінісценція тих відносин, коли поза обсягом свого „роду" все ЧУЖС 
було рівночасно й вороже.

27. Нема гіршого, як мати мудрого ворога. (Ком.)
Бо такий усе тебе підійде тай захопить у такім місцї, що й не пікнеш. У Че
х ів , Німців і ипш. навпаки, ліпший мудрий ворог, як дурний приятель, пор. 
( З е їа к .  233 ; \У ап(1. І (І'еіпхЗ 7)

28. Ніхто собі ие ворог. (Наг.)
Знач, сам собі не бажав зла. Говорить чоловік, що песьвідомо зробив сам 
собі шкоду, відповідаючи на докір, що він сам тому винен.

29. Ніякий воріг так не допече, як свій домашний. (Наг.)
Домашні оайблизш'е знають себе і стикають ся що день, для того вороговапв 
між ними бував найтяжше.

30. Отто раз воріг тяж кий! (Богородч.)
Знач, л и х и й , жорстокий чоловік.

31. Підньитн ся ворогів. (Граб.)
Знач, наробити собі ворогів, підняти людий нротив себе.

32. Скачи враже, як пан каже. (Ільк.)
„Враже“ тут у пестливім значіню, зам. „дитинко", „голубе11. Знач, кори ся 
панській самоволі, підлягай дужшому, коли не маєш сили спротивити ся йому.

33. Тай на мене вороги не з медом. (Лисят.)
Знач, і менї допікають. Іти до кого з медом — симболїчпо зам. з ласкою, 
з доброю волею.

34. То мій перший ворог. (Кол.)
Знач, найтяжший, найгірший.

35. Хочеш ворога мати, нагодуй його хлібом. (Дар.)
Знач, нагодований тобою нанеппо виявить ся невдячним і відплатить тобі но- 
рожнечою.

ЗО. Хочеш ворога нажити, позич йому грошин. (Дар.)
ІЦе найменше лихо, коли візьме і не покажеть ся більше. Пор. О е іа к .  27(1: 
УУапсІ. І (ГбіпгІ 173).

37.* Ци то в мене ворогів мало? (Сор.)
Відмовляв ся чоловік, коли йому казали виступити против якогось надужитн 
в громаді.

38. Через вороги тяжко в пеклі бути. (Коб.)
Хід думок не зовсім ясний. Певна річ, поборюване ворогів внутріш ніх і звер
хніх  веде чоловіка до ступневого вдосконаленя і поступу, отже відводить від 
того стану упадку та зледащіня, який вульїарно можна висловити назвою 
„пекло", але дуже сумнівно, чи отся й слідуюча приповідка має саме таке 
значіне.

39. Через вороги тяжі;о до пекла дістати ся. (Ільк.)
Иор. попередив ч. 38.

40. Ще бим того й ворогови не відмовив. (Наг.)
Се вже найсильнїйший аргумент, коли приятель приятелеви відмовляє якоїсь 
послуги.

41. Я своїй дїтиіії пе воріг. (Маг.)
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Ворожбит -  Ворожка Ч. 3915— 3927.

Говорив батько силуючи дочку замуж за  того, хто йому сподобав сн, а  не їй.
Ворожбит. 1. Ворожбит людсько» чкодов СИТ. (Лім.)

В часі шкоди, коли чоловіковії щось украдуть або згуба трафить си, то такий 
іде до ворожбита Чи відиаііде свою шкоду, чи пї, а ворожбитові! заплати.

Ворожили. 1. Ворож. ворожильо, де я ся оддпм : ци горі, цп долов, ци 
до чорпоії землі? (ВЛ.)
Примовляють до комашки званої зазулькою або бабруиою. ІІор. висше під 
Бабруаа, стор. 18, ч. 1.

Ворожити. 1. Може би я ту що тій склі.иицї поворожив? (Наг.)
Ж артую ть потрясакчи флншкою, мовляв, чи не забулькоче в ній горівка. 
Мабуть натяк на звісне оповідане про нодорожного-ворожбита, що підглянувши 
господинині секрети потім перед чоловіком виявляє їх . буцім то вивороживши. 
ІІор. Ж ите і Слово І.

2. Навчит біда ворожити, як нема що в губу вложитн. (Лев.) ...в рот...
(Петр.)
З  біди, з потреби люди беруть ся до всякого ремесла, в тім числі й до во
рожбитства. Порівнай нпр. оповідане „Як баба ворожкою стала11 в Ж . і Сл.
II, 359.

3. На двоє баба ворожила. (Лев., Ііетр.)
В зпачіню : се діло сумнівне, не знати ще, як воно буде.

4. На двоє бабка ворожила: або вмре, або буде жила. (Залїсе).
Насьміх над двозначними ворожбами і загалом над неясними висловами про 
річи, яких чоловік не знає. Пор. висше Б аба  45 ; \Уап<1. IV (\УаЬг<ауег З, 7); 
латинське: ГаІкНсиз уегиіп Гаїиг \ге1 І і^ т іп а  геги т .

5. Не ворожи, ко.ш-с не Біг! (Кобил.)
Ворожбитів на кпини називають селяни „ з е м н и м и  богами" або просто „богами".

6. Хоць ворож, не ворож, а не зробиш, бо не мож. (Наг.)
Селнии часто (а Жиди майже все) перед важвїйшим ділом удають ся д о  во
рожбита (Жиди до тзв. рабіна-чудотворця) з просьбою, щоб їм виворожив 
удачу. Отсею приказкою инші селіши еьміють ся над такими, що полягаючи 
на ворожбі беруть ся до діла, якого неможливість посторонньому чоловікови 
очевидна.

7. Хто много ворожит, той мало має. (Наг.)
Бо спускаючи ся на виворожене будуще занедбуб тенерішне.

8. Що люде ворожат, то виворожат. (Збар.)
Бо ворожба часто випливає з бажана, а  бажане попихае до діла.

Ворожка. 1. Ворожка дала всім по тропіка. (Даг.) ...псам... (Н аг.) 
...псїм... (Уриче).
Кплять із ворожки, яка всякому стараеть ся сказати те, що йому пожадане.

2. Ворожка каже: „Будеш, чоловіче, сім літ бідувати". — „А нотО-
му?“ — „Потому привикнеш". (Дид.)
Дуже мудре віщ оваве для чоловіка, що від ворожби надїе ся поправи сво
єї долі.

3. Покажи ми ворожко, де моя дорожка? (ВЛ.)
І тут під ворожкою розуміегь сн звісна комашка, пор. висше Бабруаа ст. 18: 
Ворожила ч. 1.
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Вирон— Борона Ч. 3928—3941.

4. У ворожки хліба трошки. (Метр.)
Знач, иниіим ворожить усяке добро, а  собі не може виворожити нічого по 
над тс, що їй дадуть люди.

Ворон. 1 . Ворон вороиови ока не виклює. (Ільк.)
МІЖ ЗЛИМИ ЛЮДЬМИ СТОЇТЬ природний, ІНСТІНКТОВИЙ СОЮ8 ; один ЗЛИЙ не буде
ш к о д и т и  другому. Пор. \У ап сі. II ("Кгаїїв 7, 47, 63—06, 77); А с Іа ІЬ . \Угопа 31.

2. Ворон не бє иа голу кість. (Лучак.)
Образово: вороги не бють иа такого чоловіка, з нкого не надїють ся ніякої 
користи. Пор. \У апсІ. І (Ааз 7).

3. І ворон мої кости туди не занесе. (Гнїдк.) Ні ворон... (Ільк.)
Таким висловом характеризують далекі, невідомі краї. Глуха ремінісценція 
тих часів, коли людські трупи валяли си неиоховапі по полях і ворони роз
носили з них кости „по степах, по байраках11.

4. Той ворон краче, що жир має. (Гяїдк.)
Хто ситий, богатий, той і величав ся. Пор. А сІаІЬ . \Угопа 16.

Ворона. 1. Бодай му ще ворони очп довбали! (Наг.)
Прокляте. Ремінісценція тих часів, коли групи чи то вбитих на війні, чи то 
новішевих полишаво птаству на жир.

2. Бодай над тобов ворони каркали! (Кол.)
Прокляте рівнозначне з тим, щоб ти погиб насильною смертю і щоб тебе 
не похоронено по христіянськи.

3. Билетїла ворона, вилетіли дві. (Наг.)
Характеризує швидке наростане брехень та спліток при передачі від одного 
чоловіка до другого. Основою приказки була анекдота, забута в тих сторонах, 
де я чув приказку, але захована в иньших (у Росії, нор. Русс. зав. ска8ки 
ст. 166 та в старих німецьких швенках) про те, як один чоловік бажаючи ви
пробувати свою слизькояпику жінку, повірив їй  секрет, буцім то у нього 
з аадвицї вилетіла ворона, і як ся відомість, облетівши кружо:; кумась, ви
росла до великих розмірів. Пор. \У а  п (3. (Кгііііе 55).

4. Вліз меже ворони, кракай як і вони. (Дрог.)
В яку компанію попав ся, до такої її підладжуй ся. Пор. А і] а  І її. \ \ ггопа 1, II.

5. Борона вороні ока не виклює. (Кол.)
Злий злому шкоди не зробить. Пор. Ворон 1; А ііа ІЬ . \Угопа 31 ; АУа т і .  II 
( Кгаїїе 7, 47, 63—06, 77).

0. Борона в осеии гівшох знайде тай кричить: кал, кал, к ал ! А в зи
мі знайде тай кричить: колач! колач! (Дрог.)
Т ак  коментують ріжні окрики ворони.

7. Ворона за сім миль стерво чує. (Наг.)
Так і злого чоловіка тягве туди, де коїть ся якесь лихо.

8. Борона і за море літала, а все чорна вертала. (Комар.)
Ледачий хоч і скілько досьвіду набереть си, а все буде ледачим. Пор. \Уапг1.
II (КгаЬе 46, 72).

•). Ворона із галузн, а сокіл на галузу. (Гнїдк.)
Звачіїш  не зовсім ясне. Мабуть треба догадувати ся, що се говорить дівка, 
яка спекала си (або мав падїю спекати ся) поганого жениха, а  дістала (або 
надїе ся дістати) гарного.
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10. Ворона ніколи не каже: куку ! лише все: кра! (Гнїдк.)
Так само злий, завидливий чоловік ніколи не похвалить ішьшого, ие заохо
тить, а все згудить та знеохотить.

11. Вороиа ти в рот влетнт. (Дрог.)
Говорять, коли хтось позївае або забувши сн слухає чогось із роззявленим 
ротом. Пор. Д и к. 1277.

12. Ворона хоть мала, а рот має великий. (Ільк.)
Ворона тут символізує пенаситну людську захланність.

13. Годуй ворону, а она ти потім очи видовбає. (Наг.)
Говорять про невдячного сина або годованця. Пор. \У а її сі. II (Кгаїїе 10і, 110).

14. Для ворони нема кращих дїтий, як воронячі. (Збар.)
Пошітє краси дуже зглядне; кождий судить красу по своїм смаку. ІІор. \У ап<І.
II (Кі'ііЬе 1, 75).

15. Дре сї як ворона. (Наг.)
Знач, кричить, докучає; йор. А її а 1Ь. УУгопа 24.

16. Закракали би ворони на твою голову! (Лол.)
Прокляте: щоб тебе п о в іс и л и  і  щоб ворони крачучи сідали н а  твою голову. 
Пор. висше 2 ; \У апс]. 11 (КгйЬе 11-3).

17. Злетіли сї як ворони на мою працю. (Наг.)
Ворона тут симбодь пажирлнвого, ненаситного дармоїда.

18. їхав, мамо, ворона, і зачепив мене дпшльом в губу. (Дар.)
Ж алував ся роззява. „Ворона11 тут очевидно також у значіню „роззява", не
уважний чоловік.

1!). Йому и ворона за соловій стане. (Кол.)
Йому байдуже, він задовольияеть ся чим будь.

20. Кракали би над тобов ворони! (Колом.)
Прокляте, пор висше ч. 2.

21. Кракала вороиа, як горі летіла, а як долів летіла, то і крила опу
стила. (Ільк.)
Сьміють ся з чоловіка, що брав ся до діла з великими надіями і самохваль
бою, а  скінчив знеохочений, зі втратою. Пор. С е іа к .  89; \Уапс1. II (Кга
їїе ї!0).

22. Куди ворона, туди й фіст. (Наг.)
За одним злпм чоловіком тягнуть ся його кумпани. Пор. УУапіІ. II (Кгаїїе 115); 
відмінна стилізація, але нодібпе значнім А сІаІЬ . \Угопа 21.

23. Летіла ворона до гори тай не кракала, а з гори летівши і крила
опустит. (Сор.)
Знач, почало ся діло без великої надії на успіх, а  скінчить ся нонною не
вдачею.

21. Мала вороиа велику штуку мяса проковтне. (ІІетр.) ковкие. (Міпч.)
Говорять про лакому дитину, про калою  а захланного чоловіка.

25. Най там над ним ворони кракают! (Наг.)
Клинуть пеприсутного, пор. висше ч. 2, 20.

20. На кого ворони, на того й сороки. (Лев., Ільк.)
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Говорить чоловік, на нкого ворогують з ріжпих биків і з ріаших причин. 
ІІор. \Уапс1. II (Кгііііе 85).

27. Не кракала ворона, як до гори летїла, не буде кракати, як а гори
полетит. (Лев.) ...але буде кракала... (Ільк.)
Знач, обійшло си діло без паради 8 иочатку, обійдеть си і при кінці. ІІор. 
А сІаІЬ . \\'го п а  14.

28. Не поможе вороні купіль, а крукови мило. (Городец.)
Які чориі були, такі й лишать са. Так само злому не поможе иавчанв та
просьба. ІІор. \У апсі. II (КгаЬе 29, 51); А сІаІЬ . \Угопа 15.

29. О, вже летьит ворони па стерво! (Наг.)
Говорять 8 огидливістю, коли Жиди приходять забирати добро за довг.

'ЗО. Пізнати ворону по пірю. (Ільк.)
Так само ледачого чоловіка пізнати по його поводшеню. Пор. \У ап сІ. II 
(КгаЬе 13).

31. ІІроси в ворони сира! (Наг.)
Звісно, не дасть, бо як би мала, то би сама з'їла. Говорять про безплоднс
прохане у немидосерного та захланного чоловіка.

32. Рвали би вас ворони, як ви мою працю рвете! (Наг.)
Прокляте на кривдників, пор. ч. 17.

33. Стріляв ворон)', трафив корову. (Снят.)
Кепкують із невлучного стрільця. Пор \У а  п (І. II (Кгііііе ЗО, 116).

34. Така, нівроку їй, біла як ворона. (Наг.)
Кепкують І8 брунетки, або 8 брудної сорочки.

35. Тілько що воронї по фіст. (Сор.)
8сі1. стілько трави, знач, голо, нема що пасти товарова.

36. У ворони коиашпї, як у ґосподарьи кобила здохне. (Наг.)
Лихий чоловік радув ся, коли иншому трапить ся нещасте.

37. Яка ворона в воду, така й з води. (Льв.)
Хоч і як мив ся, а  все чорна. Пор. А сІаІЬ . АУгопа 8 .

Воронячий. 1. А шукали би тї за вороньичпм криком! (Наг.)
Кляв чоловік шукаючи 8аблуканої коняки. Тоб то: щоб ти здохла і щоб во
рони клюючи твоє стерво дали вказівку, де тебе шукати.

2. Вороньичпм голоском заспівав. (Наг.)
Кепкують І8 такого, що мав хрипливий, різкий голос.

3. Вороньичі діти годувати. (Наг.)
Робити непотрібну роботу, з якої не буде добра, хиба шкода.

4. Вороняче гнїздо в голові має. (Терноп.)
Такий нелад у його думках, говорить це до ладу, сам собі перечить.

5. На вороньичу комашню трафив. (Наг.)
Наскочив на місце, де ворони клюють стерво. Образово: війшов у хату, де 
бють ся та  кричать.

0. Не треба й вороньичого гнізда, такий тут гармідер. (Наг.)
Ворони годуючи молодих у гнїздї роблять великий вереск.

7. То ще вороняче горло ! (Збар.)
Про крикливого або ненаситного чоловіка.
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8. То якесь вороняче весїлє! (Збар.)
Говорить про безладний крив, вереск.

Ворота. 1. В мене ворота весь день як скрип, так скрип. (Терп.) ...не 
запирают сї. (Наг.)
Хвалить си чоловік, що до нього часто люди ходить та гості вчащають.

2. Ворота запреш, людьоя ипскп ие запреш. (Луч.)
Знач, від людської обиови та спліток чоловік ніяк ие охоронить ся.

3. Де ворота скрипливі, там баби сварливі. (Цей.) ...і пси брехливі.
(Чорт.)
Приказка основана мабуть на дійсній обсервації якихось місцевих фактів.

4. Для пього мої ворота за вузкі. (Кол.)
Знач, дуже великий нан, або лише загордів.

5. Запри ворота! (Дрог.)
Кричать на такого, що стоїть з роззявленим рогом або ходить розхристаний 
так що видно груди, або на такого, іцорозкричав ся. Пор. \Уап«1. IV (Т іш гіб ).

0. Коби за ворота, а там нан тебе пси рвут! (Збар.)
Мовить ласкавий господар випроваджуючи наирикревого гостя; буцімто: колиб 
лиш із мойого обійстя ти вийшов цілий, а там хоч пропадай.

7. Кожді ворота для бідного заперті. (Наг.)
Знач, ніде йому пема доступу, нікуди його не пускають.

8 Лежит за ворітьми до гори чобітьми. (Кол.)
Про пяницю, що васнув у  рові біля своїх воріт.

9. Сто^ит у воротьох в червоних чоботьох. (Наг.)
Говорять про кокетливу дївку, що любить гарно одягати ся та „сушити ауГ»иц 
до прохожих.

10. Там то му ворота не стают! (Сквар.)
Всії. рав-у-раз скриплять. Говорить про балакучого, сварливого чоловіка.

11. Ще ти будеш під ворітьми ночувати, як пан пес. (Наг.)
Говбрять вередливому, що нарікає на невигоду в хаті.

Ворохобити. 1. Ворохобит мя в знмі на суниці. (Цен.)
Підмовляє мене на якесь неможливе і непотрібне діло.

2. Зворохобнв сї на дариицю. (Наг.)
Знач, полакомив ся і пішов кудись в надії одержати щось за дармо.

3. Хто ся на чуже ворохобит, той на своїм не робит. (Збар.)
Надїючи ся загарбати чуже занедбуй своє.

Ворсити ся. 1. Ворсит сї па мене, як Дів на слоту. (Наг.)
Знач, бурить ся, дивить ся грівно, понуро. Діл, себ-то карпатські гори на
криті лісами перед слотою залягав густа мряка.

2. Ворсит сї на слоту. (Наг.)
Зам. хмарить ся.

Воскресити. 1. Я тобі не воскрешу хліба, як нема. (Наг.)
Воскресити тут у значіню сотворити, видобути невідомо відки.

Воскреснути. 1. А тн відки тут воскрес? (Наг.)
Знач, відки тут узяв ся?
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2. Воскрее Ісус од гроба, на всіх Жидів хороба. (Дрог.)
Передразнене звісної церковної пісні в антісемітськім дусї.

Вош. 1. А вош ве боже сотворівьп ? (Наг.)
Відповів чоловік, якого названо вошивим.

2. А я тут за що вушп годую? (Жабє).
Говорив Гуцул жалуючи ся на те, що його безвинно держать у арешті.

3. Богач — одних вушпй не перелічити. (Вікно).
Сьміють. ся богачі з бідного, що вдас заможного.

4. Водай так вош кашлала! (Кол.)
8сі1. як се правда. Говорять завдаючи комусь брехню. Про кашланв копій 
див. \У ап(1. II (Ьаіія 66).

5. Бойкові вунш що недїлї пущіиьи мают. (Наг.)
Бо він іцо недїлї намащує волосе маслом.

(і. Ворони Боже від скаженої воиш ! (Гиїдк.)
Мале, непочесне а сердите, більше наробить сорому, як шкоди

7. Вже вуши а волосьи мотуз крутьнт тай тебе в воду затьигнут. (Наг.)
Грозять дітям, що не дають себе чесати та вніськати.

8. Вже иі далі' вуши розточат у тім кременалї! (Жабе).
Ж алував ся Гуцул, якого довго держали в слідстві.

9 . Вже му вуши віджили. (Луч.)
Знач, уже нонравнв сн, забогатїв тай загордів.

10. Він із вуший ие вилазит. (Наг.)
Образово, зам. із бідиости та недостатку. Вош як символ бідіїости та клопотів 
також у Німців, див. \У а п її. II (І.аиа 132).

11. В нього хіба вуши мают добру пашу. (Голоб.)
Бо їдять його самого. А челядь та худоба голодують. Так кплять богачі 
з бідного.

12. Вош би сї до нього не причепила. (Наг.)
Знач, такий сухий, твердий та  худий. Пор. \Уагн1. 11 (І.аин 121).

13. Вош би сї сьв,]итила! То бідне сотворіиьи, має чисте сумлїньи тай
не втікає. А блоха, то погана! (Онят.)
Гумористично висловлена обсервація над ріяшицею темпераментів тих двох 
природних людських товаришів.

14. Боні би сї на нїм розщеховзла. (Н аг.)
Так як с и т и й  віл м о ж е  розщеховзнути ся на леду. Знач, такий г л а д к и й ,

товстий.
15. Бош бідница чьимиа, не втікає, а блиха винна, то втікає. (Жабе).

ІІор. висше ч. 13. Німець каже, що вош людська (або панська), а блоха
собача, пор. \У апс1. II (Іліив 17, 18).

16. Боні, то бідного вся худоба. (Наг.)
Кепкув сам над собою бідак. Німець каже: ІДике ипіі Кіеіі іі* ііан Ьезіо Уеіі, 
\У ап (І. II (І.аиз 35).

17. Бош то така худоба, що иї злодій ие вкраді1, ні на ніо ніяка по
шесть не зайде. (Голоб.1
Кепкували богачі и бідного чоловіка.
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18. Вуши — божі баранчики. (Дрог.)
Чолу саме — н не міг дізіїати сн. Німець каже: Ьііиме иші НеиксЬгесІсеп .чіпгі 
Соїіез Кгіе&зіеиі, «Ііе Возеп ги зігаї'еп, \У а  п її. И (Ьаиз 84).

І у. Вуши го обеїли. (Наг.) ...присіли. (Наг.)
Знач. 8аплодили си у нього в великім числі. Німець каже: іцоб тебе воши 
в’їли! \ \ 'а п < 1. II (Ьаиз 118).

20. Вушпй собі баби в Бога вииросилп. (Наг.)
Оповідають, що колись баби не мали так богато роботи і дуже нудили ся, от 
одна й почала просити Бога, щоб їй дав хоч яку „шіпавочку1*, і Бог послав 
їй воши, пор. Ж ите і Слово П, 185; Етп. 36. XII, 29.

21. Вуший, що хоць згортай. (Наг.)
Знач, богато, густо. Пор. \Уап<1. II (Ьаиз 82, 83).

22. Вуїипма будеш довг платити ? (Наг.)
Мовив богач бідному, коли сей хотів  позичити в пього грошиіі.

23. Вуши мої коханії, тривайте сї куміїаиїї! Котра буде на краю, пе
ревалю як свиню. (Яс. С.)
Приказував бідний чоловік бючи воши.

24. Вуши мої чорнобриві, якіж бо ви непоцтпві! Ци ви мене пе знайте,
що ви мі так кусаєте ! (Яс. С.)
Не то приказка, не то співанка бідолахи, якому вже надто докучала його 
„пасїка11.

20. Вуши мої чорнопискі, маю я вас зо три миски: иа голові гніздо 
зв и л и , через плечі стеаску вбили тай  гуляют як кобили. (Снят.) 
Так насьміхають ся з вошивого чоловіка.

2(і. Вуши, то така дичина, що що забєш, то гет вержега, а що не за- 
бєш, то до дому несеш. (Дид.)
Па -сю тему є й оновідаїш, широко розповсюджене у ріжних народів, Иор. 
\У ап і1 . II (Ьаиз 72).

27. Вуши як біб. (Наг.) ...як бабруїш. (Наг.)
Таких порівнань можна би набрати й більше.

28. Дер;і;ит ся, як вош кожуха. (Гнїдк.)
Знач, держить ся міцно, тяжко його вигнати, як вош із кожуха. Німець каже: 
як вош залізе в кожух, то вже ї ї  тяжко видобути, пор. \У а т І ,  II (Ьаиз 05).

29. Дує сї як вош на морозі. (Наг.)
К п л я т ь  і з  г л у п о -г о р д о г о  т а  н ік ч е м н о г о  ч о л о в ік а .

30. Заліз як вош у кожух. (Голоб.)
Знач, ніяк його видобути, вигнати відтам, иор. висше ч. 28.

31. І вош на щось Пан Біг сотворив. (Наг.)
Міркувапя селян про те, яку що ціль мав в природі, дуже часто зупиняють 
ся на питаню, яку ціль мають вош и; звичайна відповідь на сс питане п е  йде 

далї сеї неозначеної поговірки.
32. Лишьни вушп на неділю! (Наг.)

Неділя, особливо лїтом у  робучу пору, одинокий у тижні день для роблепя 
туалети, чесанн і г. н. В буднин день ніколи.

33. Ліпше свої в}ши бити, як чужі гроші рахувати. (Наг.)
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Вош — Вояк Ч. 4030 — 4046.

Говорять про прикрости иасіврства та обрахунків. Пор. висше Воліти 1, 2; 
И о с Ш .

34. Най ся тебе твої воїни дернсат! (Цей.)
Знач. жиі1 собі в бруді та пехарстві або в бідности. зсії. коли ис хо'їсш слу
хати доброї ради.

35. Не досить, що мі вуши кусають, а ще й гниди. (Сор.)
Говорить чоловік, її кого крім старих, поважних людий чіпають, начастують 
недолітки або нкісь нікчемні людцї. Пор. XV а п іі .  II (Ьаи$ 73).

З(>. Нудит як вош. (Кол.)
Про иестернпого, влізливого чоловіка.

37. Об’їли би тобі вуши голов, а міль хорбаку! (Грин.)
Прокляте: щоб ти звів ся пїнащо, на дїдовода.

38. Підеш вуши годувати. (Наг.)
Знач, зійдеш на біду, підеш до вязвицї. Пор. висше ч. 2.

3 9 .  Причепив сї як вош до кожуха. (Наг.)
Про невідступного папасника або підлизайка. Иор. висше ч. 28.

40. Там то вушом жйтьи! (Наг.)
Ж артують побачивши пелехатого чоловіка. Пор. XVа п її. II (І.аин У0).

41. То така вош, що лиш би на єден нохоть посадити, а другим при
давити. (Наг.)
Говорить про невеликого ростом, а при тім сварливого, зачіпливого чоловіка.

12. У нього вушпй, як карамхн. (Наг.)
Знач, дуже богато.

43. Що вош, то і гнида, все одна огида. (Коб.)
Про нікчемних, напасливих людий, що иристають до чоловіка, хоч віп бри-
дить сн ними.

44. Що робить вош, коли сї еказнть? Викотить сі христянииовн на
ковнїр у церкві. (Кобил.)
Знач, завдасть чоловікови сорому як раз там, де повинен виглядати «к най- 
показнїйше.

45. Що там вуший! що звізд на небі. (Яс. С.)
Сьніють ся боїачі з бідного, що хоче класти себе в один ряд з ними.

46. Як би не вуши, то би сї чоловік ніколи не чесав. (Наг.)
Значить, в таки з них деякий пожиток, особливо для нехарних та лінивих 
людий.

Вояк. 1. Ііояк, до бульби го відобрали. (Наг.)
Насьміх над нездарою-парубком, калікою або малорослим, пор. Бульба 1 
(стор. 129).

2. Добрий вояк і горшка чпру не бо^т сї. (Наг.)
Вояк тут насьмішливо: такий, що вмів добре воювати ложкою

3. Пане вояк, карабін вам украли! (Льв.)
І і а с ь м і х  н ад  р о 8 3 я в о ю -в о я к о м .

4. Такий вояк, як кожднй Поляк. (Наг.)
Іронічно про чваньковитого а не дуже то відважного чоловіка, що шукав собі 
зачіпки надїючи ся на трусливість противника, але бачучп опір уступав.
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Воячка—Впастп Ч . 4 0 4 7 - 4 0 6 5 .

Воячка. 1. Ци иа воячку, иаие Полячку? (Яс. С.)
Поговірка ссліш іа 184<> р., що особливо -годі творили селянські карти і ло
вили ДІЙСНИХ і мнимих бунтівників.

Воювати. 1. Воює ним дідько по всїх кутах. (Наг.)
Говорять про збиточного, непосидючого хлопця.

2. Добре воювати, коли мир готовий. (Гнїдк.)
Насьміх над чваньком, що хвалить ся в часі спокою своїми воєнними ділами. 
ІІор. \Уап<І. II (Кгіевеп 5).

3. Доти воюєш, доки щось не звоюєш. (Наг.)
Осторога непосидющому; „звоюєш" тут знач, зробиш якусь шкоду собі або 
кому иншому. ІІор. \У а п с 1. II (Кгіе£еп 2 0 ).

■ і .  Хто чия воює, від того й гине. (Наг.)
Наріннт звісного євангельського: хто мечем воює, від меча гине. Пор. А її я 11». 
УУоіои'ас 1.

5. Який з тебе дідько вою є! (Наг.)
Кричать па збиточного, непосидючого, мов би припускаючи, що се не він сам 
робить, а якийсь дсмоп, що сидить у ньому і кермуй його вчинками.

Впадати. 1. Впадайте на Нога! (Дрог.)
Зам. тямте божу заповідь, згадайте про Бога, змилуйте ся — звичайна фор
мула жебрацької просьби, пор. далі під Дати.

2. То мені не впадає. (Богородч.)
Се мені пе на руку, до сього невідповідна нора.

Впасти. 1. А впав би-с сім раз на єднім місци! (Дрог.)
Прокляте, коли хтось грозить другому, що „впадеш іще в мої руки“.

2. А впав бис у безодню, аби за тобов заклекотіло! (Наг.)
Прокляте; слуга посланий за пильним ділом запізнив сн і звиннв ся тим, що 
біжучи впав із кладки і потовк ся; господар видно не вірив сю му і відповів 
отсим проклятвм.

3. А впала би на тебе к а в за ! (Наг.)

9 Знач, іцоб ти зазнав якоїсь лихої пригоди.
А впало би на тебе тьижке пещістьи! (Наг.)

Нещасте уявлене як якийсь тягар, що паде на чоловіка і пригнітає його.
о .  Ану внадь, ци буде вепе боліти ! (Наг.)

Сьміють ся над необережним, що впав або пошпотав ся.
(і. Вода-с уже впав тай не встав! (Наг.)

Кляла жінка ведучи до дому пяпого чоловіка, що раз-у-раз падав.
* ■  Ьорзо впав, ще борше встав. (Наг.)

Потішають жартуючи такого, що впав.
N. Впав меже них як вихор. (Наг.)

Знач, розбив, розігнав, перелякав їх  своєю появою.
••• Бпав меже них, як заяць меже пси. (Наг.)

Попав ся між ворогів, між захланних та  здирливих людий.
1()- Впав му в ноги. (Наг.)

оам. упав йому до ніг, цїлує його поги.
*• Внав на гладкій дорозі. (Наг.)

З н а ч ,  без в и д и м о ї  н р и ч и л и .
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Впасти Ч. 4000 —4080-

12. В її а і: на добру гадку. (Наг.)
Заи. прийшла йому добра думка до голови.

13. Впав сми в нех. (Жабє).
Знач, я попав у занедбане, в поневірку у людий чи то в своїй хаті.

14. Впав у злість. (Наг.) ...у лютість. (Ком.)
Знач, розлютив ся.

15. Впав у самий вар. (Кол. ) ...у сам клекіт. (Наг.)
Знач, у найгірше лихо, в найтяжше положене.

16. Впав у тьижку недугу. (Наг.)
Зам. тяжко занедужав.

17. Впав як голий у кропиву. (Наг.) ...у терньп. (Наг.)
Попав ся між вороги, в прикрі обставини.

18. Впав як камінь у воду. (Наг.)
Знач, пропав безслїдно. Пор. висше Вода 127.

19. Впав як кіт на рівні вогн. (Наг.)
Знач, лиха пригода не зломала, не вшкодила його. Пор. \Уап<1. II (РаІІеп 76).

20. Впав як котьн в борщ. (Наг.)
Попав ся туди, де його аовсїм не треба було.

21. Впав як муха в окріп. (Наг.)
Попав у велику біду, в нагле нещастє. Пор. А сІаІЬ . \Ура.чс; \Уап<1. II 
(Гаїїеп 74).

22. Впав як сливка в г -  о. (Наг.) ...в тепле... (Льв.)
Попав ся в несподівану халепу, дістав ся в лиху компанію.

23. Впав як сніп. (Наг.) .. як галушка... (Наг.) ...як глива. (Наг.)
Знач, безсильно, без опору.

24. Впадеш ти ще в мої руки. (Наг.)
Знач, буду ще я мати власть пад тобою, потребувати мені мові помочи, а я
пе дам.

25. Впало ми сї, як заяць у вершку. (Кол.)
'Гранив ся несподіваний 8иск. Натяк па внісну анекдоту, пор. Етн. 36. VI.

26. Впало му сї на горіхи! (Наг.)
Знач, дістав прочуханку або лайку.

27. Впало на мене, як цегла на голову. (Кол.)
Трапило ея мені несподіване лихо.

28. Дай Боже впасти і щасливо встати! (Топільн.)
Без упадку, без гріха чоловік не проживе, та по кождім упадку важно те,
щоб назад устати та поправити ся.

29. Де впав, там спав. (Кол.)
Про втомленого, пяного.

30. Кому сї що впаде. (1'олоб.)
Знач, кому яке щаств.

31. Легко впасти, але тьижко встати. (Наг.)
Образово: легко позбути ся маєтку, доброї слави, але тяжко доробити сн. Пор 
\У а п (І. 11 (РаІІеп 18).

32. Лекше впасти, як устати. (Збар.)
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1їіта«’ти — Вітелї сити ся ___________Ч. 4087 41 05

Думка та сама що в попереднім. ІІор. \Уап<1. II (Раїїеп 24'.

:іЗ. Не штука впасти, а штука встати. (Наг.)
Говорив чоловік, що збіднівши не з власної вини з тяжким трудом дорабляв 
ся давнього добробуту. У Німців: не штука впасти, але штука зручно впасти, 
\У а п  гі. II (Раїїеп 21).

:і4 . О й ой , ой, був бим упав! (Наг.)
Крикнув сліпий упавши з кладки. Ж артую ть, коли хто по невчасї жалувть ся
на лиху припду, якої пе вберіг ся в нору. У Нїм. Ісіі жйге ЬаМ 1<*п.
за^іе (Іег Напз, сіа 1а§ ег аиГ <1ег Казе, \У ап (І. II (І-'аІІсн 35).

35. Оттут лише впадь тай охай! (Цей.)
Знач, нема ніякої ради, положене розпучливе.

3(ї. Рач упав, три рази встав. (Тоиі.іь.)
Сьміють ся з пяного, що впавши на землю даремно силкувть ся встати.

37. Сам собі впаду, сам собі встапу. (Наг.)
Говорив пяний, коли його остерігали, аби не йшов на вулицю, бо може
впасти.

38. Та ти не впав, але скочив. (Наг.)
Потішають дитину, що впала і почипав плакати.

39. Хоиь що-то ми сї впало. (Наг.)
Знач, хоч троха дещо скористав.

40. Хто впав, того підійми. (Кол.)
Знач, поратуй чоловіка в пригоді.

41. Хто впав, той пропав. (Наг.)
8 сі1. у війні, в битві.

42. Хто впав, той ще може встати. (Дрог.)
Знач, хто провинив ся, може ще поправити ся.

43. Хто впаде, той певно пе полетнт до неба, лише до землі. (Наг.)
Ж артують І8 такого, що надучи кричить зо страху. Пор. МГапіІ. II  (Раїїеп 38).

44. Хто нпиї впав, завтра може встати. (Кол.)
Хто раз прогрішив ся, того не треба ще вважати пропащим. Пор. \У а іп І . II 
(Раїїеп 42).

45. Ще не внав, а вже їіоіікає. (ІІаг.)
Говорять про пессіміста, що нарікав, хоч не зазнав іще иещястн.

43. ІЦо впало, то пропало. (Наг.)
Знач, що не могло остояти ся. ІІор. А її а II). Раїїае 1.

44. Як впадеш, то ношкробай сї в гото місце. (Наг.)
Насьміх над дитиною, що часто паде. Німець каже: то не забудь устати, 
М а т і .  II (Раїїеп 32).

4:>. Як сї кому впаде. (Наг.)
Як трапить ся, як чве щасте. Пор. висше ч. ЗО; \ \ ’ аи<і. 11 (Раїїеп 03). 

Впекти. 1. А то му сї впекло! (Наг.)
Знач, пощастило йому, минуло його лихо.

Впік мі тим словом, не треба й огню. (Наг.)
Знач, дошкулив, образив.

Впелїсити ся. 1 . Впе.іїсив сї як клїщ під пахов. (Наг.)
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Впертий— Впити ся Ч. 4100— 412(і.

Всадив ся, вкорінив ся, здобув собі мідне становище.
Впертий. 1. Впертий як Русин. (Льв.)

Т ак характеризують Поляки тугу вдачу і твердий характер Русина.

2. Впертий як цап. (Самб.)
Цапи і кози своєю впертістю та неслухняністю доводять пастухів до одчаю.

Вперти ся. 1. Впер сї, ані руш. (Наг.)
Не поступить кроком, пе дасть переконати себе.

2. Впер сї як вів рогами. (Наг.)
Взяв собі щось до голови, хоче поставити на своїм.

3. Впрп сї тай не їдж. (Наг.)
Ж артую ть із упертого, що завзято обстоює при якійсь дрібниці'.

4. Як ся впре, то го й пара волів з місця пе рушит. (Кол.)
Говорять про впертого чоловіка, тугого на всякі докази.

Впертість. 1. На впертість нема ліку. (Дрог.)
Впертість жартливо уважають якоюсь хоробою.

Впилити. 1. В іш ліів  мі як гадипа. (Наг.) ...як оса. (Наг.) ...як пес. (Наг.)
Дословно: вкусив, — образово: докучив, вробив прикрість.

Впирати. 1. Впирає в мене, як в Жида хоробу. (Льв.)
Вмовляє, переконув мене, що я зробив щось таке, про що я не знаю.

Вписати. 1. А вписав би тї дідько меже свої слуги! (Наг.)
Так кляв чоловік писаря.

Впити СЯ. 1. А бодай ви сї внили! (Наг.)
Жартливе прокляте, в родї то го : а  бодай вам добро було, або под.

2. Вігме впю сї на твоїм весїлю ! (Наг.)
Говорять старший чоловік парубкові! або дївцї, коли попи зробили йому 
якусь невеличку прислугу, подали огню до люльки або води.

3. Впив сї від єдної порції. (Наг.)
Говорять про чоловіка „слабого на голову", що не може витримати алькоголю, 
але також про такого, що подає ся під найменшим лихом.

4 . Впив сї як свиня. (Дрог.) ...як штік. (Наг.)
„Ш тік“ мб. із пїм 81оск, яке в злуцї з ипьшими словами значить: дуже, 
прим. 8ІоскГіп8Іег — дуже теино, к Іо с М и т т  — дуже дурний і т. п.

5. Впив ся в пього як пявка. (Терн.)
Зпач. причепив ся і ссе, визискує його.

0. Впий сї, а розум май ! (Наг.)
На жаль звичайно буває се неможливо.

7. Єдпов не впєш сї. (Наг.)
Одною чаркою. Приговорюють, коли хто не хоче пити другої чарки горілки.

8. Нї впив, пї в’їв, ні красно входив. (Наг.)
Знач, змарнував свій вік, не вазнав ніякого добра.

9. Ой, внилам сї, наноньку, але хіба своїми сльозами. (Наг.)
Відповіла баба пану, який сказав ї й : „Ти, бабо, впила ся“ .

10. Хоть бим мав ся внити нинї: многа лїта ґосподинї! (Сапог.)
Приговорює гість випиваючи на здоровлє господинї.

11. Ци то міні миого треба, аби сї впитн ? (Наг.)
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Впросити ся—Врізати Ч. 4 1 2 7 - 4144.

Знач, я не богато пито і вшо ся.
12. Як сї виє, то чистий варіят. (Наг.)

Говорять про такого, що впивши ся „дуріє“ , хапає ся до біііки.

Впросити СЯ. 1. Впросив сї в комірне. (Наг.)
Випросив у господаря, що той пустив його до себе в хату жити.

Впрягти. 1. Впрьигли чоловіка, як вола в ярмо. (Наг.)
Говорив наймит пашівши ся до служби.

2. Коли вирьпгатп, то не льпгати. (Наг.)
Знач, коли пора брати ся до діла, тоді не пора па спочппок.

3. Менї колй-тогди впрягти ся, як тому волови. (Кос.)
Знач, швидше чи пізн'їйше треба взяти ся до важкої праці або до якогось ппь- 
шого обовязку.

Впустити. 1. Впустив вовка до стайні. (Наг.)
Дав здпрцеви, кривдникови власть над слабшими. ІІор. Вовк. 4-4.

2. Впустив му кирвп. (Наг.)
Знач, набив до крови, але обравово також: обдер, обцнганив, звів на нїнащо.

3. Що впустиш, того пе підоймеш. (Кол.)
Пропустиш нагоду до якогось діла, то вже ї ї  не вернеш.

Впутати ся. 1. Впутав сї в погану справу. (Наг.)
Вмішав ся, встряв.

Враждувати. 1. Враждуе на мене, як бнм му вітдьп забив. (Наг.)
Глухий відгомін тих часів, коли вбійство близького родича тягло за  собою 
обовязок кровавої пімсти. (Вражда декуди, прим, у Чехів, і значить яабійство).

Вражий. 1. Вража мати тї там знає. (Наг.)
Знач, нечиста, погана сила. Пор. пісню : .Вража його мати знає, на що він 
гадає.

2. Іди до вражої ваттерп! (Наг.)
Сердито зам. іди до біса.

Врач. 1. Врачу, ізціли ся сам ! (Гнїдк.)
Відправа таким, що иньших картають, а  самі грішні тими самими хибами. 
Пор. лат. Месіісе сига Іе ірвиш; IV а  її 1. І, 153; II, 29; ТУ а псі. І (А гаї 1). 
Узято в Притч Соломонових ХУШ, 20, пор. єванг. Луки IV, 23.

Вректи. 1. Коби не вречи ! (Наг.)
Приговорюють описуючи щось гарне, миле, здорове, ппр. дитину або ху 
добину.

Время. 1. Время ослячим ступом іде, і ніхто го ие дожене. (Гнїдк.)
Приказка мб. книжного походжепя, пор. Гораціеве: ГЧі^іЦ асії Ги^іі іггерага- 
Ьііе Іетр и з .

В РИТНИЙ. 1. Вритшій як свиня. (Богородч.)
Впертий, що все в однім місці, в однім ділі робить шкоду, докучає.

Врізати. І. Вжем два рази врізував, тай ще коротке. (Наг.)
Кепкують із  нетямучого майстра, що робить незручно і пе може потрафити 
на добру міру.

-  Врізав ну в морду. (Льв.)
Вдарив по лицї.
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Врода— Вродити ся Ч. 4 1 4 5 -4 1 0 3 .

3. Вріяав му по макоїдах. (Дрог.)
Ударив у рот, у лице.

Врода. 1. Врода як у Ірода. (Збар.)
Знач, поганий, каліка.

2. Не днвн ся па вроду, але на природу. (Залїсє).
Знач, не уважай па гарну поверховість, але на вдачу, характер та виховане.

3. Не питай за вроду, але за пригоду. (Берез.)
Не питай, відки я родом, але поратуй у лихій пригоді.

4. Яка врода, такий смак. (Наг.)
Хто гарний на вроду, той звичайно й любить гарно вдягати ся, смачно по
поїсти.

5. Я собі своєї вроди ие віскакав. (Жабє).
Знач, я тому не винев, що вевродлпвий.

Вродити ся. 1. Вроди єн — вдай си, а иї, то скапараи си. (Орел.)
Знач, уродивши ся чоловік або нехай буде щасливий, а  коли нї, то краще 
нехай заздалегідь умре.

2. Вроди сї та вдай сї. (Тисьи.)
Знач, уроди ся в щасливу годину.

3. Вродит сї, де го пе посієш. (Наг.)
Говорять про злого, напасного чоловіка.

4. І тн сї тутка вродив? (Наг.)
Знач, і ти сюди прийшов? При якімось збіговищу.

5. Ледво сї вродит, а вже верховодит. (Наг.)
Говорять про малу дитину, якій треба услугувати та догаджати, аби не кричала.

6. Лїпше сї не вродити, як весь вік бідити. (Наг.)
Нарікає бідний чоловік, наслідуючи біблійного Іова. Пор. АУапсІ. І (6 е -
Ьогеп 21).

7. Най ся перше вродит, а тогдп закличемо попа тай охрестимо. (Бібр.)
Уговкують таких, що сперечають ся за назву якоїсь ще не доконаної річи.

8. На що-сь ся вродив? — На біду. (Доброс.)
Оповідають, що таку відповідь дав якийсь парубок сьвященннкови на кате- 
хізації.

9. Раз ми ся вродили і раз вмирати будеме. (Тих.)
Знач, нема чого бояти ся, пїщо по над те не може нам трапити ся. Пор.
А сІаІЬ . ИгоіЗгіб 8І§ 4.

10. Уроди ся щасна, а не красиа. (Тисьм.)
Щ астє важнїйшо в житю, ніж краса, і часто не Йде з нею в парі.

11. Ще сї ие вродило, а ти вже хрестиш. (Цеп.)
ІЦе річ не готова, діло ие зроблене, а  ти вже прикладаєш ііазву до його на
слідків. ІІор. А сІаІЬ . ІІГОСІ2ІС зі§ З, 9. У Німців: Щ е не вродила ся, а ти 
вже замуж віддаєш, \Уапс1. І  (беЬогеп 37).

12. Ще сї не вродит, а вже ио людьох ходнг. (Наг.)
Знач, ще діло не вроблене, а  вже про нього вість чи сплітка пішла по людях.

13. Ще ся той ие вродив, аби всім догодив. (ІІетр.)
Всім людям, добрим і злим догодити неможливо. Пор. \Уапс1. 1 (ОеЬогеп 6, 8).
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Врожай Всі Ч. 4164—4-182.

14. ІЦо ся вродило, то і вмерти иуспт. (Тери.)
Потішають тих, що плачуть по смерти якогось близького покійника. Пор. 
ЛV а п її, І  (беЬогеп 25, 26).

15. Яке сї вродило, таке й згине. (Наг.)
Говорять про злого, нелюбого, збиточного чоловіка. [Іор. \У а п (1. І (б е 
Ьогеп 1).

10 . Який-вс ся вродив бідний, такий бідний згинеш. (Рогат.)
Нарікав бідний чоловік не бачучи виходу зі своєї бідности.

Врожай. 1. Не вважай на врожай, сїй жито, хліб буде. (Цеп.)
Властиво: не вважай па те, який урожай ворожать.

Вроки. 1. Змеч ле мі врокьі девятераки. (Лос.) ВЛ.
Просить селянка ворожки.

2 . На пса вроки! (Наг.)
Примовляють оповідаючи про щось гарне та здорове, напр. про малу дитину, 
аби не наврочити. Віруване, що похвала приваблюй до хваленого предмету 
злих, шкідливих демонів, пор. 2ЮМ6 XXXI, ст.

Всадити. 1. Веадив му кольку під бік. (Наг.)
Зробив якусь пакість.

2 .  Всадив сї з ходаками. (Наг.)
Вліз без церемонії в якесь товариство, вмішав ся не в своє діло.

3. Всадила ми сї якась мара в груди. (Наг.)
Знач, щось болить у грудях.

4. Всадили го до Іванової хати. (Наг.)
Посадили до вязвицї.

5 . Де го всади, там сї прийме. (Наг.)
Говорять про потульного, сумирного чоловіка, що в усякім становищі вміє 
дати собі раду.

6. Як ти всаджу, то ие бій сї. (Наг.)
П огроза: набю, ‘напакощу.

Всипати. 1. Всипав му, що сї влізло. (Наг.)
Знач, вабив що мав сили.

2. Всипали му як бобу. (Наг.)
Набили, звич. канчуками або палицями.

3. Всиплю ти, аж буде с —ка огню давати. (Наг.)
Набю здорово. Пор. 2 й 1 и г . XVI, 166.

4. Хто перший всииле, той перше змеле. (Наг.)
Хто швидше розпочав якесь діло, той швидше й скінчить. Пор. \У а Ь  1. II, 
42; \У а п<1. 1 (АиГасЬШеп 1).

Всї. 1 . Аиу всі за мнов, а я за вами! (Наг.)
Сьміють ся з такого, що удає сьмільчака, а  в небезпеці ховає ся за иньших, 

-• Всі за едного, еден за всіх. (Наг.)
Звичайна формула найширшої солїдарности.

З- Всіма на иього. (Лол.)
Знач, усї в хатї на нього ворогують.
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4. Всім баки сьвітит. (Наг.)
До всіх иіддобрюе оя, підлещуй ся.

5. Всім вам велике нас... матерп. (Льв.)
Вислов погорди та легковашепя до компапїї.

0. Всім вам сї не дам. (Наг.)
Знач, не пераможете мене чи то силою, чи богацтвом, чи розумом.

7. Всім до мене васї. (Наг.)
Не сьмійте мішати ся в мої дїла.

8. Всі ми в нашого Пана Бога дурні. (Льв.)
Уговкують хвалька, що чинить себе дуже мудрим супроти ипших.

9. Всі ми грішні в Пана Бога. (Наг.)
Знач, нїчпм одпому перед другим гордити сн. Пор. \У ап< і. І (АІІе 9).

10. Всім нам єден копець буде. (Н аг.)
Підемо в землю гнити. Пор. \У ап сІ. І (АНев 18).

11. Всім нам една дорога. (Н аг.)
Знач, усї помремо.

12. Всім не догодиш. (Наг.)
Пор. висше: Вродити ся ч . ; \У а п її. І (АІІе 7, 8).

13. Всї на мене биії-забпй. (Наг.)
Знач, ворогують.

14. Всї-смо в Бога рівні. (Наг.)
Говорять, коли хтось занадто величав ся або дав иншим пізнати свою
висшість. Пор. висше ч. 8, 9.

15. Всї-смо си братї. (Наг.)
КВ. по божому закону; людські закони і встанови часто показують зовсім не те.

10. Всї там підемо. (Наг.)
Знач, у  могилу. Говорять при похороні. Пор. \Уап<1. І (АІІе 10).

17. Всіх вас сї не бою. (Наг.)
Ви не страшні для мене, не переможете мене. Пор. виСше ч. 6.

18. Всіх за ніс водпт. (Дрог.)
Знач, дурить, туманить.

19. Всіх нас єдно чекає. (Кол.)
8сіІ. смерть, пор. висше ч. 10, 11, 16.

20. Всіх нас Пай Біг на щось держпт. (Наг.)
Знач, пе слід помітувати ся ніким.

21. Всіх не перенреш. (Наг.)
Не переконаєш, пе переможеш.

22. Всіх ні за що має. (Наг.) ...за нїц... (Дрог.)
Маловажить, погорджуе.

23. Всіх сї раджу, а свій розум маю. (Н-іг.)
Говорить чоловік, як кажуть, собі на умі, що вислухуючи чужих рад пе по
кидав ся свовї власної постанови.

24. Всіх сї радь, а своє роби. (Наг.)
Себ то, вислухуючи чужих рад не давай себе збити ними з пантелику.
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25- Всіх собі спротивив. (Наг.)
Підняв проти себе своїм поступуванєм.

20. За всіх і за вся. (Наг.)
8сіІ. говоримо, агадувмо. Фраза в8ята в літургійної формули для означеня 
широкого обсягу тем розмови, аііев Мб£ІІСІ1Є.

27. Зі всїми добрий, собі лихий. (Наг.)
Зпач. безхарактерний, хоча запобігає у всіх  ласки, але пї в кого не має 
пошани.

28. І нам то всім буде. (Наг.)
Знач, помремо. Говорять почувши про смерть когось знайомого.

29: Коли всі злі, то й ти не ліпший. (Наг.)
Говорять клеветникови, що на всіх виговорює поза очи та осуджує їх .

30. Коли всім, то й псїм. (Лютов.)
Хто з усіми хоче бути добрий, той буває добрий і 8 негідпими та підлими.

31. На всіх вас еден ф рас! (Ло.ї.)
Гумористичне прокляте, якого початок узятий із лїтурїійної формули. Фрас — 
Ггаяипек, турбота, нещастє.

32 На всіх не настарчиш. (Наг.)
8сі1. роботи, поживи.

33. Най вас тут усіх грій трісне! (Наг.)
Звичайне проклятє.

34 Най всі гпнут, аби вій мав. (Наг.)
Говорять з докором про самолюба.

35. Нам уже всіма лиш торби брати та на випроси йти. (Лол.)
Так ми збідніли.

30. Не па всіх едпа мпьпра. (Наг.)
Одного в сьвітї цінять та  поважають більше, другого мепше.

37. При всіх і едпоиу буде. (Наг.)
При більшій громаді й ще один помістить ся.

38. При всіх набрав. (Наг.)
Еліптично: набрав ся сорому або дістав буки при всій громаді.

39. При всіх тп встиду паробю. (Наг.)
Знач, прилюдно осоромлю тебе.

40. ІІри всіх ті вигаиьбю як пса. (Наг.)
Нечесть зроблена комусь прилюдно далеко гірше діймає, як у штири очи.

41. Про всіх байдуже, аби міні було. (Наг.)
Звичайний пріиціп еґоіста. Пор. висше ч. 34.

42. Тим мн всі грішні. (Кол.)
Се така похибка, слабість, що спільна всім людям, знач, нема підстави карати 
за неї одного.

43. То всіх обходит, пе мене едпого. (Наг.)
Знач, справа спільна, громадська.

44. У всіх добрий, то пе добре. (Кол.)
Знач, чоловік облесний та дволичний.

45. Хто всім годпт, пїкому пе догодит. (Збар.)
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Швидко опишіть ся серед суперечних інтересів і змагань. ІІор. Ш а п іі .  І 
(АНе 4, 5).

40. Що всім до мене? Ци мене всі зробили? (Наг.)
Обороняв ся еїоіст проти авторітету загалу.

47. Що всім, то н міні. (Наг.)
Заява солідарности і готовости приймати однакову долю з громадою. 

Вскочити. 1. Вскочив по коліна. (Наг.)
Вбрав ся в якийсь клопіт, нажив біди.

2. Вскочив у саму натоку. (Наг.)
Іронічно: устряв у дуже прикре діло, наскочив па неприеину сцену.

3. Вскочив як пес у сливки. (Дрог.)
Попав ся в мало для нього відповідне окружене.

4. Вскочив, як у клітку. (Кос )
Знач, дістав ся в таку компанію, іцо обмежила його волю.

Всохнути. 1. А всхла би му рука! (Наг.)
Клянуть 8лодїя, або поганого сина, що бе батька.

2. Всохло як перець. (Наг.)
Говорять про сїво, дерево і т. и

3. Всох на ніш. (Наг.)
Говорять про чоловіка, якого всушила грижа або хороба

Вставанє. 1. Гірке моє вставанє! (Наг.)
Зам. прикро або тяжко мені вставати.

2. Раннє вставанє, вчасне сиїдаиє. (Кол.)
Зам. хто рано встане, той вчасно снідав.

3. Ране вставанні, але нічне обуваньи (Наг.)
Докоряють такому, що вставши рано до роботи довго обуваеть ся в иостоли.

4. Що втрачу на вставаию, то сн надоложу бодай на обуваню. (Наг.)
Говорить лінивий, якого рано збудили до роботи.

Вставати 1. Вставай, гнилице, бо сї в тобі г о запече. (Наг.)
Корняють лінивого неробу.

2. Вставай, пе лежи, хапай ложку тай держи! (Кол.)
Упімнене до такого, що спить довго, коли ицші вже снідають.

3. Вставайте, мерці, зазирайте в горці. (Лол.)
Ж артливо будять рано сонних, мовляв: пора снідати. В Дрогобичі по поль
ськії: ДУвІашусіе, шпагіі, то /еЬ у зс іе  со хагіі. У АіІаІЬ. ані у Іігхог. сеі при
казки иема.

4. Встає з курми, а льигає з свиньми. (Наг.)
Говорять про чоловіка, що рано працює запопадно, а вечором любить упити ся.

5. Встаючи н льигаючп Богу дьикуїімо. (Наг.)
Знач, рано й вечір, ненастанно.

(>. Хто встає з рана, вийде на нана. (Войткова).
Загально розширена похвала раннього всгаваїїя, аапопадливости в праці. Пор. 
\У ап і1 . III (Мог^епйіиікіе 1—7).

Вставити. 1. Вставив му окуляри. (Наг.)
Знач попідбивав очи.
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Встати Ч. 4245—4205.

2. Встав го сн в рамцї 1 (Наг.)
Говорять матери або батьковії про ліниву, розпещену дитину, що по бере сн 
нї до якої роботи, не слухає упіинень.

3. Встав сї за мнов до Пана Бога! (Наг.)
Ж артливо говорить такий, що лишаєть ся дома, до такого, що йде до церкви.

Встати. 1. А встав бне до горн йогами! (Наг.)
Корннють лінивого або заспаного.

2. „А встань по, Мошку!" — „Нї, не встану". — „їїй, чень дасть Бог,
що встанеш*. — „Ей, чень дасть Бог, що не встану". (Наг.) 
Ж артлива передача розмови селянина, що будив у ночи заспаного Жида.

3. Бода-с не встав відтам. де сї положиш! (Н аг)
Прокляте: щоб ти вмер нагло ще сеї ночи підчас сну. Нагла смерть, а осо
бливо в часі сну, вважаегь ся особливим і страшним божим допустом, бо чо
ловік умирав без сповіди.

4. Встав км лиш такий як тїнь. (Наг.) ..я к  отвір. (Наг.)
Говорить хорий, обезсилений чоловік після слабостн.

5. Встав, ледво сї в нїм пара держит. (Наг.)
Ледво живий після нобитя або тяжкої недуги.

(і. Встав му як друк. (Наг.)
Говорять про мужеський член.

7. Встав, оперезав ся — зовсім зібрав ся. (Ільк.) ...тай зовсім. (Дрог.)
Кепкують із такого, що мав мало одежі, так що й одягти ся йому не довго.

8. Встав разом з курми. (Наг.)
Знач, досьвіта, коли ще кури почади ніяти.

9. Вставши рано промий чоло, ци пе дасть Пан Біг чого. (Наг.)
Знач, чи не дадуть де чого поснідати.

10. Встав як кіт заспаний. (Наг.)
ІІро т а к о г о ,  що с х о п и т ь  сн 8 просоня т а  не т я м и т ь  іще, ЩО 8 н и м  дїе с я .

11. Встав як оборожипа. (Наг.)
Підняв ся в гору високий а  тонкий.

12. Встало бн ти волосьн па голові! (Наг.)
Клинуть такого, що не хоче встати: щоб ти наїв ся с тр ах у !

13. Встань рано, досьвіта ноїдемо. (Орт.)
Ж артлива диспозиція, бож рано значить пізнїйше, ніж досьвіта.

14. Встань рано, їдж мало, роби як кляч, то будеш богач. (Цеп.)
Говорять іровїчно про богацьке жите.

15. Встань тай сьидь собі. (Наг.)
Докоряють лінивому, що вставши сидить і не бере ся нї до якої роботи.

16. Встань тай почухай сї. (Наг.)
Говорить чоловік, що вставши рано зараз знаходить предмет для гризоти, 
прим, що в хаті нема хлїба.

17. Не встане так голодному, як ситому. (Цеп.)
Голодний не мав часу анї сили думати про такі роскоші, про які думав ситий.

18. Не жьнль і встати, як зараз дают снідати. (Наг.)
Говорять гості, що ночували в гостині і яких рано будять до готового снїдапя.
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19. Так як бим з гробу встав. (Наг.)
Говорить чоловік, що перебув тяжку недугу, 8 якої не надїяв ся вийти.

20. Треба встати, погадати, що би дїтьом їсти датп. (Наг.)
Говорив бідний, а многодїтпий господар.

21. Ще не встав, а вже їсти кричит. (Наг.)
Говорять про ліниву, вередливу дитину.

Встигнути. 1. Не встиг єм сї обернути. (Наг.) ...обіздрі ги. (Наг.)
8сі1. аж уже се й те стало ся. Характеризують наглий, несподіваний прихід
якоїсь иодїї.

В с то я ти  ся. 1. І встояти сї на ногах ие можу. (Наг.)
Говорить хорий, слабосилий чоловік.

2. Не встоіит сі вода на броду. (Наг.)
Бо там раз-у-раз біжить.

3. Не встоіпт сї перед ним ніщо. (Наг.)
Знач, усе він знайде, порушить, попсує, вкраде.

Вступити ся. 1. Вступи ми ся з очий! (Богородч.)
Еліптично зам. 8 перед очий, іди геть від мене.

2. Вступи сї, пай тї на очи не впджу! (Наг.) .. аби тї мої очи не ви
діли ! (Наг.)
Зпач. забирай ся, тікай геть.

3. Вступи ти міпї раз, то я тобі два рази вступлю. (Ком.)
Говорить гордяк, що вдає з себе податливого, а все таки жадає, аби ишшій 
насамперед подав ся перед ним.

4. ІЗступіт, загостїт, на иас наиятайте, нас не забувайте, тай ие зава-
джайте. (Балиг.)
Ж артливі запросини до гостий, щоб зайшли в хату та не довго гостили сн.

5. Кобн то в нього такий дух вступив! (Наг.)
Говорять про злого, сердитого чоловіка ноби він. у данім випадку був до
брий, слухняний.

6. Не вступит му анї па крок. (Наг.)
Образово: сварить ся і ие змовчить, не дасть випередити себе.

7. Хто не вступит, тон ие продасть і пе купнт. (Ком.)
Продаж і купівля полягають па обопільних уступках купця і продавця.

8. Що вступит, то влупнт. (Наг.)
Говорить про забіяку або деруна.

9. Щось в нього вступило. (Наг.)
Якийсь демон опанував його; переносно: надумав ся, повзав іншу постанову, 
ніж мав уперед.

10. Як не вступиш, то не продаш і ие купиш. (Ком.)
Пор. висше ч. 7.

Всьо. 1. Або всьо, або нічого. (Кол.)
Характеризують безтямно завзятого та гордого чоловіка, Пор. лат. АиІ Саеваг, 
аиі піЬіІ; \У ап(1. І (АПез 21).

2. Бодай єс ся всього збув ! (Кол.)
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Клинуть, коли хтось не хоче уступити якоїсь невеликої річи, 8СІ1. щоб ти 
всьо стратив.

3. Вже по всьому. (Наг.).
Зпач. скінчило сн якесь діло. „Вже по всьому в церкві" — скінчила ся служ
ба божа.

4. Всім би сї рад сам удавити. (Наг.)
Мова про захланного, що рад би все загарбати в свої руки.

5. Всім єсмо контетпі. (Наг.)
Говорять гостї встаючи з за стола.

(і. Всім сї з тобов поділю, лиш жіиков сї ве нодїлю. (Наг.)
Говорить приятель до приятеля.

7. Всьо байка. (Наг.)
Знач усьо пусте, маловажне. Пор. \Уапс1. 1 (А11е§ 8).

8. Всьо би якось пішло. (Наг.)
8сі1. як би не було якоїсь завади.

9. Всьо божа міць ! (ГІаг.)
Окрик при якійсь несподіваній, грізній появі, нпр. при ударі грому.

10. Всьо буде, як Бог дасть. (Наг.)
Звичайний вислов резигнації та  надії иа божу волю.

11. Всьо в божих руках. (Наг.)
Залежить від божої ласки : що Бог дасть, те й буде.

12. Всьо від Бога призначено. (Наг.)
Віра в призначене сильна серед нашого народа, хоча маємо не мало приказок, 
що просто суперечать їй.

13. Всьо задармо. (Наг.) ...ні на що. (Наг.)
Знач, марна праця, се ні до чого не доведе.

14. Всього відбіг. (Наг.)
Утік і всьо покинув, говорить про наполоханого злодія.

15. Всього му мало. (Н аг)
Говорять про захланного, ненаситного.

16. Всього му сї відхотіло. (Наг.)
Звач. лежить недужий або вмер.

17. Всього му сї забагае. (Наг.)
Властиво забагає всього такого, чого в даній хвилі нема.

18. Всьо на-всьо о-стілько. (Наг.)
Знач, більше нема анї крихіточки

19. Всього сї відрік. (Наг.)
Зпач. умер, утік

20. Всього сї збув. (Наг.)
Значіпе двояке: 1) всьо стратив. 2) всьо перетерпів і увільнив ся від лиха.

21. Всьо зачинає, нічого не кінчнт. (Наг.)
Говорять про розтріпаного легкодуха.

22. Всьо знає, пїчого не вміє. (Кол.)
Знане теоретичне, а  вміне показує ся при практичній дїяльности.

23. Всьо Гіде за сьвятии хлібом. (Лучак.)
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Всі шукають заробітку, корпстп.
24. Всьо ни йде пе так як треба. (Наг.)

Ніщо не вдав ся, не доходить до путя.
25. Всьо ми сї рве. (Наг.)

Щ о я задумав, не виходить, моі плянн псують сн.

20. Всьо му в рот клади. (Кол.)
Се значить : на кождім кродї в житю давай йому пораду, бо він сам не вмів 
порадити собі.

27. Всю му в руки дай! (Наг.)
Непорадний, незугарний до роботи.

28. Всьому дай раду. (Наг.)
Знач, про все дбай, усе доведи до ладу.

29. Всьо му дай, тай ще мало. (Збар.)
Характеризують ненаситного, загрібущого чоловіка.

30. Всьо му 8 рук летпт. (Наг.)
Слабий або переляканий такий, що не може володіти собою.

31. Всьому кіицьн пе доїдеш. (Наг.)
Знач, усіх трудностей у житю не перебореш, усіх  непорозумінь не виясниш.

32. Всьому лад дай. (Наг.)
Зам. усе доведи до порядку.

33. Всьо му не в лад. (Наг.) ...не так. (Голоб.) ...пе иа руку. (Колом.)
Ніщо Його не може задовольнити.

34. Всьому свій стрій потрібний. (Голоб.)
Знач, усяке діло треба доводити до нутя властивим йому і відповідним спо
собом.

35. Всьо му сї здає. (Наг.)
Говорять про підзорливого, гіцохондра.

ЗО. Всьо му сї не веде. (Наг.)
Не мав ні в чім успіха. Пор. висше ч. 2-і, 25.

37. Всьо на божу волю здай. (Наг.)
Знач, не жури ся нічим.

38. Всьо на добре вийде. (Наг.)
Запевнене оптіміста, який і в лихих випадках умів знайти запоруку добра.

39. Всьо на купу! (Наг.)
Значить гурт на гурт, коли купують або продають гуртом.

40. Всьо на моїй голові. (Наг )
Знач, я за всьо дбаю, про всьо думаю і за всьо відповідаю.

41. Всьо на мою голову. (Наг.)
Знач, про всьо я мушу турбувати ся, зі всім маю клопіт.

42. Всьо па себе горне. (Наг.) ...валит. (Голоб.)
Бере на себе всю впну, всю одвічальність.

43. Всьо но но божому йде. (Наг.)
Пессімістичний погляд па сьвітові порядки.

44. Всьо не так як треба. (Наг.) ...як повинио бути. (Наг.)
Кривдуе собі чоловік, що звичайно сам не вмів би вробити ліпше.
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45. Веьо не тим Богом іде, як 6ц повинно. (Наг.)
Знач, не ио правдї йде, без ладу. Пор висше ч. 4-3.

40. Всьо приймай, що Бог дав. (Наг.)
Фаталістичний вислов, що дуже часто крив аа собою матеріальну й моральну 
апатію.

47. Всьо пусте, небо ґрунт. (Дрог.)
Говорив шшиця, пропиваючи остатній гріш. Пор. \Уапс1. 1 (АНез 9),

48. Всьо пусто та дурно. (Наг.)
Знач, усякі заходи, зуснля коло якоїсь річи потрачено даремно.

49. Всьо сї в миї перевертає. (Наг.) ...бурит. (Дрог.)
Характеризують етап сильного подразнепн або обуреня.

50. Всьо то на мої плечі. (Наг.)
Зпач. и мушу се зробити або витерпіти.

51. Всьо у нас не як у людий. (Наг.) ...не по людськії. (Яс. С.)
В значіпю: погано, безладно ведеть ся

52. Годі єдному всьо знати. (Дрог.)
Анї 8нанн, аиї внілостп у всіх  галузях один чоловік не може обняти.

53. Добре всьо вміти, а не всьо робити. (Наг.)
Не здібність, не вмілість, а  саме діло підпадає під кваліфікацію доброго або 
злого. Пор. А сІаІЬ . Итіес': і .

54. До всього майстер. (Наг.)
Дуже часто в докірливім значіпю : здібний і до таких діл, що не приносить 
великої чести, злодійкуватий. Пор. росийське: На вск руки мастер-ь.

55. До всього чоловік привикне, лиш до біди ие може. (Наг )
Де инде кажуть навпаки, пор. висше Ворожка, ч.

56. Зі всім сї пильнуй. (Наг.)
Говорять там, де злодійкувате село і нї з чим чоловік не чув ся безпечним.

57. Зі всього виростеш. (Наг.)
Знач, усьо — говорить сн спецінльно про щоденні дрібні нрикрости — з ча
сом минеть сн.

58. Кобн му всьо опихане! (Дрог.) ...готове. (Наг.)
Говорять про лінивого та недбалого, що жде, аби хто робив за цього його 
роботу. „Опихане'1 — війшло в приказку з анекдоти. Обіцював пан бабі 
чвертку проса, а дочка питав: „А чи опихапе, паноньку? Пор. Вѣнок Руси
нам на обжинки 1847, т. II, стор. ;>92.

59. Кому все, тому й ще. (Кол.)
Знач, хто все мав, той іще дістав, тому щастить си.

00. Має всього по горло. (Наг.) ...от ноти. (Наг.)
Ж иве в достатку.

01. На всім готовім. (Кол.)
8еі1. живе; говорять про безтурботне, легке жнтв.

62. На всьо махнув руков. (Наг.)
Стратив надію, зневірив ся, покинув діло.

(іЗ. На всьо мене мусит стати. (Наг.)
Мушу всьо вистарати, зробити, купити.
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64. На всьо плюну! (Наг.)
Окрик знеохоти, зам. усьо покину і піду геть.

65. На всьо свій чьис. (Наг.)
Усяке діло треба робити (або буде зроблене) в відповідну пору. ІІор. XV а п <І. 
1 (АІІек 4).

66. На всьо сї ие розірву. (Наг.)
Всеї роботи пе зроблю відразу.

67. На всьо стало, на єдно ие стало. (Наг.)
Говорять, коли після довгих приготовапь до якогось діла покаже ся, що за 
буто або занедбано одну якусь важну річ.

08. Най всьо страчу, а свого не дарую. (Наг.) Радше... (Наг.)
Вислов завзятії і твердої постанови — обстоювати за свов право

60. Не всьо від разу ! (Наг.)
Зсії. роби, починай,

70. Про всьо би стало. (Наг.)
Знач, усьо би можна нриняти, з усім би можна погодити ся, зсії. як би щось 
одно не було на заваді.

71. Тепер уже всьому амінь. (Наг.)
Знач, усе пропало.

72. Ще не всьо пропало. (Наг.)
Знач, в ще надія.

73. Щ е про всьо стане. (Наг.)
Знач, не вважаючи на всі хиби та недостатки діло буде зроблене.

74. Ще сї всьо вияснпт. (Льв.)
Говорять про темне, загадкове діло, якого причин і ходу ве можна зрозуміти.

75. Як усьо, то й тото. (Дрот.)
Знач, коли нринято всї ипші умови, то треба припяти й отсю (якусь сне- 
ціяльну).

Всякий. 1. Зо всякими всякий. (Гнїдк.)
Говорять про практичного чоловіка, що вміє з добрими бути добрий, а су
проти злих злий.

Всячина. 1. А най тобі всячина! (Збар.)
Чоловік розмахнув ся заклясти тай зупинив ся і топить своє пересерде в не 
яснім загальнику.

2. Там тілько всьичини, що аж очи блудьиг. (Наг.)
Всячина тут у спеціяльному зпачіш о: добро, достаток.

Всюди. І .  Всюди бував, иїде місдьи не загрів. (Дрог.)
Про непостійного чоловіка, волоцюгу. Троха иньше значінє мав чеське Уяиііу 
Ьуі, пікапі ПЄЙ08ЄІ, б е ї а к .  557; нор. \Уап<1. IV  (ІТеЬегаІІ* 8).

2. Всюди він рогом зачеішт. (Ден.)
Знайде собі з кождим зачіпку.

8. Всюди добре, де їсти дают. (Цей.)
Ж артують із глуповатого та ненаситного чоловіка. Пор. латинське ІЬі раїгіа, 
иЬі Ьепе.

4. Всюди добре, де нас нема. (Наг.)
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Декуди додають до сього: а  де ми прийдемо, зараз шшсуемо.
5. В с ю д и  добре, дома иайлїпше. (Наг.)

Бо дома чоловік чує себе пайсвобіднїйшим. Иор. \У апі1. IV  (ІІеЬегаІІ 1, 4). 
0. Всюди дурних найбільше. (Наг.)

Давне пессімістичне спостережене.
7. Всюди дурного бют. (Кол.)

Бо не вмів обороняти себе.
8. Всюди една біда. (Наг.)

Знач, однакове лихо.
9. Всюди його повно. (Наг.)

Знач, він усюди бігає, вештаеть ся, богато балакає.

10. Всюди йону не рехт. (Ком.)
Ніде не може всидіти, всюди йому недогода.

11. Всюди иим темлює. (Наг.)
Знач, він усюди віткнегь ея, у всяке діло вмішаеть ся.

12. Всюди піду, а в материну утробу навад ие піду. (Жабє).
Говорив Гуцул оповідаючи, як його гопили з місця на місце і він не мав де 
подіти ся.

13. Всюди робити треба. (ІІерег.)
Говорив чоловік оповідаючи про американські заробітки.

14. Всюди свини єдпака честь. (Цен.)
На поганім, самолюбнім чоловіцї всюди пізнають ся і наділять його однако
вою антіпатією.

15. Всюди собі місце знайде. (Кол.)
Говорять про трудящого, дбайливого чоловіка.

10. Всюди собі сьвіта зайде. (Наг.)
Дасть собі раду, доробить ся добра.

Втворити. 1. Втворив ним двері. (Наг.)
Побічна форма вам. отворив, відчинив. Знач, випхнув його з хати так пагло, 
що він сам своїм тягаром відчинив двері і вилетів у сїпи.

Втека. І. Ліпша втека, ніж видима смерть. (Збар.)
Говорить трусливий вояк. Пор. \У а п (і. І  (П іеііеп 3).

2. Пустив сї па втеки. (Наг.)
Кинув ся втікати.

Втекти. 1. А втекла би з тебе пара! (Н аг)
ИрОКЛЯТе: ЩОб ТИ ЗГИ Н уВ, 8ДОХ.

2. А втік би від тебе твій дурний розум! (Наг.)
Значіпе двояке: 1) щоб ти здурів зовсім. 2} щоб твоя дурпота втекла і ти-б
набрав ся ліпшого розуму.

3. А втїк бис від своєї сорочки! (Наг.)
Прокляте: щоб ти збожеволів і зкинув із себе сорочку та бігав голий. 6  ма
буть така форма божевіля.

4. А втїк би ти язик у г -ц ю !  (Наг.)
Ж артливе прокляте сла8ькоязикому, обмівникови. 

о. Вув би втїк, як би го не имили. (Наг.)
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Втекти— Втпркнутн Ч. 4384—4404.

Кепкують із вловленого па горячій злодія.
(і. Був би втік, як би ноги довші. (Наг.)

Знач, утікав, а  його таки зловили.
7. Втік, аж сї за ним закурило. (Наг.)

Біжучи збив за собою куряву. ІІор. А сІаІЬ . ІІсіекас 8.

8. Втік, і сліду нема. (Наг.)
Знач, так легко, швидко втікав. Німець каже: \Уег ПіеЬІ, ЬегШії'І ііеп Воііеп 
пісіїї, \У ап (І . І (КІіеЬеп ЗО).

!). Втїк, лиш блиснув... дмухнув... мигнув. (Наг.)
Так швидко, що годї було й добачити його виразно.

10. Втїк, лиш нятами накивав. (Збар.)
Гумористично малюють сам процес утїканя. ІІор. К о т л я р .  Енсїда 1.

11. Втїк це втїк, а побічи можна. (Наг.)
В загальній значінні: чи буде успіх чи ні, а попробувати не завадить.

12. Втїк, уже й місце застило. (Наг.)
Знач, давно втїк.

13. Втїк як заяць. (Наг.)
Налякав ся. ІІор. А сі а 1Ь. ІІсіекаб 25.

14. Кік, кік, в с - с ї  тай втїк. (Дрог.)
Передравшоють звичайний жидівський окрик: кік-кік (диви, диви, з цім. ігис 
кеп, в швабськім діялвктї кискеп, у саксонськім кіекеп).

15. Не втечеш ти моїх рук. (Наг.)
Погроза: ще я вловлю тебе.

16. Не втїк, лише троха побіг. (Наг.)
Та се иа одно в и й ш л о .  Ж артую ть із  трусливого втікача.

17. Хиба би втїк на тамтои сьвіг. (Наг.)
8сі1. щоб я його не зловив.

18. Хто втече, тому сї впече. (Наг.)
Знач, той уйде без кари за сповнений учинок, від якого доводило си втікати.

19. Хто втїк, того пе судьпт. (Наг.)
Очевидно тому, що його пе мають у руках.

20. Хто втїк, гой мудрий. (Наг.)
Знач, уникнув поганої справи.

21. Ще піхто пе втік від свої долї. (Кол.)
Вислов віри в невідхильпість долі, тоб то того, що чоловіковії суджено.

Втелити ся. 1. Отто сї втелив! (Наг.)
Іронічно про скуиаря: показав ся щедрим, дав якусь дрібницю.

Втепенити ся. 1. Втепепик-єм сї, ледво дихаю. (Наг.)
Замочив си, вмучив ся страшенно, прим, дорогою або ирацею на слоті.

2. Втеиеинв сї, що му й очий не видно. (Наг.)
Заляпав си, забризькав ся, особливо лице

3. Втепенив сї, як хлющі. (Наг.)
Замочив ся, вабризькав ся болотом.

Втиркнути. 1. Мусів ти 8 там свого носа втпркнутн. (Дрог.)
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В т ік — В тікати Ч. 4 4 0 5 -4 4 2 1 .

Знач, замішав ся в те діло, в яке не слід було.
2. Не втиркай сї до того, що до тебе не наяежпт. (Воробл.)

Осторога занадто цікавому.
3. Втпркпи мепе Ноже, де мене пе треба. (Бібр.)

Сьніють ся з чоловіка, іцо любить устрявати там, де його нетреба. Иор. вис
ше Бог 149.

4. Не втиркай ся в тото, що пе твоє. (Бібр.)
Осторога влазливому чоловікове.

Втїк. 1. Сьвіптий Втік не славний, але пожиточний. (Наг.)
Ж артлива персоніфікація втеки, що ие приносить слави, але нераз ратуг жита.
У Дрогобичі сього оріґінальпого сьвятого навивають по жидівськії сьв. Ант- 
лойф (від нїм. ЕпІІаиГ). Нор. А г іа ІЬ . ІІсіекас 9.

2. Сьвітпя Втїком не гордїте. (Явор.)
Моралізація немов витягнена 8 попереднього.

Втікати. 1. Буду втікати і свої сліди забирати. (Наг.)
Говорить чоловік, якому надокучило жити в однім місці.

2. Втікав і канцї погубив. (Наг.)
Сьміють ся з Ж ида, що чого будь лякаеть ся і втікав.

3. Втікає, аж сї пінтами в с —у бє. (Наг.)
Так сильно 8амахув ногами.

4. Втікає від мепе, як чорт від с в я ч е н о ї води. (Наг.)
Загальне віруване, що чорта мовна прогнати сьвяченою водою, пор. А <3 а. 1 }>. 
ІІсіекас 12; у Німців від хреста, \У а п с і. 1 (РІіеЬеп 41).

5. Втікає як від лихого пана. (Кол.)
З докором говорить приятель про приятеля, ясЦ. нж йому не зробив НІЧОГО 
алого. Ремінісценція панщизняних часів та їх  загально розповсюдженого втї- 
кацтва.

0. Втікає як від огню. (Ниг.)
Боїть ся, пор. висше Бояти ся 3 ; А <1 а  ІЬ. Исіекай 1Г>.

7. Втікай, голий, обідру т і!  (Наг.)
Іронізує бідний над пебезпекою драч та  втрат, мовляв: що з мене зідрешУ 
ІІор. польське: ІІсіека, іак  доіу ргхесі гЬго^путі, А іІа ІЬ . ІІсіекас 21.

8. Втікай і пе обзирай сї! (Наг.)
Звичайний наказ, який дають чародії тому, хто має робити чари в якімось 
відлюдиім місцї. Німець каже: хто втїкае, той не оглядав ся. ДУ апй. І (П іе- 
Ьеп 36).

9. Втікай, куди видиш. (Наг.)
Зпач. де бачиш вільне місце, догідне для втеки.

10. Втікай куди гладко. (Дрог )
Знач, де рівне поле або добра дорога.

11. Втікай, куди ті ноги несут!
Знач, куди будь, аби тілько не лишав ся на місці.

12. Втікай на Поділе! (Наг.)
Знач, шукай собі догідного місця, дармого хліба. Натяк на тзв. „тісні роки", 
коли з гір та з Підгіря богато людий вандрувало па Поділе, відки більшість 
їх  уже зовсім пе вертала.
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Бтїкати— Втіха Ч. 4422 -443!).

13. Втікай що д уху! (Кол.)
Щ о СИЛИ, скілько стане віддиху в  грудях.

14. Втікали би від тебе люде, як від заповітрепого! (Яс. С.)
Прокляте з ремінісценцією про ч у м у : вачумлепих держали окремо і втікали
від них, аби не стрічати ся з ними. Пор. А гіаІЬ . ІІсіекас 14, 20.

15. Втікати не ладио, але пожиточно. (Цеп.)
Краще було-б в и с т о я т и  на місці, змірити ся 8 противником, як би малась
відвага. Пор. висше Втік 1.

10. Куди втікай, то втікай. (Наг.)
Знач, пе питай дороги, а втікай куди будь.

17. Не втікає чоловік від колачьп, лише від мечьи. (Наг.)
Знач, не від роскоші, а  від біди.

18. Не втікаю, але йду, пе роскіш лишаю, але біду. (Дрог.)
Такий напис лишив був якийсь челядник па свойому варстатї втікши від
майстра.

19. Сам втікає і сан кричит: Лапай! (Дрог.)
Про резолютпого злодія, що таким способом уйшов погопї.

20. Хто втікає, ліпшого шукає. (Кол.)
Також мабуть натяк на панщизняпих утікачів, що втікши від злого пана шу
кали ліпшого.

21. Хто втікає, той дає ся винним. (Кол.) ...вппеп. (Наг.)
Невипний чоловік пе втікає і від пайстрашнїйшого видовища. ІІор. А сІаІЬ . 
ІІсіекай 2 : АУапіІ. І  (КІіеЬеп 4).

22. Хто втікає, той не питає. (Наг.)
Знач, не дбає на перешкоди, а готов усяку перемогти.

23. Хто втікає, тому всьо на заваді. (Наг.)
В страху бачить заваду та ворогів навіть там, де їх  нема. Пор. ДУапсІ. І
(РіасЬШпд і).

24. Хто втікає, тому всюди дорога. (Ден.)
Знач, утікає Й такими місцями, куди звичайно піхто не ходить.

Втіха. 1. Без утіхи й жптє пе миле. (Наг.) ...жйтьп на-н'щ. (Голоб.)
Радощі, хоч і короткі, красять жите, додають йому принади.

2. Було втіхи штпри міхи. (Бібр.)
Кепкують із таких, що гуляли, пили і зійшли через те на біду. Пор. В 1‘г о г. 
ИсіесЬа 1 .

3. Втіха, як з подертого міха. (Наг.) ...дїравого... (Збар.)
Знач, мала втіха, нема чим тішити ся. Пор. А сі а  1Ь. Іісіесіїа 1.

4 . Втіхи годину, а біди до смерти. (Наг.)
Говорять цро недібране подружє. Пор. В г г о г .  їїс іеспа 1.

5. Гірка то втіха, що по ній плач наступає. (Ком.)
А про те се звичайний житєвий порядок. Пор. \У ап  (1. І (Ггеисіе 45, 46).

6. Єдиому втіха, другому смуток. (Наг.)
Та сама подїя нераз одного тїш ить, другого смутить. Пор. \У а п <1. І (Ргешіе 
41, 42).
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В тїх а— В ткнути Ч. 4440—4458.

7. Зі втіхи аж в долоні плеще. (Наг.) ...підскакує. (Наг.) ...аж сн мі-
сцьи не може найти. (Наг.)
Характеризують ся звісні оживлені рухи при радіснім почутю. ІІор. 2 а І и г .  
IV, 302.

8. Зо втїхп аж не знає, що з собов робити. (Наг.)
Знач, затуманїв, сам себе не тямить. Пор. 2& Ц іг. IV , 3 0 4

9. Кому втїха, а міні плач. (Наг.)
Говорила стара баба на весїлю, підпивши собі та  жалуючи, що пе може 
танцювати.

10. Коротка втїха, довгий жаль. (Кол.)
Прикрі вражіпя та почутя звичайно тріваю ть довше від приємних. Пор. 
\Уапс1. І  (Ггеисіе 92); А сІаІЬ . їїсіесіїа 2 ; 2 6 1  иг. X II, 204.

11. Мала втїха, малий жьиль. (Наг.)
Говорять по страті чогось маловартого або немилого.

12. Нам на втіху, а пашим ворогам на смуток. (Наг.)
Приговорюють випиваючи чарку.

13. Нема втїхп без смутку. (Збар.)
Людське жите складав ся з нерозривного ланцюха радощів і гризот. Пор. 
УУапсІ. 1 (Ггеисіе 8 6 , 8 8 , 89).

14. По втїсї смуток наступає. (Кол.)
Звичайна колія людського житя. Пор. IV а псі. І (Ггеисіе 5, 6 , 96); А сІаІЬ . 
Касіокс 2 ; 2& 1иг. X II, “205.

15. То така втїха, що сльози иа верха. (Кол.)
П озірва втїха, сьміх крізь сльози.

16. Що втїха, то пе плач. (Наг.)
В тїха впливав корисно на здоровлв, на красоту чоловіка, а плач утомляв.

17. Яка втїха коло повного міха! (Бібр.)
Повний міх, 8сі1. збіжа або муки для бідних людий значить забевпека від 
голоду.

Втішити ся. 1. А втішив би сї тобов дідько! (Наг.)
Прокляте, коли хтось тіш ить ся з лихої пригоди иньшого.

2. Втїшьиє сї, місцьи си не внайде. (Яс. С.)
В тїха  робить чоловіка рухливим, оживленнм, пор. В тїха 7.

3. Втішив сї ипм, як не зпати чим. (Наг.)
Знач, дуже втішив ся.

Втішний. 1. Втішний, аж підскакує. (Наг.)
Підскакувапв в утїхи властиве малим дітям, у яких чуте проявляегь ся живійше, 
ніж у дорослих, пор. В тїха  7 ; 2 й І и г .  IV, 305.

2. Втішний, мало в долоні не плеще. (Наг.)
Плескане в долонї належить також до дитячих ознак радости. Пор. В тїха 7.

3. Втішив сї як рідним братом. (Наг.)
8 сі1. якого давно не бачив.

Вткнути. 1. А вткнуло би тї меже штири дошкп! (Кол.)
Кляла баба возного, що домагав ся, аби й йому дещо „вткнула в руку".

2. Вткни му в руку, то скаже куку. (Цен.)
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Втолочити—Втонути ______ Ч. 4459 -4 4 7 5 .

Дай хабара, то промовить ласкаво, — річ іде про возпого або иншу урядову 
посіпаку.

3. Вткнув ніс у папери тай сьвіта пе впднт. (Наг.)
Нарікають на книжного чоловіка, урядовця, що з поза книжок та паперів не 
бачить живих дюдий.

Втолочити. 1. Не втолочиш му того в голову. (Наг.)
Знач, не витолкувш, пе навчиш його.

Втонути. 1. Він авї в воді не втоне, апї в огии не згорит. (Наг.)
Про хитрого, оборотного чоловіка, який уміє вилабудати ся з усякої 8лої 
пригоди.

2. Він би вже втонув у тій горівцї, що ї випив. (Наг.)
Говорять про безпросипного пяницю.

3. Волю втоиути, як за пелюбом бути. (Рогат.)
Категорична заява дівчини, що не хотіла йти за  немилого їй чоловіка.

4. Втонув небіщпк, иай би го був дідько пе нїс на глїбоке. (Кол.)
Тоном виявляють мішане чуте: жаль, жаль небіщика, але все таки він сам 
винен своїй смерти.

5. Втонув, ще й захлпснув сї. (Наг.)
Ж артую ть І8 такого, що оповідаючи про важну річ ще доповняв ї ї  маловаж
ними дрібницями.

6. Втонув як камінь. (Наг.) ...як сокпра. (Наг.)
Про такого, що пішов до води не вміючи плавати і втопив ся.

7. Втонула, лиш раз руков махнула. (Наг.)
Оповідали про дївчиву, що втопила ся підчас повенї ловлячи рибу, а потім 
уживано тої фрази загально, коли говорено про якесь нагле лихо.

8. Втов\тн, то дуже тьижка смерть. (Наг.)
Селяни вірять, що втоплене один із найтяжших родів смерти.

9. Кому втоиути, тому води не минути. (Збар.)
Зсії. кому судило ся втонути. Фаталістична віра в призначене.

10. Не страшно втонути, страшно в воду штрикати. (Кривор.)
Ж артували 8 такого, що хотів  топити ся та  не вважив ся скакати в воду.

11. О, тота би певно в водї не втонула! (Наг.)
Говорять про чарівницю, про яку загально вірять, що не топе в водї (пор. 
Квітчина Конотопська відьма), тай загадом про 8лу, сварливу жінку.

12. Тото вже втонуло в непамятп. (Лім.)
Знач, забуло ся.

13. Хто втонув, той уже пе буде висіти. (Кол.)
Говорять про злого чоловіка, що знайшов собі якийсь непочеснвй копець (не 
конче втоплене), значить, тим самим уник шибениці, яка йому буцімто на
лежала ся.

14. Що втонуло, то вже пе виплине. (Кол.)
Образово: що забуло ся, покрите прощенем, те вже не буде предметом сварки 
та незгоди. Говорили при перепросинах їосподарі, що доси ворогували між 
собою.

15. Що втонуло, то сї минуло. (Наг.)
Втовудо тут у аначіпю: забуло ся, покрите ненамятю.
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Втопити — Втяти Ч. 4 4 7 6 -4 4 9 2 .

16. Як втонув, тогдн прибігли ратуватп. (Город.)
Добрі пориви по певчасї не мають нїякоі вартости.

Втопити. 1. А втопив бис сї в першій калабани! (Наг.) ...з першої 
лавки!
Прокляте. В гірських та підгірських селах кладок черев ріки дуже богато 
і нераз перехід в одної хати до другої, особливо в ночи, грозить смертю.

2. А втопили би ті мої сльози! (Наг.)
Говорила жінка до війта, що вробив їй  якусь кривду.

3. Вже я втоплена па віки! (Наг.)
Нарікала жінка, що мала мужа пяницю.

4. Волїв сї втопити, як мав мене сватати. (Наг.)
Говорила жінка нро нелюбого чоловіка.

5. Втопив би мі в лижцї води. (Наг.)
Ворогує на мене, рад би мене знівечити. Пор. висше Вода 25 ; А <1 аЧ Ь. ІДоріб 
1; \У а її (і. І  (Егігапкеп 2 ); Н о с . 450; К г и ш Ь . 56.

6. Втопив мі без води. (Карл.)
Знач, оклеветав, довів до нещастя.

7. Втопив розум у горівцї. (Наг.)
Дошшичив ся до. одуру, по пяному зробив якусь дурницю.

8. Ліпше сї втопити, як з нелюбом жити. (Наг.)
Говорила жінка, яку віддали замуж за нелюбого чоловіка. Пор. Втонути 3.

9. Не втопила вода, втопила людська обмова. (Наг.)
Говорили про жінку, що втопила ся доведена до розпуки ріжними сплїтками, 
які затроіли ї ї  жите з мужем.

10. Хто сам сї втоппт, того дїдько вхонпт. (Наг.)
Самовбійство вважав наш нарід тяжким гріхом, безпосереднім наслідком під- 
шентів злого духа. Спеціально той самовбійця, що втопив ся, робить ся на 
дні води й сам лихим демоном, утоплеником або потопельником, який хапав 
живих людей у купелї за ноги і тягне на дно вира.

Втопленик. 1. Втопленик у воді за ногу хапав. (Дорож.)
Віруванє, що корч, який часто корчить ногу тому, що куиав ся в глубокій 
воді, се дотик утопленика, який силкує ся живого чоловіка затягти на дно, 
пор. висше Втопити ч. 10.

2. Не дай Боже втопленика горілиць на земли положити! (Дорож.)
Віруванє, що коли тіло втопленика витягнене 8 води покласти горілиць на 
8емлї, то воно накличе велику повінь. Тому таке тіло і на березі і в гробі 
кладуть лицем до землї.

3. Так як би мі втопленик за ногу хапав. (Наг.)
Кричав переляканий чоловік, якого в воді підчас купелї хопив корч у нові.

Втяти. 1. Ану втни такої, аби ноги самі підскакували. (Кол.)
Говорять мувицї, що грає до танцю.

2. А то втяв, як ножем! (Сор.)
Знач, відповів остро, дотепно.

3. Втяла би тя смага ! (Жабє).
Прокляте. Смага — горячка вапаленв.
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4. Отто втяв гопкп! (Дрог.)
Кепкують з бойківського танцю.

5. Отто втяв штуку не аби яку ! (Стан.)
Зробив якесь мудре, дотепне діло, або іронічно: зробив велику дурницю.

6. Не втне Нанько тіста, бо ячміипе! (Цей.)
Ж артують, коли хтось береть ся до надто тяжкої або нелюбої роботи.

7. Не втне ІІанько шнлои боріцу. (Ільк.)
Не вробить сього діла, не осьмілить ся.

8. Не втнеш еего. (Гнїдк.)
Не вдужаеш, не зумієш.

9. Ой не втнеш! (Лев.)
Те саме 8пачінв, що в попереднім.

10. От такої втяв! (Сиорже).
Викрикнув Бойко, коли йому давали за  воіи  зовсім невідповідну ціну.

11. Як втяв по пироги! (Наг.)
Ж артують, коли гість не хоче більше їсти, хоч його просять. Приказка оперта 
на анекдоті про Цигана, який бажав погостити ся в господаря, та  сей удавав, 
що вони вже по обіді Але Циган бачив, що господиня на кінці лави поста
вила миску з пирогами. От він буцімто квапить ся тай каже: Агігі, Господарю, 
ба чи така у вас лава довга, як у пана війта? І знявши ремінь давай міряти 
лаву, а дійшовши до миски крикнув: Як втяв по пироги.

Вуголь. 1. Без вугльи коваль не майштер. (Наг.)
Бо не може ровігрітп зелїза.

2. В вимиє вугля дармо дути. (Кол.)
Старій бабі даремно говорити про любощі. Пор. \У а п сі. I I  (КоЬІе 26).

3. Від вугльи почорниш сї. (Наг.)
О бразово: від нечистої справи набереш ся нечести та  сорому.

4. В старе вугля чорт дує. (Гнїдк.)
В старім т їл ї ворушать ся инодї грішні (полові) вабагашш. Пор. \У а псі. II  
(КоЬІе 10).

5. Вугльом у комині' записати. (Наг.)
Говорять жартуючи про якусь маловажну річ, ніби про щось дуже важного, 
що вартоб ваписати для памяти, але вугльом у комині. Пор. А сІаІЬ . \Уе(?е1 1.

6. На вуголь згорів. (Наг.)
Говорять і про такі річи, що зовсім не подібні до вугля, прим, трава від 
посухи, уста від горячки згоріли на вуголь і т. и.

7. Вуголь і в нопелї тліє. (Наг.)
І  в старім віці не один заховує ще молодечий запал. Пор. \У а  п сі. II (КоЬІе 19).

8. Звержу я ти вугльи! (Наг.)
Дословно: виконаю над тобою звісний знахарсько-лікарський обряд; перено
сно: вилічу тебе від уробної слабости нагави або иншим подібним драстичппм 
способом. Иор. \Уапс1. II  (КоЬІе 62).

9. Кождий горие вугльи до свого горшка. (Наг.)
Знач, дбав про свою користь та  вигоду. Пор. б е ї а к .  57; \У а псі. II  (КоЬІе 25).

10. Підсипав му вугльи. (Наг.)
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Вудвуд— Бурда Ч. 4511—4525.

Знач, додав духа, вапалу, відваги. Порівнане ввяте 8 ковальського ремесла, 
де підсипана сьніжого вугля до огнища збільшує огопь.

11. ІІрптих, як бп иу вугльп вгасили. (Д рог)
Так нк би йому поворожили, як би прогнали від нього якусь хоробу.

Вудвуд. 1. Вудуд — бздюх меже птахами. (Наг.)
Говорять так задля Його веирпємпого запаху.

2. Вудуд — жидівська зазулї. (Наг.)
Основано на звісній анекдоті про те, як Жиди ходили в ліс бачити зазулю. 
Вертають вони, а  селяни питають їх  : „А що, бачили зазулю ? 11 — „Ох, чому 
пї 1“ — кажуть Жпди. — „То дуже гарне птах, таке чубате та сорокате. 
А яке мудре! Як тілько нас побачило, тай зараз пас пізнало тай каже: Юд, 
Ю д!“ А то вони бачили вудуда. Тай від тоді вудуд став жидівською зазу- 
лею. (Наг.)

3. Вудуд ладне ^прьи має, коли бо смердит. (Наг.)
На поверховий вигляд не покладай ся.

4. Вудудом і канї бридит сї. (Наг.)
Каня такий хижак, що пе дуже перебирає, а  й вона, кажуть, ие їсть вудуда.

Вудка. 1. Вудка то така річ, що до неї причеплений едеи дурень у во
ді', а другий па березі. (Кол.)
Ж артували з такого, що довго стояв з вудкою і не міг нічого уловити. Ду
рень у водї — червяк на гачку, що не може привабити риби.

2. На вудку прошена риба йде. (Наг.)
Знач, ловить ся тільки та, що сама захоче. Говорять рибаки, що волять ло 
вити сітями. Німець навпаки каже, що вудка витягав й таку рибу 8 води, що 
не хоче йти, пор. \Уап<1. І (Ап^еі 4).

3. На голу вудку риба пе йде. (Кол.)
Чоловіка не 8'єднаєш голими обіцянками. Пор. А сІаІЬ . \У^с1а 1; \У а п <1. І 
(Ап§е1 6 , 17).

Вуж. 1. Звиває сї як вуж. (Цеп.)
Про прудкі, верткі рухи, та  також про хиткого, облесного чоловіка, що за 
попадає чийоїсь ласки.

2. Нассав сї як вуж. (Наг.)
Про захланного, ситого чоловіка. Основано на віруваню, що вуж ссе молоко 
в коров.

Вужище. 1. Тьигпе сї як вужище. (Наг.)
Вужище — довга, груба линва. Говорять про чиїсь повільні, отяжілі рухи, 
про лінивого, невграбного чоловіка.

Вузкий. 1. Най буде й вузка! (Гпїдк.)
Значіне неясне.

Вуйко. 1. Лїзе иу вуйко з поса. (Наг.)
Говорять про васмарканих дїтий.

Вуйчина. 1. Вуйчипа па біду ня вивчила: веліла ми красти і в тор
бину класти; веліла ми їсти і по друге лізти. (Мшап.)
Вуйчина — вуйкова жінка.

Вурда. 1. Фурда вурда, кобп бриндзя була. (Цеп.)
Вурда — сир з перевареної жентицї, отже менше варт від бриндвї,
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Вус— Вухо Ч. 4520— 4545.

Вус. 1. Вара вус, коли бороду годят. (Гнїдк.)
Вусів звичайно не голять Приповідкове значіпе неясне. Пор. А сІаІЬ . \Уа« 7.

2. Вже має пляц иа вуса. (Дрог.)
Сьміють ся з головусого, що пхав сн між дорослих.

3. Вже иу на вусах сметана налипла. (Наг.)
Постарів ся, вуси посивіли.

4. Він собі то всьо на вус мотає. (Наг.)
Зпач. слухав і бере в тямку.

5. В кого чорний вусок, тому рибки кусок. (Кольб.)
Властиво перша половина пісеньки, а друга: В кого сива борода, тому й жаб
ки шкода. Ж інка все волить молодого, ніж старого

6. Вуса йому обсмалили. (Наг.)
Наробили сорому, публіки.

7. Вуса як мітли. (Наг.)
Про довгі, настопирчені вуси Пор. 2  а І її г. VI, 139.

8. Вуса як у кота. (Наг.)
Наїжені, щетинясті.

9. Вуса як у соиа. (Льв.)
Великі, замашні, що звисають у низ. Пор. А сІаІЬ . \У аї 11.

10. Вус му ся засіяв. (Гнїдк.)
Характеризують підпарубоцьквй вік.

11. На вус мотати. (Гнїдк.)
Знач, тямити собі, нотувати в думках, пор. висше. ч. 4.

12. Нипає вусами як кіт. (Наг.)
Говорять про такого, що сердить ся мовчки, тільки вусами рушав.

13. Обстригли му вуса. (Наг.)
Наробили сорому, вкоротили його амбіцію, вбили з нього пиху.

14. Підкрутив вуса на гельбе-цвельбе. (Наг.)
Гельбе-цвельбе очевидно перероблене в німецького ЬаІЬе 2\у6ІГ, але що зна
чить сама поговірка, докладно не знаю. Говорять про такого, що підкручує 
вуса в гору, удав хвата.

15. По вусах текло, в роті сухо було. (Кол.)
Говорять про якесь сподіване добро, що одначе мипуло чоловіка. ІІор. А сі а  ІЬ.
\У:|8 4 ;  АУ а п сі. І (Вагі 85). Вандер подав приказку як литовську.

16. Старший вус від бороди. (Голоб.)
Може тому, що висше росте, а  може тому, що його не голять. Пор. А сі а  1Ь. \Уаз 5.

17. Ще лиш місце иа вуса має. (Цей.)
Кплять із головусого, що мішав ся між старших. Пор. висше ч. 2.

18 . Ще му сї вус не засіяв. (Наг.)
Щ е молодий, дурний, недосьвідний. Пор. висше ч. 10.

Вухатий. 1. Вухатий як ваяць. (Наг.) ...як енюх. (Наг.)
Про клаповухого. Спюхои навивають також заяця тому, що звичайно спить
У День.

Вухо. 1. Аж вуха больит. (Наг.)
8сі1. так кричить або грав погано. Пор. А сІаІЬ . Ш Ьо І.
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Иухо Ч. 4 5 4 6 -4 5 0 3 .

2. Аж ми сї вухами прохапує. (Наг.)
Говорять про г о л о с н и й  крик, виск або верескливий спів.

3. Аиї вухом ие веде. (Гиїдк.) ...в той бік. (Ураче).
Знач, пе слухав, ие уважав, що йому говорять.

4. Аиї му сї тото вух не бере. (Наг.)
Не слухав, не дав перекопати себе.

5. Без вух підеш. (Наг.)
Погрова: обірвуть вуха. ІІор. А сІаІЬ . ІІсЬо 6 ; 2& 1иг. XVI, 423.

6. В вухах мп дзвонит. (Наг.)
Знач, заглушило мене (прим, грім, вистріл), не чую добре. Пор. \У ап сі. III 
(ОЬг 116).

7. Вже мп й вух пе видно з того болота. (Наг.)
Говорив чоловік про свов нестерпне жите серед домашніх сварок та клевег.

8. Вже ми ся вухами ллє. (Лучак.)
Маю того досить. Образ узятий із потапанн: кому вухами ллв ся вода, той 
близький утонути. Пор. 2 й 1 и г . VI, 208.

9. Взьив го за вуха. (Наг.)
Запанував над ним, здобув перевагу. ІІор. \У апсІ. Ш  (ОЬг 158); 2 а 1 и і \  XVI, 19(5.

10. Від вуха ріже. (Наг.)
Зсії. музика, спеціально скрипач, грав притуливши скрипку горішнім кінцем 
до вуха.

11. Віп то все помпмо вуха пускає. (Наг.)
Знач, не вважав на се, легковажить упімненя.

12. В котрім міні вусї дзвонпт? (Наг.)
Запитують, коли кому в вусї дзвонить. Коли вапитаний угадав, то се знак, 
що він правду говорив, або що любить того, хто його спитав. У Німців дзво- 
ненв в правім вусї значить, що про дотичного чоловіка хтось нова-очи го
ворить, пор. \У а п  (І. ПІ (ОЬг 97).

13. Вухами стриже як кінь. (Наг.)
Про такого, що вмів рушати вухами.

14. Вуха му намну. (Кол.) ...наторгаю. (Дрог.)
Звичайний рід доравної кари, особливо у ремесників па неслухняиого уче- 
ішка. Пор. А сІаІЬ . ІІсЬо 8.

15. Вуха нащурити. (Гиїдк.)
Прислухувати ся уважно і мовчки. Пор ДУапсІ. III (ОЬг 86 ;; 2 4 1и г. V, 383.

16. Вуха як у старого віслюка. (Цей.)
Сьміють ся 8 вухатого чоловіка. Пор. А сІаІЬ . ІІсЬо 15.

17. Вухо мі свербит. (Наг.)
Знач, ночую якусь лиху вість, хтось поза очи обмовляв мене. У Нїмцїв се 
віщув добру новину, пор. \Уапс1. III (ОЬг 115, 217).

18. Вхопив го за вуха. (Наг.)
Здобув иад ним перевагу в бійцї або й тав у нитю Пор. висше ч. 9 ; XV а  Псі.
III (ОЬг 158).

19. Дав му по за вуха. (Н аг.)
Вдарив у лице, в потилицю. Пор. ХУапсІ. III  (ОЬг 148): А с Іа ІЬ . ОсЬо 4.
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Вухо Ч. 4564—4582.

20. Далеко тобі до моїх вух. (Цей.)
Знач, ие здужаєш увяти мене за вуха, здобута наді мною перевагу.

21. Дійшло до моїх вух. (Наг.)
Знач, до мойого слуху, до моєї відомості!. Пор. АУапсі. III  (ОЬг 216).

22. Дістав по-за-вуха. (Наг.)
Одержав удар у лице або в потилицю. Пор. висше ч. 19.

23. Добре чуже вухо гризти. (Гнїдк.)
Бо свойого не вгризеш. О бразово: добре удїлювати комусь пншому прикру 
новину. Пор. С е іа к .  183; \У апс1. III (ОЬг 26, 33).

24. До вуха не понесе. (Наг.)
8сі1. ложки при їдженю, внач. на те, що для нього корисне, має досить розуму.

25. йдпим вухом слухає, другим випускає. (Лучак.)
Знач, слухає неуважно, без тями. Пор. \Уапс1. III (ОЬг 82, 83, 215, 291); 
А й а  11). ИсЬо о : Г и л ьф . 1062.

26. За вуха го відтам витьигиу. (Наг.)
Виведу 8 соромом, силою. Пор. \У апс1. III (ОЬг 197); 2  а і  и г. XVI, 196.

27. Заїхав му поза вуха. (Наг.)
Вдарив у карк, пор. висше ч. 19, 22; \Уапс1. III (ОЬг 160).

28. Затулив вуха тай з хати! (Наг.)
8сі1. ут'їк, пе хотячи слухати крику, сварні. Пор. \У а п (1. III  (ОІіг 122).

29. Звісив вуха. (Наг.)
Стратив відвагу, охляв. Пор. \У а п сі. ПІ (ОЬг 189).

30. Коби-сь пустив свої вуха на торг, учув бись богато о собі. (Ільк.)
Пустити вуха — внач. піти підслухати, що люди говорять. Пор. \ \ 'а  п сі. П І 
(ОЬг 128); В г г о г .  Цсію 8.

31. Коло вуха заверуха. (Наг.)
Гармідер довкола, бійка.

32. Кому в вухах дзвоппт. той новину вчує. (Кол.)
Вірять, що дзвонене в правім вусі значить добру, а  в лівім лиху новину, 
декуди навпаки, пор. висше ч. 12.

33. Ліпше чуже ухо гризти, як своє. (Лучак.)
Ліпше передавати иншому якусь прикру для нього відомість, ніж як би нам 
передавали щось прикре для нас. Пор. висше ч. 23.

34. Маю того по самі вуха. (Наг.)
Знач, досить мені того, надоїло. Пор. В г г о г .  ІІсЬо 1; \УапсЗ. III (ОЬг 94); 
Е. В о І. 214.

35. Може тут стїпп вуха мают? (Кол.)
Говорять напомішаючи до обережносте, аби хто не підслухав.

36. На єдно вухо оглух, а на друге й тілько не чує. (Цеиїв).
Ж артую ть із глухого або невважного чоловіка. ІІор. А сі а  1 Ь. Осію 7.

37. На свої вуха тото чув. (Наг.)
Не черев посередники, впачпть. се певна правда. Пор. \Уапс1. ПІ (ОЬг 236).

38. На то чоловік вуха має, аби чув. (Наг.)
Коли хтось дивує ся. відки ишішй знав про якусь річ. Пор. \У апс1 Ш 
(ОЬг 74).
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39. Натуркав мп повні вуха. (Наг.)
Набалакав до несхочу. Пор. ДУ а п сі. ЦІ (ОЬг 142).

40. Наїцурпв вуха. (Наг.)
Настобурчав, слухая уважно. Пор. \У а п  сі. III (ОЬг 169); 2 а І и г .  Ш, 17і .

41. Не ввдрнш, як свого вуха. (Лучак.)
Не побачиш ніколи.

42. Оближеш тут поза вуха. (Кой.)
Погроза: набють, нароблять бешкету, коли будеш тут виробляти збитки.

43. Опустив вуха, як евнпя в дощ. (Льв.)
Стратив охоту, відвагу. Пор. висше ч. 29 ; А (1а 11). ЧсЬо 10.

44. По вухах віслюка пізнают. (Кол.)
Насьміх пад довговухим чоловіком. Пор. лат. Ех аиге іепенш а а з е ї іи т ; \ \ 'а  п сі.
III (ОЬг 1).

45. По вуха в довгах. (Наг.)
Дуже аадовжений, так що не може виплатити ся. Пор. \У а п сі. III (ОЬг 2 1 1 ); 
Д а л ь .  II, 7 ; А сі а 1Ь. Б ій ?  16.

46. По саиі вуха в болотї. (Наг.) ...захляпаннй. (Наг.)
Знач, від ніг до голови. Пор. висше ч. 7 ; \У ап сі. I I I  (ОЬг 94).

47. Провертіти вуха. (Гнїдк.)
Знач, наговорити богато, наприкритп ся.

48. Пусти вуха меже люде, то цпмало учуєш. (Ільк.)
Слухай уважно, що люди говорять. Пор. висше ч. 30.

49. Розвісь вуха тай слухай! (Дрог.)
Ж артую ть, у кого великі вуха. Пор. нїм. Зрегг сііе ОЬгеп аиГ, ДУапсІ. III
(ОЬг 281).

50. Слухай обома вухами! (Наг.)
Знач, пильно, уважно. Пор. ДУапсІ. I I I  (ОЬг 260).

51. Стулив вуха, як заяць слухи, тай утік. (Дрог.)
Злякав ся, васоромив ся. Пор. ДУапсІ. III (ОЬг 165).

52. То му ся вухами ллє. (Гнїдк.)
Мав того досить, чував се вже нерав. Пор. висше. ч. 8.

53. То му сї вух не бере. (Наг.)
Вій собі про те байдуже.

54. У вухах ми грнмнт. (Наг.)
Говорить той, хто чогось перелякав ся або ночув якусь прикру відомість. 
Иор. \У апс1. III (ОЬг 116).

55. Цн вже ти вуха заступило? (Наг.)
Чи ти оглух, чи пе чуєш, що я говорю? 2 5 1 и г . 111, 217.

50. ПІеннув му до вуха. (Наг.)
Сказав нотавмно. Пор. ДУапсІ. 111 (ОЬг 160).

57. Як ми дав по за вуха, аж ми сьвічки в очох стали. (Наг.) ...аж вм
не зиав де стою. (Наг.)
Знач, ударив сильно. Пор. ДУапсІ. III (ОЬгҐеще 19).

58. Як ти дам по за вуха, то свого тата не пізнаєш. (Наг.) ...то ти ся
небіжка привидит. (Урнче).
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П огроза: вдарю сильно в потилицю. Пор. ^ а п г і .  III (ОЬг 162).
59. Я иа сесе вухо глухий. (Колом.)

Знач, не чую, не хочу сього чути Пор. \У ап іі. III  (ОІіг 90).
00. Я ти вуха обірву тоти клапчасті. (Наг.)

Погроза. Обірвати вуха соромна кара. Клапчасті вуха — привнак глу- 
поти. Пор. \¥ ап с1 . III  (ОЬг 241).

Вхопити . 1. А вхопив би-с сї за зуб! (Наг.)
Прокляте: щоб тебе нагло заболів зуб.

2. Вхопив бс мі за руку?
8сі1. коли мене навиваєш злодієм. Пор. Н о с. 362.

3. Вхопив як лихі грішиу душу. (Бор.)
Про насильне вхоплене, арештоване і т. п.

4. Вхопив як умерлий руков. (Наг.)
Знач, ухопив міцно і не пускав. Приказка основана на віруваню, що мрець 
іноді може розклевути руку (певно не без впливу нечистої сили), і коли в та 
кім разі вхопить щось або когось, то вже пе випустить.

5. Вхопив як шилом борщу. (Наг.)
Знач, ухопив чогось дуже мало, квапив ся дуже, не мав часу пообідати.

6. Вхопили би тї кольки ! (Наг.)
Прокляте: щоб у тебе закололо під грудьми. Кольки, як і взагалі всі вну
тріш ні хороби уявляють собі прості люди якимись спеціальними пе то орга
нами, не то живими або навіть демонічними істотами, що „хапаю ть", мучать 
чоловіка, коли їм захочеть ся.

7. Як тя вхоплю, то іно раз хлявкиеш. (Лімиа.)
„Вхоплю" тут очевидно раїв рго Іоіо, знач, не лише вхоплю, але також зду
шу, вдарю об землю.

8. Як що вхопит, то вже з рук не пустит. (Наг.)
Про вахланного, скунаря, здирцю. Пор. \Уап<). II  (Напи 730)

Вцідити. 1. Вцідив му по за вуха. (Кол.)
Знач, сильно вдарив.

2. Як ти вціджу, то й сьвіта божого не ввидиш. (Цей.)
Погроза: вдарю так (розуміеть ся — в лице), що тобі в очах потемніє.

Вцілити. 1. Вцілив у саме центро. (Дрог.)
Трафив у саму точку, відгадав як слід, наскочив на добру нагоду.

2. Вцілив як кулев у пліт. (Наг.)
Говорять, коли хтось догадуєть сн чогось зовсім хибно або зробив не до ладу.

Вчений. 1. Воно таке вчене, що вже до мами пїяк не каже, лише: ти
стара к —во. (Льв.)
Характеристика великоміського простолюдного зіпсутн.

2. Вчений, але пе довчений. (Дрог.)
Говорять про такого, що лизнув троха науки, але порядно не навчив си н і
чого. Німець каже: Ег ізі деіеіігі, аЬег ез «геізз ез п іеташ ), \У а п (І . І (Ое- 
Іеіігі 28, 29); В г 2 о 2. ІІсгопу 3.

3. Вчений, але не друкований. (Наг.)
Сьміють ся з такого, що ходив до школи, а не виніс іа неї нічого. „Друко
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ваний“ тут у двоякім вначіню; пе вмів читати друкованого і не битий друком, 
но приневолюваний до науки.

4. Вчений, але пе на таких книжках. (Дрог.)
Ж артують із  неписьменного; „не такі книжки“ мають сиеціяльнз значінв — 
забави в дівчатами. Німець каже: Ег ізі £е1е1іг1 \уіе еіп Зііег, капп пісЬіз 
Іезеп аіз зеіп В гєуієг, \У а п й. І (Оеіеіігі ЗО).

5 . Вчений, але пе товчений. (Наг.) ...мало товчений. (1’олоб.)
Гра слів: товчений — довчений, та при тім і  гірка іронія над давною педа- 
їоґіею, що без битя не 8нада вчіпн.

0. Вчений а перевчений, то гірше ніж певчепий. (Наг.)
Під перевченим розуміють звичайно такого, у кого книжкова наука заслонила 
все практичне жита. ІІор. \Уапс1. І  (беїеЬгІ 1); А сІаІЬ . ІІсгус 10.

7. Вченого за стів еаджьпют. (Наг.)
Зам. шанують та частують. Німець каже: \Уег зеїеЬгІ, ііег ізі ууегі, \У апсі. 
1 (йеІеЬгІ 2 1 ).

8. Вченому перога дают. (Наг.)
Образово, вам. першепство у всякім ділі. Француз каж е: І)е зауоіг у іє п і  

ауоіг (К О гІе  1989), а  Німець: Оеп Оеіеіігіеп аііеіп деЬОгІ сіег \Уеіп, \У апсІ. 
1 (беїеіігіег 1 ).

9. Господи Боже, що то вчений може! (Кол,)
Зітханв певченого, якому здаеть ся, що вчений Бог зна як богато може.

10. І я вчений па хлїб печений. (Наг.)
Знач, увяти щось добре і я потрафлю, загалом: ровумію, хцо мені корисне.

11. Ніхто сї вчепим не вродив. (Кол.)
Щ об бути вченим, треба вчити ся, працювати. Пор. б  Є1 а к. 216; \У а п сі. 1 
(Оеіеіігіег 39, 50); А сі а 1Ь. ІІсгопу 10; 2&1 иг. ПІ, 52.

12. То-то вчеипй, як жидівський рабіп. (Дрог.)
ІІосьмішкують ся з таких, що вдають дуже мудрих. Рабіни, вчені в Талмуді, 
бувають зовсім нетямущі в иньших науках і в практиці житя. Пор. Асі а  11). 
ІІсгопу 7.

13. Хто вчений, їсть хлїб печений, а хто дурний, їсть сирий, тай того
иема. (Бусов.)
Се простолюдне розуміне користий із науки.

14. Чечез ті вчені все лихо на сьвітї. (Наг.)
Вони позаводили тисячні інстітуції, в яких невчений і неосьвічепий що крок 
терпить шкоду й упосліджене.

15. ІЦо вчепого вчити! (Дрог.)
Нін і  без того знав, навчив ся давнїйпіе. Пор. б е ї а к .  218 ; \У ап сі. І (Се- 
Іеіігі 57, 63).

Вчепити. 1. А вчепила би сї тебе фрибра ! (Наг.)
Прокляте:. Вірять, що „фрибра“, лихорадка може причепити ся до чоловіка 
так, що ніякі ліки не проженуть її,  доки пацієнт сам нким будь способом не 
„спротивить11 і не прожене її. Спротивити фрибру можна найлекше їдячи та 
шочи в часах нападів те, „чого вона не хоче“, себ-то таке, що пацівнтови 
в ту пору найгірше противне та  неапетитне.

2. Вчепив го аа самі нирки. (Льв.)
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Вхонив ва болюче, підійшов його зі слабого боку, піддав йому доказ, якому 
сей не міг оперти ся.

3. Вчепив сї як вош кожуха. (Наг.)
Пристав невідлучно, докучливо. Пор. Вош 28; Л ііа 1Ь. ІГетеріс зі§ 1.

4. Вчепив сї як піивка. (Наг.)
Говорять про такого, що пристав до чоловіка з наміром обдурити, його.

о. Вчепив ся мене, як біда болота. (Рогат.)
Чорт („біда“) по народньому віруваню найлюбійше чомусь сидить у болотї, 
до якого й заваблюв необережних або пнних.

0. Вчепи сї сухої верби, не мене! (Наг.)
Суха верба в нар. віруваню нечисте місце, осідок злих демонів. ІІор. Верба 4.

7. Вчіпив ся, як пяний плота. (Луч.)
Ш укає в мені опори, підмоги, або шукає собі зачіпки без ніякої підстави.

8. Як тї вчепю, то ги тут аиіпь буде ! (Наг.)
Знач, забю, задушу.

Вчинити. 1. А пе вчинили бп ви міпї дещо гроший ? (Наг.)
Вчинити тут у значішо позичити.

2. Вчинили му ся дві дязї иа едиіи позі. (Крех.)
Дословно дві болячки. Говорять образово, коли кого постигло тяжке нещасте.

3. Щем сї не вчинив серед села, вже мі біда найшла. (Наг.)
Вчинити СЯ — ОІШНИТИ с я ,  дійти.

4. Щось иу вчипплп. (Наг.)
Знач, очарували його, накликали чарами якесь неіцаств або хоробу.

Вчити. 1. Всього треба вчити ся, а того нї. (Мик. н. Д.)
8сі1. спаня а жінкою. Пор. \У а п  (1. III  (І.егпеп 14).

2. Вчив бим сї, аж мі підпосит! (Наг.)
Говорив старший неписьменний чоловік.

3. Вчпв ти мене розуму, тепер я тебе буду. (Наг.)
Вчити розуму мав спсціяльпе значінв: дурити, збиткувати.

4. Вчи дурньн розуму, а він тобі голову провалпт. (Наг.)
Знач, ліпше нехай буде дурний, то буде й менше шкідливий.

5 . Вчи.лукавого па свою голову. (Голоб.) ...собі на біду. (Завад.)
Знач, собі на шкоду, бо віп оберне науку на те, аби шкодити иншнм.

(і. Вчи сї азбуки, прпйде хліб у руки. (Дрог.)
Приговорював дітям старий учитель Черниїевич.

7. Вчи сї ва молоду, пе зазпавш па старість голоду. (Кол.)
Бо зумієш забезпечити собі засоби на старість. Пор. А сІаІЬ . ІІсгус: 13; 
\У ап сі. III (Ьегпеп 27).

8. Вчп сї й від дуриьи, абпс пе був такий як він. (Наг.)
Можна вчити ся від розумного поаитивио, а  від дурного неґативно.

9. Вчи сї пе до старости, але до самої смерти. (Наг.)
Відповідь на увагу, що я вже за старий учити ся. Пор. \У а  п сі. 111 (Ьегпеп 169);
2& 1иг. III, З і.

10. Вчи сї, та не перевчи сї! (Спят.)
Знач, пе втрать тих засобів чесноти та доброго серця, які дає тобі невчене
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окружене. Наші селяни зі своїми вченими синами робили аж иадто часто сумні 
досьвіди. Німець каже: Веззег £аг пісіїї деіегпі, аіз ипгесЬІ, \У ап с і. III іГ,ег- 
пеп 4, 6).

11. Вчи сї чужого розуму, та свого не згуби. (Цей.)
„Свій розум“ треба розуміти в значіню морального почутя, так як і висше ч. 10.

12. Вчнтн сї ніколи ие пізно. (Наг.)
Чоловік учить ся до смерти, по вол) чи по неволі. Пор. \У ап Н . III (Ьег- 
пеп 12, 45).

13. Вчити тї вчили, але мало били. (Дрог.)
Знач, таки не навчили нічого путнього, або навчили розуму, але віпсували мо
ральне почуте.

14. Вчнт сї, аж му сї чуприна курит. (Дрог.)
Іронічно: пе замісь учити ся. Пор. \Уапс1. III (Ьегпеп 11).

15. Вчит сї, а йому тото голови ие держит сї. (Наг.)
Говорять про непамятущого або неуважного ученика.

16. За молоду не вчнш сї, на старість ножьилуеш. (Наг.)
Говорив чоловік, що замолоду пе навчив сн письма. ІІор. А сІаІЬ . Чсгус 7.

17. Мене в ч и л и  лише з тої чорної книги читати. (Дрог.)
Знач, учили бавити ся а дівчатами, читати в їх  очах.

1 8 .  Най сї вчнт, як не вміє. (Наг.)
Репліка, коли когось оправдують, що не вміє чогось зробити. Пор. \¥ а п с І . 
III (Ьегпеп 37).

19. Най ся дурні вчат, я й без того розум маю. (Крех.)
Часто с т р іч а е т ь  ся с е р е д  с е л я н  т о й  п о г л я д , щ о  в  ш к о л і  в ч а т ь  ся л и ш е  т а к і ,  

щ о  не м а ю т ь  в ід п о в ід н о г о  р о з у м у  а б о  си ли  д л я  г о с п о д а р с ь к о ї  р о б о т и .

20. Не вчи ворога, бо сам собі нашкодиш. (Кол.)
Вевр. він зуміє иотім ліпше нашкодити тобі. Пор. висше ч. 4, 5.

21. Не добре мі вчили, але міцно, (Кол.)
Іропїчпа характеристика старої школи: не богато навчили, але міцно били.

22. Нїм сї навчиш, нераз закричиш. (Кол.)
8сі1. нераз набереш субіток. Пор. \У апс1. III (Ьегпеп 108).

23. Отто тї красно вчили! (Наг.)
Присоромлюють школяря, захопивши його на якімось негарнім ділі.

24. Так мі вчили, що й досн с - к а  свербит. (Цен.) ...на цю сісти не
можу. (Кол.)
Знач, били крепко.

25. Так му сї хоче вчити, як псу орати. (Дрог.)
Говорять про лінивого ученика.

26. То так тї тато з мамов навчили? (Наг.)
Соромлять дитину, що говорить сороміцькі слова або яку придибають па як і
мось поганім учинку.

27. Треба сї вчити, хтївши в сьвітї щось значити. (Наг.)
Звичайний утілїтарппй погляд на ш колу: вона дає можність добити ся стано
вища в сьвітї. ІІор. \Уапс1. III  (Ьегпеп 24).

28. Хто сї не хоче вчити, піде пси бити. (Наг.) ...свині* пасти. (Дрог.)
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Грозить лінивим та недбалим учеиикам. Пор. \У а п г і. III  (Ьегпеп 114).
29. Хто сї того не вчив, той того ие вдасть. (Наг.)

Говорить селяни „вченому* ніщухови, що береть ся робити селянську роботу
і не потрафляв. Поляк каже: хто не вчив ся, той не навчить вашого, пор. 
А сІаІЬ . Чсгус 9 ; \У ап(1. III (Ьегпеп 87).

30. Хто тебе вчив, дурно гроші взьпв. (Наг.)
Знач, не навчив тебе нічого, ти як був дурень, тав і вси.

31. Чого-с сї вчив, тото и роби. (Дрог.)
З  науки користай, переводи ї ї  в діло. Пор. А іІа ІЬ . Исхуй 3 ; \У а т 1 .  III
(Ьегпеп 76, 81).

32. Чоловік сї вчпт від колиски до гробової дошки. (Наг.) ...не до ста
рости, а до смерти. (Дрог.)
Ціле жите, се наука, набиране досьвіду. Пор. \У а п (і. III (Ьегпеп 60, 63, 6 6 ) ;  
б е ї а к .  2 1 7 ; Е. Н о і. 690 ; 2 а 1 и г .  III, 34.

33. Чоловік сї до смерти вчит, а дурньом умирає. (Берез.)
Ж артують І8 старого, що робить якусь дурницю перед сертю. Пор. \У ап  (і. 
III  (Ьегпеп 63).

34. Чоловік сї з малу не вчив, а тепер як слїннй. (Наг.)
Говорить неписьменний.

35. Що малого не навчиш, то так як бис старому вкрав. (Збар.)
Бо старий би скористав із  того, чого навчив ся малим.

36. Як го дома навчили, так воно говорит. (Наг.)
Говорять про дитину, що не тямлячи того повторяв зачуті від иншпх соромні 
слова або ироклнтя.

Вчінє. 1. Таке Його вчіньи, як голодного с -н ь й .  (Наг.)
Не хоче вчити ся або не мав здібпости.

Вчути. 1. Що вчує, то далі кочує. (Кути).
Знач, ровносить усякі сплїтки.

Вязанє. 1. Вязане без ґудза нічого не варта. (Збар.)
Так і мірковане без міцної постанови, балакавв без діла. Пор. \У а п (і. 1 
(Вішіеп 2). Серб каже: Вяжи мя, лиш ґудва не роби!

Вязати. 1. В]ижіт мі, сїчіт мі, за пліт не мечіт мі! (Завад.)
Кричав Циган, коли його зловили в саду на крадїжи і віп бажав, щоб його 
викинули за пліт.

2. Вязав, а їудза не зробив. (Кос.)
Робив діло недбало, забув щось важне, від чого залежить успіх.

3. Гречку вязала, а правду казала. (Орт.)
Сьміють ся з такого, що иа потверджене якогось ніби правдивого факту ци
тує постороннї і з тим- фактом вовсїм це звязаі'і обставини.

4. День вязала, два дпи лежала. (Ком.)
Говорять про ліниву або хоровиту робітницю.

5. Не в^ж ут мп сї кінці. (Наг.)
Не виходжу на своє, трачу на якомусь ділі. Порівняне взяте мб. із ткацького 
ремесла.

6. Якось му сї ,то ие в]’иже. (Наг.)
Не екладавть ся до ладу, пе ведеть ся.
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Вязи. 1. Бодай єс сп в.)пзи скрутив! (Наг.)
Т е саме, що голову зломив, пропав.

Вянути. 1 . Вяпу як цьвіт без соиця. (Кол.)
Говорила жінка про своє бідовапе.

Вятїр. 1. Що ся голий у вятері загрів? (Крех.)
Говорять про якусь невначну поміч, яка зовсім пе заспокоює потреби.

г.
Габляк. 1. Габльнк урізуй, кахтан латай. (Наг.)

І'абляк — довга одежа з тонкого сукна; кафтан у Наг. ів полотна. Значінє 
приказки: для гіршого, маловартого не посьвнчуй ліпше, цїннїйше.

2. З габльнка иа кахтан, а з кахтана на лахаан. (Наг.)
8сі1. зійшов. Говорять про ступневий упадок чоловіка чи то в значіпю зубо- 
жіня, чи в значішо моральносте.

Габтахт. 1. Будеш ти міні на гаптах стояти. (Н аг)
Знач, будеш стояти як при війсковій команді НаМ Асіїї! (Уважно). Навчу 
тебе послуху та уважкости.

Гаврило. 1. Гаврило, дістанеш у рило І (Цей.)
Брутальна погроза: дістанеш по пицї.

2. Гаврило — свинське рило. (Наг.)
Дразнять хлопця на ім я Гаврило.

3. Гавриіла — сердите сьвято (Мпіан.)
Гавриїла архангела, д. 13 липня, час, коли найчастїйше бувають громи.

4. Гавриїла, Трискучої Анни і ІІапгелемопа — громові сьвята. (Мшан.)
Трискучої Анни, мб. Анни Зачатіе, д. 25 липня. Нантелемона, д. 27 лииня.

5. Гавриіл завідує громами. (Мшан.)
В переважній части укр. народа тай у инших Славян спеціальний громовик — 
Ілля. Пор. Етнол. матер. Ш , 48.

6. Дістав Гаврило, що му пе мило. (Наг.)
Зпач. побили або вилаяли.

7. На тобі, Гаврило, що міні не мило. (Наг.)
Немилої річи чоловік рад збути ся, хоч би мав при тій нагоді показати ся 
великодушним і віддати ї ї  комусь иншому.

8. Наш старший брат Гаврило має в руках кадило. Рученьками вимахує,
поженьками підскакує, а ми його величаєм. (Сквар.) ...має найбіль
ше сьвітпло. (Жидач.)
Стихира про старшого брата Гаврила, варіант дальшого числа.

9. Старший брат Гаврило взєв сьвітло і кадвло, і за ксьондзом посту
пає, копов горівки нам дає. (ІІужп.) ...і горівку під пахою, вихва
ляймо го з собою. (ІІужп.)
ІІрнказка основана на анекдоті про старшого брата Гаврила, який конче хо- 
тїв, аби його в церкві величали в спеціальній пісні, нор. Ети. 36. V I, ч. 34.

Гад. гадь. 1. Гад би го жер! (Збар.)
—  з о з  —
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Гад--Гадати Ч. 4705— 4723.

Прокляте. Вкушене гадини вважають страшним неіцаствм.
2. Гадь би тї їла! (Яс. 0.)

Проклнтв. Пор. висше ч. 1.
3. Кого гад укусив, той і глисти боїть ся. (Ільк.)

Хто яазнав більшої шкоди, був у більшій небезпеці, гой звичайно боїть сн 
меншої. Пор. 2 а 1 и г . VI, 280.

4. Ще иня гад пе їсть. (Лій.)
Щ е н не 8дурів. не притисла мене остатня крайність.

5. Як укусит гад, три рази курят норохниноў буковоў або вербовоў
і приговорюют: „Ара, шора, сар а !“ (Ч. ВЛ.)
Чародійське лічене гадючого вкушеня. Щ о значить формула „ара, шора, сара“
— пе відомо.

Гадати. 1. А ми тут гадаємо, нерегадуемо, хто би то міг бути. (Лол.)
Здалека не пізнали і вгадували.

2. Вже» гадав, що мнї нема. (Наг.) ...що но мнї буде. (Наг.)
Думав, що пропав або пропаду зараз — говорить чоловік оповідаючи про 
якусь тяжку пригоду.

3. Ви гадаете, що я з тих, що иїчо з них ? (Орел.)
Знач, і я не щобудь, не ледащо.

4. Вільно вам гадати, як собі хочете. (Наг.)
Говорить чоловік зміркувавши, ЩО ШІШІ не згоджують ся з ним.

5. Він гадає, що нпма понад него тай понад попову свиню. (Кольб.)
Говорять про гордого а дурного чоловіка, що дре носа бев причини.

0 . Гадав, гадав і не вгадав. (Явор.)
Гра слів, що полягає на двоякім звачіию слова „гадати" — думати і гово
рити. Говорять, коли хтось забалакав ся і занедбав діло.

7. Гадав тай розгадав сї. (Наг.)
Знач, думав зробити так, а  потім передумав инакше.

8. Гадає, що він ту сам. (Наг.)
Про неотесаного чоловіка, що не вміє поводити ся в товаристві.

9. Гадає, що вже нема над нього. (Наг.)
Про 8аро8умілого та  гордого чоловіка. Пор. \У ап(1. І  (1)епкеп 114).

10. Гадає, що Бога за ноги вхопив. (Сор.)
Думає, що його щасте непохитне та  иевшшіе. Пор. висше Бог 205; \У ап і1 . 
III  (Меіпеп 100).

11. Гадає, що всі розуми поїв. (Дрог.)
Говорять про зарозумілого та гордого. Пор. \У ап і1 . III (Меіпеп 93).

12. Гадає, що нікого нема на сьвітї, лиш він та його діти. (Наг.)
Характеризують еїоіста та самолюба.

13. Гадає, що сї без нього не обийде. (Наг.)
Коли хто дорожить ся своєю номічю або радою. Пор. \Уап(1. І  (І)епкеп 132);
III (Меіпеп 114).

14. Гадай, ие гадай: що-с узьив, то віддай. (Наг.)
Знач, у  такім разі нема чого надумувати сн.

15. Гадай, перегадуй, нічого сї не можу догадати. (Н аг.)
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іш регаї. двох перших слів бесідник звертав сам до себе, немов до другої особи 
ІІор. 2 4 1  иг. IV, 127.

10. Гадай си що хочеш, а по говори що пе вільно. (Яс. С.)
Говорять такому, що черев занадто свобідне балаканв нажив клопоту. Першу 
половину сеі приказки пор. \ \ гап сі. І (І)епкеп 1 1 , 2 2 , цілість тамже 31); 
2& 1иг. V, 288.

17. Гадай що хочеш, роби що можеш, а дай що мусиш. (Цеп.)
Правило жнтевої мудрості! загально розповсюджене. Вандер виводить часть 
сеї приповідки „Б еп кі « а з  іЬг \уо1і і  ипіі 0-еЬЬ \уаз іЬг зо1ІІ“ від Фрідріха II 
пруського, І іІЗепкеп 36), та мабуть приказка старша.

18. Дурень гадає, а розумний зиає. (Наг.)
Бо дурень як вробить яку дурницю, то все каже: ,Я  си гадав, що так треба". 
А розумний звав, що треба, чого пе треба

19. Кождий своє гадає. (Наг.)
Кождиіі дбав про себе, турбувть ся своїм ділом, а  не мав часу ніклувати сн 
пньпшми. Пор. ТС а  псі. І  (Бепкеп 44): А сІаІЬ . Музіес': 3.

20. Менше гадай, більше дїлан. (Сквар.)
Гадай і тут зам. говори.

21. Не гадано прийшов. (Наг.)
Знач, несподівано, коли ніхто не думав про нього.

22. Не много гадавши лус його по за вуха. (Наг.)
Знач, не надумуючи ся, без вагани та без остраху.

23. Перше гадай, потім повідай. (Кол.)
Говори тільки обдумане. Иор. дат. У п ^и а  ш е п іе т  пе р гаесш таї; \У ап  <1. І 
(Оепкеп 23. 43); Озш. 266.

24. Т и собі гадаєш, що я твій дурень? (Наг.)
Вислов протесту против кпин та пасьміхів або против коверзовапя одного чо
ловіка над другим. ІІор. \Уапс1. III ДОагг 291).

25. Хто би то був гадав! (Наг.)
Звичайний окрик нетямучого чоловіка при пеприємнім випадку, якого він, ро- 
зуміеть сн, не падїяв ся і думає, що й піхто ипший пе міг би предвидіти 
його. Иор. \¥ ап с1 . І  (Оепкеп 131).

20. Хто гадає, той вигадає. (Яс. С.)
Хто займав ся чимось інтензивно, той дійде до чогось нового, видумав щось. 
Пор. А сі а 1Ь. Мувіеб, 4.

27. Чоловік собі всяко гадає. (Кос.)
Знач, міркує і сяк і так, придумує ріжні комбінації.

28. Що люде гадают, то й вигадают. (Городок).
В значіню : що говорять, те нарешті й справдиться. Про силу обмови та ли
хого поговору, пор. А сІаІЬ . Оасіаб 2

29. Що сн тепер гадаєш? (Наг.)
Говорить чоловік до противника маючи його в руках.

30. ІЦо-е сн гадав, як єс падав? (Наг.)
Сьиіють ся з необережного, що замисливши ся впав.

31. Що чоловік у день гадає, то му сї на сон набиває. (Наг.)
Звичайне спостережене. Иор. А сІаІЬ . Муйіеб 8 .
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32. Я вже гадав, що по мяї буде. (Наг.)
Думав, що пропаду.

33. Я гадав, що вже ті більше пе ввиджу. (Наг.)
Говорить чоловік витаючи ся зі знайомим по довгій ровлуцї.

34. Я гадала, що біда здала. (Наг.)
Передразнюють такого, хто зробивши якусь дурницю звиняєть ся тим, що він 
думав, що так треба.

35. Я й пе гадала, що біда така пездала. (Наг.)
Говорить жінка, що вийшла замуж за пездару, ае пізнавши його близше.

36. Як гадав, так гадав, аби по що дав. (Комар.)
Гадати тут діялвкт. уанач івю : говорити, отже: що говорив, те говорив, знач, 
байдуже, чи хвалив, чи лаяв.

37. Я си гадав, що вже ти дідько голову скрутив. (Наг.)
Знач, що тн пропав, вагииув.

38. Я сп гадав, що вже ті десь вирвало. (Наг.)
Щ о ти вже загиб, пропав з поміж живих людий.

39. Я си гадав, що мі на місци шляк трафит. (Наг.)
Так сердив ся ждучи довго, або перелякав ся. Пор. \Уап<1. III  (Меіпеп 157).

40. Я си гадав, що пезнати що буде. (Наг.)
Сподївав ся чогось дуже великого, важного. Пор. \У а п її. І (І)епкеп 155).

41. Я си гадав, що сї тебе пе дочекаю. (Наг.)
Сказано до чоловіка, що дав на себе дуже довго ждати.

42. Я ще не гадаю вмирати. (Наг.)
Знач, не чую себе старим, недужим.

Гаде. 1. Гадьп — сичьп. (Довгоп.)
Т ак називають Гуцули всяку гадюку, а найчастїйше, звісно, вужа, досить ча
стого в їх  горах.

2. Гадя як трави-листа. (Войя.)
Богато гадя, видимо-невидимо.

3. З ним си зайти, то так як иа гадьи наступити. (Кол.)
Дуже ирикрий, мстивий чоловік. На гаде наступити босою ногою — готова 
смерть.

Гадина. 1. Аби гадина на нїм сичьила, то би вкрав. (Наг.)
„На пїм“ значить на явімось предметі', а не на злодію. Характеризують за
взятого, безоглядного злодія. Нїмець каже, що вкрав би гадинї яйця, на яких 
би вона сиділа, \У а п (1. IV (8сЬ1ап{'е 79).

2. Верг сї до мепе, як гадина. (Наг.)
Про напасного, злого чоловіка. Віра в те, що гадина роздрочена кидає ся на 
чоловіка.

3. Вив ся, як гадина. (Ільк.)
Говорять про злого чоловіка притисненого злою пригодою, іцо на всі боки 
шукає ратунку, пор висше Вуж ч. 1.

4. Вигрів гадину за пазухов. (Наг.)
Виховав собі невдячника. Натяк на ввісну Езопову байку про хлопця й га
дюку. Пор. УУапсІ. IV (8сЬ1ап£е 60, 61, 82, 8-і); б е ї а і с .  50 ; Е. К о І . 487 ;
2  6 1иг. УШ, 480.
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5 . Гадина би тп до очий скочила! (Наг.)
Прокляте, коли хто прим, іде в ліс у велике сьвято. Віра в те, що гадииа 
може скрутити ея обручем, кинути сн па чоловіка і вигризти йому очи.

«, Гадина в його словах дихає. (Ільк.)
Його слова їдовиті, повні злоби іі пенавпсти.

7. Гадина, пек їй  їй, погане їй імпьи. (Наг.)
В звичайній ровмові це годить ся вживати слова „гадина“ , а  коли вже треба 
його вжити, то додають такі або подібаі заклипаня.

8. Гадииа — тота довга — тота краса. (Наг.)
Слова „тота довга“ або „тота краса11 вживають ся часто зам. слова гадина, 
якого не годить ся вживати в ровмові Про сей евфемізм див. Етн. 36. V , 173.

9. Гадина — тота під корчом. (Наг.)
Слова „тота під корчом11 часто вживають без нічого замісь „гадина", пор. 
попередив число.

10. Гадппо, гадино! Як не можеш в соицю апї в місяцю гнізда ввити,
так абпе пе могла їдь пустити! (Мшан.)
Заклинане від укушеня гадини, а  властиво охоронне перед укушенвм, відмо
вляють на сьвятий вечір перед вечерею. ІІор. Етпол. матер. Ш, 53.

11. Гадину видїти, а не забити, то гріх. (Наг.)
Наші селяни почувають такий забобонний страх иеред усякою гадюкою, пе 
розріжняючи їдовитих від невинних, що їх  нівечене вважають моральним обо- 
вязком. Німець каже: \Уег еіпе 8с1і1ап£е Ііеиіе Ійсіїеп капп, т и в з  зіе пісЬІ 
Ьі« т о г£ е п  ІеЬеп Іаззеп. \У а  п її. IV (ЗсШапде 66).

12. Гадину має за пазухою. (Ільк.)
Облесний, зрадливий чоловік, готов кождої хвилі нашкодити. Гадина за пазу
хою пор. \У ап сі. IV (8с1і1ащ?е 1-і); 2 а І и г .  УНІ, 481.

13. Гадину еїчй, а куспї сї мечут. (Яс. С )
Незвичайна живучість гадюки також одна 8 причин забобонного страху наших 
селян перед тими сотворінями.

14. Годує си гадпиу за пазухов. (Наг.)
Про злу дитину, з якої баїіькови не віщують добра. Лат. У ір егат  іп яіпи 
а ііі; пор. висше ч. 4 ; \У ап Й . IV  (Зсіїїапуе 90); 2& 1иг. VIII, 480.

15. Звив сї як гадина. (Наг.)
Сховав сн, чатує, щоб напасти і пошкодити. Говорять про злого чоловіка.

10. Іще мя гадина не їла. (ІІечеп.)
Знач, не маю чого попадати в розпуку, спішити ся, пор. висше Гад ч.

17. Не штука чужими руками гадину ловити. (Гпїдк.)
Говорять про такого, що для прикрого, небезпечного діла любить послугувати 
ся иншими людьми. Пор. \У ап і1 . IV (8сіі1ап$е 89).

18. Спчнт, як гадииа під корчом. (Наг.)
Говорить про лайку сварливого, сердитого та злого чоловіка.

19. Ти гадино сороката! (Наг.)
Лайка, обернена до 8Л0Ї людини Подібна у Німців \У апі1. IV  (ЗеЬІап^е 87).

20. То гадина, не дїтина. (Наг.)
Знач лиха, невдячна дитина
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Г адка Ч. 4 7 7 4 -4 7 9 4 .

Гадка. 1. Апї-м гадки  не мав, як то па мене впало. (Н аг .)
Не сподївав ся, не міркував иро те.

2. Анї ми то в гадці. (Наг.)
Меиї про се байдуже.

3. Бю сї з гадками. (Наг.)
Сумнівам ся, міркую аа і против, не молу зв.житн ся.

4. Випало мн з гадки. (Н аг .)
Знач, забув.

5. Бід гадок аж ми голова тріщит. (Н а г )
Від турботи та клопотів аж голова болить. ІІор. 2 а І и г .  IX, 118.

С. Біп лихої гадки на мене. (Наг.)
Сердить ся, задумує вробити мені щось злого.

7. Гадка гадку гонит. (Наг.)
Одна думка набігав аа другою, чоловік раз так міркує, то знов інакше. ІІор. 
\Уапс1. І (Оейапке 53)

8. Гадка гадку пошпбає. (Кол.)
Одна думка доганяє другу в людськім умі, перечить ся з нею. Так характери
зують етап рефлексії та сумніву. Пор. АУапіІ. І  (Оеііапке 37); Д и к . 298.

9. Гадка гадку прошиває, іцо нічого не має. (Ільк.)
Обрав не ясний; зиачіае очевидно таке, що бідний турбуєть ся своєю бідністю.

10. Гадка за горами, а смерть иа плечами. (Ільк.) ...за плечима. (Наг.)
Чоловік літає думками в далекі місця і часи, не тямлячи, що швидко може 
вмерти. Пор. С им . 1505; Н ос. 347; Д и к . 298. А ііа ІЬ  Оа<1ка 1.

11. Гадка ним якась шибнула. (Богородч.)
Щ ось йому прийшло до голови, надумав ся

12. Гадки ми голову розпирают. (Цен.)
Від тяжкої задуми болить голова. Німець каже іронічно, що великі думки не 
можуть поміститися в малій голові, \Уап<І. І (6е<1апке 57); 2 а І и г .  IX, 118.

13. Гадкіі ие май! (Наг.)
Не турбуй ся! Всії. роби що задумав, усе буде добре.

14. Дай ти Боже тілько гадки, аби-сь о яГнї забув. (Ільк.)
Побожне бажане, що містить у собі суперечність, бож забуте, се брак думки 
про даний предмет.

15. З гадки ми не сходпт. (Наг.)
Не можу забути, не можу досить падивувати ся. Пор. 2  а І п г. IV, 127.

16. Кому би то на гадку прийшло? (Наг.)
Хто би то се подумав! Се таке диво, така песподївана річ.

17. Має тілько гадок, що пес стежок. (І.іьк.)
Впадає на ріжні концепти, має богато плинів.

18. Не мож до гадки прийти. (Печей.)
Не можна на щось одно вважити си, вияснити собі якусь річ.

19. Ношу сї з гадков. (Наг.)
Довго міркую, надумую ся, чи вробити якесь діло, чи нї. ІІор. \ \7 а п (І. 1 (6е- 
(Іапке 105).

20. Оба-смо єдної гадки. (Наг.)
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Г а д у -г а д у — Гак Ч. 4 7 9 5 — 4 8 І1 -

Однаково думаємо про якусь річ, змовили ся на якесь діло. Пор. Х а іи г .  
XVI, 248.

21. Поклав-єм собі гадку до вас забесїдувати. (Вовчк.)
Надумав ся, уложив собі плин.

22. Тілько гадок, то  в решеті дірок (Ільк.)
Богато всяких плянів у якогось чоловіка. Так характеризують легкодушну, 
вихровату ндачу. ГІор. висше ч 17.

23. У нього т і ї ь к о  гадок, іцо в ваяця стежок. (Ком.) ...хаток. (Луч.)
Значінв те саме, що попередніх ч. 17, 22.

Гаду-гаду. 1. Гаду, гаду, а лиши в крупах. (Ільк.)
Словами „гаду-гаду' характеризую ть довге, спокійне балаканв, ніби то : 
ми собі забалакали ся, а  лиши крупи їдять. Ж артують із довгої балачки сіль
ських кумась про пусті річи, при чім занедбувть ся робота. Пор. А <1 а ІЬ. 
(іаііи даііи 1.

2. Гаду-гаду, а вечір близько. (Наг.)
Забалакавш и ся занедбали роботу. Пор. А сІаІЬ . і .

3. Гаду, гаду, дідько з заду. (Наг )
Дитячий окрик; коли діти йдуть гусаком, то передні кричать так на задніх. 
Пор. висше Веред І.

Гадячий. 1. Гадьпча їдь у ного словах. (Наг.)
Чоловік злобний, облесний та спокусливий. ІІор. Гадина 6.

2. Гадьичу їдь у собі має. (Наг.)
Про злого, обмівного чоловіка.

3. О, то гадьнчий яаик! (Наг.)
Про язикатого, обмівного чоловіка. Загальне віруванв, що змия не кусав, але 
шпигав своїм язиком і що власне в тім язиці ї ї  отрута.

Гадюка. І. Не грій гадюки в пазусі, бо вкуснт. (Лев.) ...бо тя... (Ільк.)
Не роби добра невдячному та безхарактерному, бо за твов добро заплатить 
тобі злом. Пор. висше Гадина 4.

Гай. 1. Гай, гай, а за гайом іще гай. (Л ол, Лучак.)
Ж артують, коли хтось задумавши ся зітхав та каже „Гай-гай!“

2. Гай, гай, тай не дома, де сї рушу, все солома. (Туст.)
З ітх ав  чоловік, що в дорогі мусів заночувати десь у гаю в стовї, а пробу
дивши ся в ночи звільна нагадував собі, де він спить. Також договорюють 
жартом, коли хтось починав зітхати без важної причини.

3. Гай йому розвив ся. (Лучпк.)
Знач, йому добре діє са.

Гайнувати. 1. Хто в літі гайнує, тот в зимі голодує. (Ільк.)
Літо — пора громаджена засобів, а  не гулянок і гайнована.

Гак. 1. Абн сте мі на гак тіпгли, то нічого не скажу. (Наг.)
Гак — рагз рго Іоіо — ш ибениця; тягнути на гак — вішати. В польськім
рггутеіейб па Ьак — довести до упадку, АсІаІЬ. Пак І.

2. Ану, на гак мі беріт, ци маю вам що дати. (Наг.)
Не маю нічого, хоч вішайте. Говорив неоплатний довжник своїм вірителям.

3. Загиув му гака доброго. (Цей.) ...ие малого. (Кол.)
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Г ак  -  Г алайкотати Ч. 4 8 1 2 -4 8 2 9 .

Завдав клопоту, видумав штуку, над якою той мусить добре помучити ся, 
щоб ї ї  розпивати.

4. Закидає гак па велику рибу. (Кол.)
Носить ся з якимись великими пляпами, спекулюй на великий інтерес. Пор. 
\У ап<І. II (Накеп 19).

5. Зігпув сї як гак. (Наг.)
Згорбив ся від хороби або нужди.

6. Мене хоць на гак, я все буду так. (Наг.)
Хоч вішайте, а я свойого слова, своєї вдачі пе зміню.

7. Скулений як гак. (Наг.)
Згорблений, зігнув ся в три погибелі.

8. Такий став як гак. (Наг.)
Знач, худий, нужденний, згорблений.

9. Такий ходит, як би сї з гака зірвав. (Наг.)
Страшиий, подібний до розбійника, що вже його вішали, а  він вирвав ся.

10. Там треба доброго гака вигнути. (Цей.)
Дословно: обійти кривою дорогою, вбочити з дороги; образово: ужити хи-
трости та підступу для осягненя цїли.

11. Ще його гак не мине. (Наг.)
Говорять про злого, збиточного чоловіка, знач, ще повисне на шибениці.

Гала. 1. Вилетіла як гала з колопень. (Войн.)
Гала тут у значіню галки, чорної птахи. Щ о їй  за  діло було в коноплях — 
невідомо. Говорять, коли якась жінка або дівчина в розмові вирве ся з чи
мось недотепним, з якоюсь нісенітницею.

2. Гала драла! (Мінч., Ільк.)
Старий окрик, передразнепв татарського „А11а1і“ , уживають, коли хтось зір- 
веть ся бігти кудись або взагалі до якогось енеріічного руху.

3. Гала п ала! (Наг.)
Окрик па означене безладного поспіху, пор. А й а ІЬ . Н аіараіа 1.

Галабурда. 1. Наробив галабурди. (Наг.)
Знач, сварки, заколоту, неспокою.

2. То якийсь галабурда, не чоловік. (Наг.)
Галабурда — неспокійний дух, бунтівник, незгідливий.

Галай. 1. За галай сьвіта пішов. (Наг.)
Знач, пішов Бог 8па куди. Дословве значіна приказка меиї неясие.

2. На галай, па балай. (Ільк.)
Знач, як будь, без ладу, зсії. зробити щось. ІІор. А сі а 1Ь. IIа 1а] 1.

3. Пішло галай па балай. (Наг.)
Діло зроблено поспішно та недбало, без ладу та складу. Галай на балай — 
ремінісценція татарського оклику, пор. старе: Алай булай — кримскіе нѣсви, 
там их и трѣсни, С им . НН.

4. Ти дурний галаю! (Яс. С.)
Галаем називають крикливого а  мало тямущого чоловіка.

Галайкотати. 1. Галайкочут, як Жили в школї. (Наг.)
Про безладний гамір змішаний з голоснійшими криками.
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Галатим - Саляр Ч. 4 8 3 0 -4 8 4 6 .

Галатим. 1. То якийсь галатим запливомізький. (Дрог.)
Якийсь божевільний, неповного ровуму чоловік. Се прозвище пригадув опові
дане в „Вістнику11 1850 р. про о. Григоровича 8 Белелуї, якого сусіди 
за його хлополюбетво називали іп зеп за іи т  О а іа іи т . Значить, таке прозвище, 
з якого оте дрогобицьке нвлякть ся копією, було десь у 30-их роках розш и
рене серед нашого попівства. Щ о значить той „О аіаіиз?" Розумівть ся, не 
Галилевць, як дехто толкув, пор. П а в  л и к , Нар. читальні стор. 20.

Галич. 1. Відси ріка, відти гора, а в середнім біда — то Галич. (Ільк.)
Положене нового Галича схарактеризоване вірно.

2. Старший Галич відо Львова. (Ільк.)
Мабуть рефлексія якогось книжника, ледви чи записана з уст парода.

Галу-балу. 1. Галу, балу, а свині в ріпі. (Ільк.)
Знов ономатопоетичні слова ца означене довгого балаканя, за яким занедбано 
важне діло — вигнати свиний Пор. висше Гадугаду 1.

Галуза. 1. А галуза би на тебе впала! (Наг.)
Прокляте: щоб тебе постигло нещастя.

2. В велике галузя зайти. (Гнїдк.)
Знач, вдати ся в скомпліковану справу або договорити ся до далеких кои- 
секвенцій.

3. Верхове галузя вітри лоилят. (Гнїдк.)
Визначний чоловік найборше стягає на себе неприязнь та напади ворогів 
і паде під їх  ударами, коли тимчасом пересічні людцї живуть собі спокійно.

4. Кождій галузі' кінцьн не дійдеш. (Наг.)
З н а ї. кождої справи не полагодиш, коадого непорозуміня пе виясниш.

5. Молоду галузу пригинай, бо старої пе нригнеш. (Кол.)
Учи чоловіка за молоду, бо на старість годі вже. Пор. А (1а 11). Оаіах 3 ; 
Ш ап с і. V (2тсеі£ 8, 13); С е іа к .  407.

6. На яку ми ті галузу треба? (Наг.)
Згірдно: по якого біса, до хріну мені тебе треба.

7. Якої <?и галузи шукаєш? (Наг.)
Знач, якої лихої пригоди? Галуза тут елїптично в значінні приладу, на якім 
можна повісити ся.

Галушка. 1. Впав як галушка в окріп. (Наг.)
Попав у клопіт, вазнав лиха.

2. бдна галушка всі зжерла. (ІІол.)
Через дрібницю дійшло до великої страти. Основано па анекдотї про нетямучу 
куховарку, що не вміла варити галушок, пор. Ети. 36. VI, ч. 178.

3. Круглий як галушка. (Дрог.)
Про невеличкого ростом, заживпого чоловіка.

Галя. 1. Далі, далї аж до Галі, а від Галі' іще далі'. (Наг.)
Кричать діти бігаючи від хати до хати.

2. Не буде Галя, буде другая. (Ільк.)
Говорить парубок, коли одна дівка відправить його сватачів.

Галяр. 1. Галлрьи здоланого не маю. (Наг.)
Галнр, нїм. ІІеІІег, дрібна монета, тепер сотик. Пор. \Уаги1. II (Иеііег 75).
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Галь-паль— Гандель Ч. 4847— 4859.

Галь-паль. 1. Пішло иа галь-паль. (Наг.)
Д ію  поведено бей ладу, сквапно, а неоглядно.

2. Як будь, галь-паль, аби борше. (Наг.)
Так характеризують поквапну, але безладну, пепорядву роботу.

Гаман. 1. Битий як жидівський Гамай. (Печен.) Будеш ботпй... (Дрог.)
Говорять иро тяжко побитого або про такого, що його часто поштуркують. 
Пор. Вити 4, 40.

2. Гамаии-вухи. (Дрог.)
Гамановиип вухами називають ся невеличкі трикутні колачики, які печуть 
Жиди на те сьвято і роздають знайомим, в тім числі й хрнстіннам. Дехто 
говорить, що в тих коржиках містять си чари, якими Жиди привертають хри- 
стіян до себе, аби горнули ся до них. От тим то таких хрветінн, що горнуть 
сп до Жидів, і навивають „Гамани-вухи“.

3. „Мошку, дай тобі Боже того сьв]итого Гамана дочекаги !“ — „Ни,
ни, аби й ти такий сьв,|птий був, як в ій !“ (Наг.)
Селями часто дразпять Жидів „святим Гаманом', а Жиди сердять ся за сс .

4. Ой ти І'амаие жидівський! (Наг.)
Говорять до неповоротного, часто битого та нетямущого чоловіка.

Гам-гам. 1. Гам, гам, ходи хлібе ’д нам! (Наг.)
Жиди перед свовю ІІасхою вимивають усю посуду, щоб не лишити апї сліду 
кислого хліба, а  по сьвнтах знов вертають до нього. Наші селяни й говорять, 
що вони перед сьвитами палять і проклинають хліб, а  по сьвнтах перепро
шують його отакою формулою Та ї ї  уживають і в розмові, коли хтось не 
хоче їсти сухого або лихо спеченого хлїба, то йому говорять: „Чекай, колись 
і такого не буде ! Буде тобі колись : гам-гам, ходи хлібе 'д нам“ .

Гамерика. 1. В Гамерпцї, гварят, добре, але й гам ие довго так буле,
як наші грішиі люде иайдут. От кажут, що там уперед громі в не
било, а тепер уже гпрмпт. (Днд.)
Приклад віруваня, що виросло, так сказати, на ііаших очах, на тлі американ
ської еміграції. Пор. висше Америка 1.

Гамувати. 1. Гамуй сї в словах! (Наг.)
Стій, обдумай, що говориш.

2. Гамуй ся, кобило, горшки везеш ! (Збар.)
Передравнюють фірмана, що не аагальмувавшн воза кричить па кобилу, щоб 
вона гальмувала себе сама.

Гандель. 1. Аби гандель ішов. (Льв.)
Купецька формула: продаю так дешево пе для зиску, але аби йшов гандель,
аби товар не лежав. Але формула вживають сн в розмові в згірднім значіню,
коли хтось робить якусь погань, крадіжку та шахрайство не в дійсної по- 
требн, але так сказати, в аматорства, з привички.

2. Гендель Мендель. (Наг.)
Мабуть дравиидп так колись якогось Мендля. Адальберї толкув, що се значить, 
буцім то лише Жид здібпий до торговлї (Нашіеі 4), та  сс толковаїш не ви- 
давть сн мені влучним.

3. На гендель пустив. (Наг.)
Продав щось або купив спекулюючи на заробіток.
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4. Найліпший гавдель з Богом. (Гнїдк.)
Бо Бог, по церковному віруваню, платить за  всике добре діло і нічого пе 
забував.

5. Пустив сї на гендель. (Наг.)
Дословно: подав ся иа купця, але частїйше вживають у згірдніи зиачіню : 
ш ахрує, обдурює, волочить ся не пильнуючи роботи.

0. Трафив ми сї гендель. (Наг.)
Найшов на мене клопіт, ченила ся якась напасть. ІІор \ \ ' а а  <1. 11 (Иаініеі 4Н).

Гендлювати. 1. Гандлює свойов скиров. (Наг.)
1) Тратить на якімось ділі, сходить на біду. 2) Говорять також про про
ституток.

2. Кождий гандлює як може. (Льв.)
Гендлює в згірдніи зиачіню: цигапить, крутить, запопадав для себе. ІІор. 
\У ап іі. II (Наїкіеіп 8).

Гандзя. І .  Маєш Гандзю книш. (Явор.)
Говорять, коли на когось спаде якась несподівана біда, кинуть поговір.

2. От на-ааєш Гандзю книш: тобі грают, а ти спиш. (Луч.)
Знач, про тебе говорять, тебе осуджують, а ти й не знаєш нічого.

3. Пішла Гандзя в поле жати, той забула серн узяти. (Кой.)
Се властиво куплет із нар. пісні, але його часто прикладають і в мові до за-
будьковатої, недбалої служниці.

4. Пішла Гандзї па горіхи тай набрала штирн міхи : в кождіа міху по
горіху, иаробила Гандзї сьиіху. (Наг.)
Співанка, але й ї ї  вживають у розмові, коли хтось наперед хвалив ся бли
скучим успіхом задуманого діла, а результат вийшов мізерний.

Гануся. 1. І Ганусі не бою сї. (Цеп.)
Ж артує парубок, якому говорять, що його будуть женити, мовляв: і я сам 
того бажаю.

Ганьба. 1. Вже як має чоловіка ганьба спіткати, то го снітче й на 
гладкій дорозі’. (Наг.)
Віра в неминучість призначена. Від напасти та пригоди не встережеш ся.

2. Від ганьби ие вмреш. (Цеп.)
Від сорому, скандалу, лайки. Пор. 2 а ( .и г . IV , 262.

3. Від ганьби ие сховаєш сї. (Наг.)
Отілько, щ о від злої пригоди, напасти.

4. Ганьба би тї вкрила ! (Наг.)
Прокляте: щоб ти зійшов нїнащо, став людським посьміховиїцем

5. Ганьба мн лице їсть. (Наг.)
Нагоняе ва  лице руиннець стиду.

6. Ганьба очи дре. (Наг.)
Робить чоловікова неможливим дивити ся иньишм просто в очи.

7. Ганьба очий ие виїсть, але не дає сї меже люде показати. (Наг.)
Знач, хоч і нематеріальна, а  все таки докучає.

8. Ганьба сї иене ченила. (Наг.)
Якесь непочесне діло набігло, а якого годї внлабудати си.
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9. Збув єм сї ганьби. (Наг.)
Позбув ся клопоту, напасшого чоловіка.

10. Зійшов на ганьбу. (Наг.)
Зам. зійшов нї на що, занедбав сн.

11. Іди без ганьби! (Наг.)
Іди, не шукай собі клопоту.

12. Наїв сї ганьби. (Наг.)
Зам. вабрав сн, наслухав сн знаружливих слів.

13. Отто ганьба ладна! (Наг.)
Ж артливо хвалять щось негарне, прим, невродливе лице.

14. Пішло му на гапьбу. (Наг.)
Говорять про скотину, що за хоробого та  недоглядом змарніла, звела сї нї 
на що, або про недужого чоловіка. ІІор. 2& 1иг. XII, 306

15. Такої тн ганьби наробю, що сї в десїтьох водах не вмиєш. (Наг.)
Нароблю сорому або клопоту.

16. То би вже остатна ганьба була. (Наг.)
ЗсіІ. як би се або те стало ся. Був бп крайній скандал.

17. Через гаиьбу пе тьпжко в біду впасти. (Наг.)
Лайка, пуста напасть часто доводить до бійки, до каліцтва або з; бійства

18. Чого тота ганьба від мене хоче? (Наг.)
Тут „ганьба0 в значішо: погапа, непочеспа людина.

19. Щем еї з єдної ганьби пе вмив, а вже сї друга чіпав. (Наг.)
Не очистив ся, ие поабув ся клопоту.

Ганьбити. 1. Аби то лиш ганьбили' (Наг.)
ЗсіІ. а то ще бють.

2. Ганьбив, але поза очи. (Цен.)
Говорять іронїчно про трусливого чоловіка, який свойому протнвникови не 
сьміе сказати правди в очи, а тілько поза очи лає його.

3. 1'аиьбив го на остатні декрети. (Токи).
Дуже лаяв. При чім тут декрети, пе легко вгадати. Мабуть натяк на те, що 
судовий декрет за злочин сам собою кидає пляму на чоловіка.

4. Ганьбив на всі спусти. (Наг.)
ІЦо влізло ся, висипав увесь засіб ганебних слів

5. Ганьбив на фунти. (Дрог.)
Щ о хвилі додавав нову лайку. Лайка представлена як товар, який важать 
на фунти.

6. Ганьбив як пса. (Наг.)
Зневажав словами до краю. Пес дуже часто в устах народа мав те р г т іе -  
$іипі о й іо зи т , що з ним рівняють усе підле, погане та  гідне погорди, див. 
далі під Пес.

7. Ганьби го, а він сї сьміе. (Наг.) ...а йому то сьаіх. (Яс. С.)
Говорять про безсоромного, цинічного чоловіка.

8. Ганьбити кожднй потрафнт. (Дрог.)
Говорить чоловік, якого па його думку несправедливо поганьбили. Пор. 
\Уап<1. IV (Тасіеіп 1).
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9. Його ганьбити — дармо си груди псувати. (Наг.)
Псуватв груди напружуючи голос, щоб говорити з притиском.

10. Його ганьбити — на стіну горохом метати. (Наг.)
Знач, даремно, безуспішно.

11. Його ганьбити, то так як на воду плювати. (Наг.)
Плювати на пливучу воду — нема сліду; лаяти безсоромного чоловіка, то се 
не робить на нього ніякого вражіня.

12. Кого ганьбили, а мене й побили. (Цей.)
Говорить такий, що провипуватив ся і був зловлений на горячім учинку та 
побитий; його спільники повтікали і піанїйпіс їм обійшло ся самою лайкою.

13. Лекше ганьбити, ніж самому вробити. (Льв.)
Відповідь премудрим критикам, що їм усе не до ладу, а  які самі нічим не до
казали свого хисту. Пор. \Уап{1. IV (Тасіеіп 6, 7 ) ; А ііа ІЬ . Оапіс 8.

14. Най би ганьбили, аби пе били. (Наг.)
Говорить такий, у кого притуплене чуте сорому, так що тілько бійка про
мовляв йому до переконаня.

15. Не штука ганьбити, штука ліпше пробити (Онят.)
Говорить чоловік, що за свою працю, буцїм то пе зовсім добру, ще набрав 
ся лайки. Пор. ДУап (і. IV  (Таїїеіп 1, 5, 8 ); А її а  ІЬ. (їапіс 4.

10. Що ганьбили, то сї пе рахує. (НагЛ
Знач, крім лайки там було ще щось більше та  грубше.

Ганя. І .  Говори до Гані, а вна сп мислит, що впа панї. (Наг.)
Говорять про гордовиту, обмежену та зарозумілу жінку.

2. Хоць я собі Ганї, я па своїм пані. (Цеп.)
Знач, хоч проста жіпка, а в своїм хозяйстві я маю повне право.

3. Чекай, Ганю, по снїдапю. (Дрог.)
8сі1. зроблю тобі се або те, а поперед усього дай снідати.

4. Яке в Ганї, таке і в панї. (Мшан.)
Ж інка, жіноча вдача все однакова без огляду па суспільне становище.

Гапка. 1. Гапка — люди, свиня — худоба? (Сїл. В.)
Іронічне питане замісь запереченя. Чому Гапка не люди, годі вгадати.

2. Наж тобі Гайко книш! (Вікио).
Оврик, коли ва  когось спадав якесь розчароване, иесподїваиий клопіт. Пор. 
висше Гапдзя ч. 1, 2.

3. Наж тобі Гапко червоне ябк о ! (Голоб.)
Червове яблоко, яке дає парубок дівчині, — символ любови, залицння. При
повідка мав іронїчпе вначінв, коли хтось падїяв ся якогось добра, а на вього 
спадає клопіт.

4. То ще дурна Гапа. (Кол.)
Гапа — Агафія, Гапка. Імн Гана зійшло иа сінонїм дурної жінки мабуть під 
виливом польського дар — дурень.

5. Чи і Гапка люде? (Вар.)
Іропїзоване над якоюсь бідною Гайкою, що перейшло в поговірку, коли хтось 
мішавть ся в товариство, яке його вважає нившим від себе.

Гаразд. 1. Вода-с не зазнав гаразду на своїм обійстю! (Наг.)
Прокляте: щоб тобі ие вела ся худоба або діти.
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2. Іїу в гаразд, але мене не було дома. (Цен.)
Трафляло сн якесь щасте. але я прогавив добру нагоду.

3. Буде гаразд, як мене не буде. (Наг.)
Вислов безнадійності! чоловіка, що бідував увесь вік, а  якого потішаю ть, що 
ще буде й йому гаразд.

4. Було там того гаразд. (Цеп.)
Знач, було богато, щедро давали.

5. Від гаразду голий до дому йду. (Кол.)
Говорив Гуцул вертаючи 8 заробітків у Б еса]аб ії, де його морили голодом 

і обдерли.
0. Від гаразду п сьвіта не виджу. (Наг.)

Знач, жию в біді та  горю, плачучи раз-у-раз.
7. Від гаразду чоловік не втікай. (Кол.)

Говорять про такого, що втік із дому або зі служби.

8. Він сї в гаразді не знає. (Наг.) ...не тьииит. (Наг.)
Має стільки добра, що й сам не знає його ліку та його ціни.

9. Все гаразд, жінка ледащо: не зварить, не спече, коли нема що. (Ільк.)
Відповідав іронічно бідний чоловік на вптальне питане: чи гаразд сн м аєте?

10. Всипали му гаразд. (Наг.)
Знач, набили сильно, пагаиьбили.

11. Всюди гаразд, а дома найліпше. (Ільк.)
Вислов звичайної у простих людий ностальгії за своїм домом. Пор. висшс 
Всюди 2.

12. Всюди гаразд, де пас нема. (Ільк.)
Знач, нам здаєть ся, що там усюди геразд, бо ми бачимо й відчуваємо лише 

свою біду. Пор. висше Всюди ч. -і.

13. Гаразд, Богу дьпкувати. (Наг.)
Витальпа формула: відповідь привитаного па питане: чи гаразд ся маете?

14. Гаразд, коби Бога пе прогнівити. (Цеп.)
Добре поводжене, се особлива ласка Божа для чоловіка. Досить чоловіковії 
прогнівити Бога сьвідомо або песьвідомо, а його гараздови може бути конень.

1о. Гаразд, коби Бог гіршим не карав. (Наг.)
Знач, ведеть ся добре, а хоч і не зовсім добре, то все таки могло би бути 
ще гірше.

Ііі. Гаразд, коби витримати. (Ільк.)
Іропїчпо, зам. біда, що тяжко й витримати. Пор. А сІаІЬ . ОоЬгге 21.

17. Гаразд має роги, а нужда ноги. (Гнїдк.)
В гаразді чоловік робить ся зарозумілим і завеїгди любить зачепити когось, 
а  в нужді бігає шукаючи підмоги. ІІор. А (1а Ні. Зхі-хексіе 68.

18. Гаразд му сї діє. (Наг.)
Зпач. він живе в гаразді, не турбуєть ся нічим

19. Гаразд му сї діє: когут му здох, курка му піє. (Наг.)
Іронізую ть про поводжене бідолахи, якому з дня на день ведеть ся все гірше. 
Коли курка піе, 'іо се віщ ує лихо. пор. Етв. 36. V, 249 (Курка).
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20. Гараздовн не хоче, а біді мусит терпіти. (ІІстр.) Гаразду ...а б ій
мусить. (Ільк.
Вже їете сказав : Е» І8І пісііір 8е1і\уегег ги егіга^еп, аія еіпе КеіЬе уоп киїеп 
Т а^еп. У гаразді чоловік усс знайде собі якусь зачіпку, а  в біді робить сн 
сукирний та  тихий. Пор. УУапіІ. V (ДУоЬІ 33).

21. Гаразд сї д іє: курка здохла, когут піе. (1'олоб.)
Іронічно иро лихе поводженв в господарстві. ІІор. висше ч. 19.

22. Гаразд сї маете! (Наг.)
Формула прнвитанн, властиво запитане: чи гаразд, чи щасливо живете?

2;5. Гаразд ся маю, слп дотримаю. (Гиїдк.)
Відповідь бідного, хорого чоловіка на витальпе питане про гаразд.

24. Гаразд татовп і мамі пе лихо. (Ком.)
Ж артливо відповідають на питане про те, чи дома всі в гаразді. ІІор. \¥ а п іІ .  
V  (\Уо1)1 62).

2». Гаразд тобі, спдиж собі. (Ільк.)
Знач, коли тобі гаразд, то сиди спокійно. Пор. А іІа ІЬ . ОоЬгхе ІЗ ; Німець 
каже: із і  (Ііг \УОІі1, во ЬІеіЬ, XV а її її. V  (ЛУоііі 19, 36); Араб навпаки каже: 
коли на тебе нещасте впаде, то сядь собі (М ег, 149)

26. Гаразд тому, що ми її ного дому ! (Яс. С.)
Зсії. дай Б ож е! Бажане гостий господарева дому.

27. Гаразду знести пе може, а біду терпить. (Ільк.)
В добробуті шукає собі нкогось клопоту, а  в біді с и д и т ь  т и х о . ІІор. внсше ч. 19.

28. Гаразд у хату ! (Вікно).
Говорять ири в х о д і  г о с т я , або вносячи до хати нововроджепе теля або ягня.

29. Гаразд як у терню. (Наг.)
Іронічно, знач, біда, зо всіх боків щось докучає.

30. Гаразд як шевцевп в зимі, а дростарови в жнива. (Дрог.)
В зимі люди найбільше потребують чобіт, а в жнива посичи в поле їсти най
більше псують глиняної посуди, то й дротар має найбільше роботи.

31. Дав би тн Бог гаразд, абпс і не витримав. (Дрог.)
Прокляте: щоб ти попав у лиху пригоду.

32. Дав ти Пан Біг гаразд, та не так, як людям. (Глещ.)
Говорять до родичів, у яких уродила ся нежива дитина. „Гаразд* спеціально 
значить те, що Німці називають „еіп Ггешіідез Гатіїіепегеї'зпіз®, уродшін 
або весїле. 1 так весільний обряд у Наг. зачинаеть ся піснею: Ізійди Боже 
до нас, Во нині гаразд у вас.

38. Дай Боже в гаразді дочекати. (Голоб.)
Говорить згадуючи про щось будущ е: сьвята або празник.

34. Дай Боже гаразд, а гроші будут. (Наг.)
І тут „гаразд11 у значіпю приросту родини, хрестин або весїлн, на які все 
мусять звайти ся гроші.

35. Дай Боже гаразд добрий, та пе довго ждати. (Гнїдк.)
Відповідь на бажаня та обіцянки грядущого добра, на яке тепер не заносить ся.

36. Дай Боже гаразд, пок біді не подаст. (Стежн.)
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Друга половина граматичпо пе зовсім ясна; аначіпе ї ї  мГ>. таке: поки біда пе 
настане. Пор. висше Біда 162.

37. Дай Боже людїм гаразд, то буде і для пас. (Мшан.)
Вислов почутя залежности добробуту та вадоволеня одиниці від добробуту 
громади, загалу.

38. Дай ти Боже гаразд тай днхавнцю в груди! (Дрог.)
Бажають потайному ворогови. що вдав приятеля, знач, щоб ти мав добро і не 
міг уживати його задля тяжкої хороби.

39. З такого гаразду аж не впджу куди йду. (Наг.)
Мовила жінка, що йшла плачучи задля якоїсь кривди.

40. Йому пе перед гараздом ся діє. (Гш'дк.)
Знач, він тепер у скрутнім положеню, в великім клопоті або трівозї.

41. Коби гарагд був, якось ба сї витримало. (Ден.)
Відповідь на приказку в родї: Гаразд, коби лише витримати.

42. Майте ся в гаразді, як х—й в н—дї. (ІІужн.)
Цинічне бажаве при розставашо.

43. Ми в гаразді', як чайка на гн ізд і: хто не хоче, то сполошит. (Колом.)
Знач, наше добре сгаповище дуже хитке, залежне від усякого капризу долі.

44. На гаразд му пішло. (Наг.)
Повело ся йому добре, але також Іронічно: зійшов на біду.

45. На гаразд ніколи не пізно. (Ден.)
Потїшають такого чоловіка, який жалувть ся, що його молодість минула 
в біді та нужді, м овляв: хоч у старших літах, а все ще поживеш у гаразді'.

46. На гаразд усе чьис. (Наг.)
Чоловік бажав хоч часок пожити в гаразді.

47. Не було нам гаразду тай не буде. (Ільк.)
Вислов безнадійносте бідного чоловіка, що не зазнав добра і не падїеть ся 
зазвати його.

48. Не вміє сї в гаразді' шьпнувати. (Наг.)
Ш укає собі добровільно клопоту та  лихої пригоди.

49. Не гаразд ми сї стало. (Наг.) ...трафило. (Наг.)
Говорить чоловік, у якого дома стало ся якесь лихо, хтось у х аті вмер або 
згибла худобина.

50. Нема біди без гаразду. (ІІужн.)
В кождій злій пригоді буває щось корисне для чоловіка. Иор. \У ап і1 . IV 
(ИеЬеІ 46).

51. Нема гаразду в хаті. (Наг.)
Говорять про таку хату, де муж І8 жінкою не люблять ся або де нема дїтвй.

52. Не можеш гараздови терпіти, а біді мусиш. (Кол.)
Остерігають такого, хто занадто гуляв та  брикав в добрі. Пор. висше ч. 20, 27.

53. Нікому так не гаразд, як міні самому: чужі жінки їдьит сїио, а моя
солому. (Наг.)
Коломийка, яку вживають 8а приповідку, жартуючи 8І своєї бідности, осо- 
бливо па переднівку.

54. Оставаите сї в гаразд і! (Наг.) ...в добрім гаразді'. (Наг.)
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Звичайна формула прп проіцашо; говорить той, хто виходить Ї8 чийогось долу.
55. По біді гаразд, по сьміху плач. (Лім.)

Звичайне черговапе людського житя, пор. висше ч. '0 .
50. По гораздовн буде біда, а по біді горазд. (МшанЛ

Значіне те саме, що і в попереднім. Пор. Етп. 36. VI, ч. 250.

57. Такий гаразд пе спив би с ї ! (Наг.)
Знач, тнжке горе, нещасна пригода. Формули „не снив би сн“ уживають як 
заклятя - відвороту при згадці про покійників або про всяке лихо.

58. То ие гараздом пахне. (Наг.)
Се грозить якоюсь бідою, з того може бути великий клопіт.

59. Упав у гаразд, як муха в сметану. (Ільк.)
Знач, у такий гаразд, що виходить йому на шкоду, грозить загибілю.

60. Упав у гаразд, як сливка в болото. (Ільк.) ...» г—о. (Мінч., Петр.)
Вскочив у лиху пригоду, в якесь погане, соромне діло. Пор. висше Впасти ч. 22;
А (і а 1Ь. § 2с2§8сіе 95.

01. Упливає в гараздї, як муха в сметані. (Явор.)
Нещасливий, хоч живе в богацтві.

02. Хтївши гаразд мати, треба ухом землі приймати. (Ільк.)
Значіне не ясне мені. Чи „приймати вухом землі" значить падати на землю 
увід битя), чи щось ипше?

03. Хто біди ие зазнав, той не вміє гаразду шьонувати. (Цеп.)
Біда вчить чоловіка шанувати добро.

04. Ца гаразд вам сї бесідує? (Наг.)
Витає ся чоловік, що входячи до хати вастае товариство при розмові.

05. Ци гаразд почували? (Наг.)
Витають гостий, коли ті рано побудять ся.

06. Ци гаразд сї маєте? (Наг.)
Звичайна витальна формула, яку нромовляе той, хто входить до хати або 
починає витанв.

07. Ци гаразд спали, ци сухо встали? (Наг.)
Ж артуючи витають малих дїтнй, коли ті повстають рано.

08. Ци гаразд, ци здорові, ци иа весїльи просите ? (Наг.)
Ж артуючи витає старший чоловік молодих дівчат або парубків

09. Ци гаразд чувати коло вашої хати? (Наг.)
Формула привитаня, коли знайомі здиблють ся десь далеко від дому.

70. Чини кому гаразд, ляж з його жінкою спати. (Петр.)
Іронїчпо жалує ся чоловік, якого знайомий стрічає якимись докорами.

71. Чоловік гараздови не витерпит, а бідї мусит. (Пужн.)
Значіне теж, що й висше ч. 20, 27, 52.

72. Як ся чоловік гаразд має, то і сусід буває. (Ільк.)
Сусідська приязнь звичайно цвите доти, доки один із сусідів не попаде в біду. 
Пор. А сІаІЬ . 82С2фіеіе 47.

7 3 . Як я ся гаразд мав, кожний мене добре знав; а як став убогий,
ие приходять гості в мої пороги. (Ільк.)
Широко, віршованим складом висловлена та зама думка, що в попереднім ч.
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Г а р а зд у в а ти — Гарасим Ч. 4987 — 5005,

Гараздувати. 1. Гараздую : люде їдьпт, а я сї облизую. (Наг.)
Іронїаув бідний вад своїм невідрадним положення.

2. Гараздую: люде скачут, я бідую. (Цен.)
Думка та сама, тілько без іронічного забарвлена

Гарак. 1. ВЙО, гарак, вйо! (Наг.)
Кричав ннпиця в нестямі, пропивши на гарацї коиї.

Гарап. 1. Без гарапа нема порядку. (Кол.)
Приказка давнїх панів, що вважали гарап за и і і іт а  гаїіо того морального 
виховапн, яке вони давали народови.

2. Білий як Гарап. (Наг.)
Іронічно зам. чорний, брудний. Гарап — Араб, якого уважають мб. сінонїмом 
Негра.

3. Буде пап гарап по илечох гуляти. (Нат.)
Так гроаили атамани лінивим панщизнпкам.

4. Гарапом го оперезав. (Наг.)
Знач, ударив канчукок так, що сей обвив ся довкола тіла.

5. Гарап старший най, як пап. (Торкп).
Бо пана можна й пе послухати, але гарапника кождий мусить послухати, — 
так поясняв сю приказку старий чоловік, що ще сам зазнав панщизпнної ро
боти і карности.

0. Дофіґ.іював ся до гарапа. (Город.)
Зпач. жартував з паном чи наставником, доки сей не побив його гарапом.

7. Чорний як Гарап. (Н аг.;
Значіпе таке саме, як висше ч 2.

Гарас. 1. Гараса скакати. (Наг.)
Знач, сердити ся, кидати ся з лютости. Щ о вначить „гарас“ у тім речеііго, 
пе зпаю.

Гарасим. І . Гарасим аж підносив, а Никола тьигав довко іа. (Наг.)
Оповідала дівка, як з нею танцювали парубки.

2. Гарасиме, г —о стипе. (Наг.)
Мудрованє. Хлопця, що зветь ся Гарасим, кличуть по імю, а коли він віді- 
вветь ся, йому відповідають отсею цинічною фразою.

3. Гарасим не косив, то з косаріма їсти не буде. (Наг.)
Зпач. хто равом з компанією не працює, не мав права їсти в нею.

4. Гарасим ие носив, а Ілько ще й тілько. (Цен.)
Бідмовляєті. ся той, кого заставляють до якоїсь надпрограмовпї, надсильної 
роботи — носити дрова або що.

5. Гарасим попросив, а Штефан узьив сам. (Наг.)
Характеризують ріжницю між вдачею песьмілого і резолютного чоловіка оче
видно на підставі якогось одиничного факту.

(і. Гарасим — скурвий син. (Яс. С.)
Дразнять хлопця, що зветь ся Гарасимом.

7. Зробив би Гарасим, як.би  го хто попросив. (Тисьм.)
8 сі1. сам не догадаеть ся, пе почуває себе зобовяааним. Ж артую ть ів лінивого, 
тумановатого слуги.
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Гаратати—Гартувати Ч. 5006—5024.

8. Ів би Гараснм, коби му хто иід ніс підносив. (Кольб.)
Говорять про лінивого, безрадиого дармоїда.

Гаратати. 1. Гаратав як капусту. (Наг.)
Знач, бив гаввято, ва осліп, калічив.

Гарбуз. 1. Аби вам гарбуз не покотив ся! (Ільк.)
Ж артливе прокляте, здавть ся, бев особливого яііачіпи.

2. Бодай вам гарбуз стелив с ї ! (Цей.)
Знов жартливе прокляте в роді попереднього.

3. Бодай ви сї па гарбуз задивилп! (Кол.)
Говорить дівка, коли хто надто пильно прнднвляе ся до неї.

4 . Виїдж миску гарбуза тай подиви сї па вербу, то зараз будеш знов
голодпий. (Наг.)
Ж артую ть робітники, коли господиня даз на обід гарбу8а, мовляв: нема від 
чого бути СИТІШ.

5 . Гарбуза наїж ся, а иа вербу подиви ся, то будеш голоден. (Ільк.)
ІІор. попередив ч. 4. Чому як раз верба, а яв кажуть декуди, суха верба мав
викликати голод після гарбувового обіду, про се годі довідати ся.

0. Гарбуз без пшона і без молока то лише свииї любят. (Берез.) ...то
свипцка їда. (Кол.)
Звичайна приправа гарбува: його варять, колотять, засипають пшоном і за- 

• ливають молоком і так знов варять.
7. Гарбуз мамі, а татови диня. (Ільк.)

Ж артлива лайка, без ніякого злого 8начіня.
8. Гарбуз маттерн твої! (Наг.)

Ж артлива лайка.
9. Гарбузом ситий не будеш. (Наг.)

Говорили женці, яким господиня дала колоченого гарбуга на обід.
10. Гарбуз твої дииї! (Дрог.)

Ж артлива лайка. Хто любить гарбуз.
11. Я про гарбузи, вій про образи. (ІІечен.)

Коли хтось відповідав не до річи на питане або в тягу розмови про один
предмет ні 8 того нї з сього зачинав говорити про иньший.

Гармідер 1. І’армідер як у жидівській школї. (Наг.)
Гомін безладних, змішаних голосів, пор. А <1 а 1Ь. Наїая З ; \У а п  її. 11 ( І .й гт  8).

Гарний. 1. Гарний, як Паїїькові штани. (Сіл. Б.)
Іронїчпо про поганого, брудного.

2. Гарному всьо до лиця. (Золоч.)
Знач, усяка одежипа додасть йому краси.

Гарт. І. Був сми в гартї. (Жабе).
Знач, в ареш ті, в бідї, в недостатку.

2. Задав му гарту. (Косс.)
Набив його, паробив клопоту.

Гартувати. І. Біда гартує чоловіка, як вода зелїзо. (Наг.)
Робить його обережним, відпорним, терплнвим або твердосердим.
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Гарувати—Гваритп Ч. 5025—5042.

2. Гартує сї, аас сичит. (Наг.)
Про зраненого, побитого, що здержуй себе, аби не кричати, а тілько сичить 
8 болю. Порівпане взяте з розпеченого велїза, що сичачи гартувть ся в воді.

3. Гартує сї, як вош на морозї. (Наг.)
Знач, пропадає, нівечить своє здоровле.

4. Гартуй сн, аой, скидай сердак! (Жабе).
Говорив еквекутор Гуцулови, забираючи з нього в зимі остатню теплу одежину.

Гарувати. 1. Гарує як віл у ярмі. (Норки).
Тяжко працює, бідує. Пор. А сі а 1Ь. Н ап ш аб  3.

2. Гарує, як кінь у киратї. (Дрог.)
Бєть ся з безвихідною нуждою, працює без падїі полїпшеня долі. Пор. А (1а І її. 
Н ап ш аб  3 ; \Уапс1. І (АгЬеіІ 71, їв ).

3. Гарую, аж ми очи з голови лїзут. (Наг.)
Бідую ; образ узятий із двиганя великого тягару, при чім напружують ся також 
мязи, що порушують очима.

4. Так гарує, як чорний віл. (Кольб.)
Чому спеціяльно чорний віл має гірше томити ся в ярмі від білого, невідомо.

Гаснути. 1. Гасне як сьвічка. (Наг.)
Говорять про тяжко хорого, якого сили вичерпують ся. Пор. УУапсІ. 1 (Аиз- 
ІОзсЬеп 2).

2. Що гасне, то не ясне. (Кол.)
Образово: хорий, слабосилий чоловік не може бути веселий.

Гася. 1. Поїхала Гася тай вернула ся. (Ільк.)
Ж артую ть із такого, що поквапив ся на якесь діло і не вробивши його 
покинув.

Гатити. 1. Гати в плечі як у бодию! (Наг.)
Бий кулаком, аби аж гуло.

2. Гатпт як у днм. (Наг.)
Знач, бе на осліп, по розбираючи куди.

Гачок. 1. На голий гачок не йде щупачок. (Кол.)
Голим словом, не попертим ніякими річевим доказами, не приєднаєш собі н і
кого, пор. висше Вудка ч. 3.

2. Я на такий гачок не піду. (Наг.)
Не дам ся на таку підмову, сим мене не завабиш.

3. Що гачком бути має, вчаспо ся загинає. (Гпїдк.)
Хто чим має бути в житю, до того за  молоду почуває охоту. Пор. нїм. АУая 
еіп НаксЬеп \уегс1еп луііі, к ш ш ш і яісії Ьеігеііеп, \У а  п її. I I  (Накеп 5).

Гварити. 1. Добре ся гварнт, як ся в горшку варит. (Дверн.)
Зиач. любо бесідувати дожидаючи вечері, але погано тодї. коли нема чого 
ждати.

2. То старі люде гварпли. (Дверн.)
Знач, се пе аби яка пуста видумка, се слово поважне і розумне.

3. Як якийсь гварив. (Дверн.)
Звичайна інтродукція приповідки, на яку всилають ся як па не свою, а стару, 
загально приняту мудрість.
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Гепнутп— Гидко Ч. 5043— 5058.

Гепнути. 1. Як ним гепнув, аж у пїм ґевкпуло. (Наг.)
Знач, кинув ним до землі так, що аж у його нутрі заклекотіло.

Гер. 1. Гер — витьипш з г —цї тер. (Яс. С.)
Мудрованв; тер — діялект. вам. терен. А „гер“ тут не значить мб. нічого, 
тілько докомноноване для риму до „тер“.

Гер/іїчка. 1. Герлїчкова би тя неволя побила! (Устер.)
Герлічка, НгсШска, остатній мапдатор в Уствріках, що мав право слїдити за  
опришками і навіть карати їх  смертю. Підозрених та ареш тованих катовано 
страшешю в підземних льохах в Уствріках, і відси пішло між Гуцулами про- 
кляїв, що являвть ся немов репііапі до звісної „сьвятої Код н і “ на правобе
режній Україні. Про Грдлїчку див. Етн. 36. V. ст. 36 -38 .

Гетьта. 1. Гетьта, вісьта, поїдемо аж до міста. (Наг.)
Забавляють дїтий, гуцкаючи їх  на колїпї, буцїм то їдуть на кони.

2. Гетьта впала, вісьта всїала. (Мінч., Ільк.)
Гетьта — на право, вісьта — на ліво, окрики, якими кермують коний, вла
стиво від руки (правої, якою ведуть коня ва поводи) і до себе. Значіне при
повідки мені не ясне.

3. Гетьта, стара, до Самбора! (Наг.) Вісьта... (Наг.)
Стара, очевидно кобила. Покрикують жартливо їдучи до Самбора. З  Нагуевич 
їдуть туди звичайно лиш раз у рік, на Успеніе, тим то їзда до Самбора, осо
бливо для дїтий — незвичайний празник.

Гибати. 1. Гибай па псю маму! (Наг.)
Знач, утікай, забирай ся.

Гибіти. 1. От гибит як собака. (Луч.)
Гибіти — гинути, пропадати.

Гиблювати. 1. Гиблюйте, гиблюйте, а тато прийде та поправпт топо- 
ром. (Кольб.)
Ж артую ть із такого, що розпоряджаеть ся не до ладу. Приказка оперта па 
анекдоті, див. Етн. 36. VI, 14.

2. Гпб.іюіітн, тату, гпблюйти, а я вайду простов сокиров, тай ноправю 
ва вами. (Ііужн.)
Зпачіне такеж, як і попередньої.

Гид. 1. Гид го їсть. (Гпїдк.)
Гид — щось гидке, погань, спеціально воши.

2. Не зачіпай гпда, пе каляй собі вида. (Ільк.)
Гид тут у ширшім вначіню : погань, щось обридливе.

Гидити ся. 1. Гпдпт ся пив, як Жид салом. (Збар.)
І'идув, бридить ся. Жид салом хоч і пе бридить ся, але почував до нього від
разу силою своїх обрядових приписів. П ор- А сі а  І і). Вггусігіс $і§ 9.

Гидкий. 1. Чи то я такий гидкий, що мене обмипаете? (Збар.)
Говорить господар вапрошуючи до себе гостий.

Гидко. 1. Аж гидко сї дивитн на таку роботу. (Цей.)
Іоворигь трудпіций, зручний, дивдячи ся па роботу лінивого або невправного.

2. Іото гидко і в скіпки взьити. (Наг.)
Б скіпки беруть і викидають І8 хати дїточі або скотячі екскременти. Приказ 
кою характеризують якогось пенависного, влохарактерного чоловіка.
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Гидно—Гинути Ч. 5 0 5 9 -5 0 7 6 .

Гидно. 1. бдпо нав гидно, що старости не видно. (Лол.)
Формула, первісно пісня, якою свахи на весїлю прикликають до себе весіль
ного старосту.

Гидь. 1. То гидь погана! (Наг.)
Се щось гидке, обридливе.

Гиля. 1. Нін варт гилї. (Наг.)
Варт, щоб його повісити, ледачий, поганий чоловік.

2. На суху гилю з иим! (Наг.)
Погроза, внач. повісити його.

3. Обох би їх на едну гилю п о в іс и т и . (Наг.)
Оба однаково ледачі та погані.

4 . Якої ти там гплї не стає? (Наг.)
Чого тобі хибує чого кричиш, чого домагаеш сн? Говорять сердито до вере
дливого або папаспого чоловіка.

Гиляка. 1. Нагинай гиляку, доки нолода. (Ільк., Кобр.)
Образово: вчи дитину послуху та  розуму, доки молода та податлива Пор. 
Асі а 1Ь. 6 а Ш  3, 7.

Гимои. 1. Ти гнмоие якийсь! (Кіндр.)
Гймон тут у значіню якогось влого духа. Се лихе зпачіне слова зрештою по
чесного (игемон, грецько г'іуеибг — провідник, воєвода) пішло з того, що 
в церковнім письменстві, головно в євангеліях, слово се нрикладаеть ся по
стійно до Пнлата, „що Христа мучив".

Гиндри. 1. Гиндри бют, аж хата ходих. (Іваннк.)
Знач, жартують, бють ся жартома, аж у хаті повно галасу. Пор. А (1 а  1Ь. 
Напсігу 1.

Гинути. 1. Аби-с гинув, то ти не дарую. (Наг.)
Вислов завзятої ворожнечі. Старий зішчай велить і найгіршому ворогов» 
перед його смертю дарувати його провину.

2 . Або гинь, або смерть твоя. (Наг.) ...а нї, то... (Наг.)
Ж артлива альтернатива, якою характеризую ть безвихідне положене чоловіка, 
що попав ся в руки розбійників або в иньшу якусь халепу.

3. Аж іине за нев. (Наг.)
Так закоханий, тужить.

4 .  Ану, гинь! (Наг.)
Вислов безвихідного положена, ровпуки. Знач, хоч гинь, то пе поможе.

5 . Гине з голоду, як пес під плотом. (Наг.)
Порівнане 8 псом малює погорджене, самітне та бевпомічне становище не
щасливого.

6. Гине зо страху. (Наг.)
Знач, дуже боїть ся, тратить притомність 80 страху.

7 . Гине ми на очах. (Наг.)
Знач, умирає (прим, дитина) перед моїми очима, а  я не можу дати їй ратунку.

8. Гпне як сіль у водї. (Наг.)
Ііронадає безслідно, прим, добро в руках марнотратника або пяпицї. Пор. 
А сі а 1Ь. Сіпай 1.

9. Хоць гинь зараз, а моє муснт бути. (Наг.)
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Гинути Ч. 5 0 7 7 -5 0 9 5 .

Характеризують пемилосердногв здирцю, лихвар» або спосіб стяганії урядо
вих дапнн.

10. Гнпу без чьнсу. (Наг.)
Знач умираю в молодих л ітах , не наживши ся.

11. Гине як слнна па водї. (Наг.)
Пропадав, коли мова про великі видатки, що вичериують усї доходи, або про 
крадіжки

12. Гине як снїг на сондп. (Кол.)
Про недужого, сухотника, що що разу слабне та  марніє.

13. Гину за пї ва що. (Наг.)
Знач, гину невинно, ва дурницю.

14. Гину на ини. (Наг.)
Пропадаю марно. Порівнанв взнте 8 трави, що сохне иеекошсиа (на пни) 
від спеки.

15. Гппут як мухи. (Наг.)
Про людий, що вмирають від пошести або в війиї. Пор. А сІаІЬ . Оіпас 12. 

1(5. Гинь, нронадь від мене! (Наг.)
Окрик обуреия, обридженя або переляку. Гинь тут у зпачішо: щезай.

17. Лихе не гине. (Наг.)
Воно довговічне і плодюче. Пор. Біда ІО.

18. Най зараз гину, а від правди не відступлю (Кос.)
Говорив селянин Фокшей на суді в Коломиї 1880 р.

19. Наіїмі я за ним гину! (Наг.)
Іронічно говорить дївка про парубка. Мовлян: мені про нього байдуже.

20. Не жьиль і гинути, як би було за що. (Цей.)
Говорив чоловік васуджепий 8а якусь дурвищо.

21. Овва, так луже гииу за ним! (Наг.)
Іронічний вислов: мені про нього зовсім байдуже.

22. Ой гину, мамо, гину за дівчину Катерину! (Наг.)
Властиво приспівка, якої вживають також для поговірки оповідаючи, що 
якийсь парубок дуже вакохапий у якусь дівчину.

23. Радше пай гииу, а свого ие покину. (Кол.)
Характеристика впертого чоловіка, що до крайности встоює на своїй.

24. Так за ним гину, що аж нікуди. (Наг.)
Знач, зовсім не дбаю про пього, не тужу за  ним.

25. Ходь гинь зараз, а моє муспт бути. (Наг.)
Характеризують немилосерного здирцю, лихваря або спосіб стяганя урядових 
данин.

26. Чеиь ще там не гинеш. (Наг.)
Уговкують такого, що кричить чогось, кличе до себе чоловіка запитого роботою.

27. Хоць гипь, а ие дай сї! (Наг.)
Хоч би прийшло ся пропасти, не піддай ся, ие зломай слова, не спроневір ся 
свойому сумлїпю.

28. Хто гине, той всьо покине. (Снят.)
1 мираючи полишить своє добро.
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Гир—Гира Ч. 5096— 5116.

29. Ще абнм креи гинув, то тебе не буду о ласку просити. (Наг.)
Вислов гордої вюалежности та непохитвостп чоловіка супроти противника.

30. Що має гинути, най гине. (Кол.) ...пап пе ваваджьие. (Наг.)
Вислов резиївації та  при тім рішучости сильного, робучого чоловіка, пкоиу 
ніколи панькати ся 8 хорим та  слабосилим.

Гир. 1. А йди до гиру! (Наг.)
Знач, пропадай, уступи ся від иепс.

2. Бодай ти гир б у в ! (Наг.)
Прокляте: щоб ти пропав.

В. Бодай ти сї гир загнрив! (Наг.)
Прокляте: щоб і слід твій пропав.

4. Вчора-с качав: бпр-бир, а нннї гпр-гир. (Наг.)
Молодого Бойка вівчаря ввяли в рекрути, так ото його мати й плакала 8а
ним. Бир-бир, ввпчайний оклик на вівцї, а гир, нїм. Ьіег — оклик рекрута,
коли викличуть його імя.

5. Гир би му ся загладив. (Лій.)
Прокляте: 8пач. як висше ч. 3.

6 Гир би па тя впав. (Уриче).
Щ об тебе постигло тяжке нещаств.

7. Гир-гирепний би ти був ! (Наг.)
Прокляте: 8нач. як висше.

8. Гир гировп даруй. (Наг.)
Передразнено церковне: мир мирови даруй, у ацачіню: щоб погані, марно
тратні люди погирили ся, попропадали.

9. Гир му ся став. (Борис.)
Знач, пропав, звів ся нї на що.

10. До гиру пропало. (Наг.)
Пропало безслідно, до решти.

11. Жеби тя гир обяв! (Лім.)
Прокляте, 8нач. як висше ч. 2, 3, 5—7.

12. Зо всім гиром вагирив ся. (Лол.)
Пропав, 8ійшов на ні на-що 8 усею своєю родиною.

13. На гир ем зійшов та иа остатну нужду. (Дрог.)
Ж алував ся налоговий пяниця на свою долю.

14. На гир му пішло. (Наг.)
Зв ів  ся вї-на-що, занедбав ся.

15. Най му там гир б у де! (Наг.)
Прокляте: щоб пропав там, куди яабрав ся.

16. Най сї за ним гир загирит ! (Наг.)
П рокляте: нехай 8а ним і слід пропаде 

Гира. 1. Взяв го за гиру. (Збар.)
Дословно : за волосе. О бразово: переміг його, підігнув під свою власть.

2. Вивів го за гиру з хати. (Наг.)
Витяг 8а волосе, викинув силою.

3. Дібрав му сї до гирн. Толоб.)
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Гирити - Г —о Ч. 5117— 5133.

Знач. осьмілив ся взяти його за волосе або загалом зневажити його.
4. Забагає гііра проти иочи. (Вікно).

8сі1. ось чого. Говорять про веоправдану, глупу претснпію.
5. Кобн-с тиру цілу виніс! (Наг.)

Сьміють ся з такого, що нагрожуеть ся, м овляв: піду там і там і набю того 
й того.

6. Обірвав му гиру. (Наг.)
Обмикав волосе, спаилюжив і зневажив.

7. Чого гира хоче, кісників! (Дар.)
Гира — волосе, звичайно довге, розкуйовдане. Приказкою виеьмівають усяку 
неоправдану претенаію. Пор. висше ч. 4.

8. ІЦе твоя гира буде за то відповідати. (Льв.)
Погроза: за те тебе наторгають за волосе, тяжко побють, зневажать.

Гирити. 1. Гирив працю, гирив, тай сам до гиру пішов. (Наг.)
Говорять про марнотратника, пяницю, що дійшов до повної руїни.

Гичка. 1. Бери го за гичку! (Дрог.)
Гичка — властиво чуб листя на деяких окопових ростипах (моркві, буряках, 
иетрушцї), переносно також чуприна у чоловіка. Приказка значить ще дальше 
образово: вломай його самоволю, зроби його собі послушним та покірним.

2. Обскуб му гичку. (Дрог.)
Обскуб волосе в бійці, намняв чуба.

3. Урвала му сї гичка. (Наг.)
Знач, минула ся якась користь, не стало якогось догідного посередника, що 
допомагав йому в його ділах.

4 . Чия гичка, того корінь. (Дрог.)
Чиє волосе, того й голова. Повідають, що раз Русин бив ся в Німцем, та 
коли вхопив його ва волосе і думав, що вже переможе противника, показало 
ся, що у  Німця на голові була перука. Тоді Русин обурений крикнув: Агі, 
я думав, що чия гичка, того й корінь, а  дїдьчий Німець і тут одурив.

Гі. 1. Гі на тя! (Ільк.)
Бойківський окрик переляку або обуреня, те що укр. тю на тебе!

2. Гі па тя, згучав бис ся ! (Дрог.)
Дравнять Бойка. . Згучати ся“ мабуть те, що сказити ся.

3. Гі на тя, пропав бпс І (Дрог.)
Дравнять Бойка, переборщуючи його окрик.

Г — о. 1. Бодай вс у г—о вступив! (Дрог.)
Ж артливе прокляте: щоб ти встряв у якусь погану, немилу справу.

2. Війт у кіпське г —о палицев штуркае тай каж е: В тім моя голова!
(Крех.)
Висьмівали війта, що чинив ся дуже розумним та дбайливим ва добро гро
мади, а нічогісінько не тямив у громадських справах.

3. Він усе на своїм г— пї сїднт. (Наг.)
Знач, усе пережовує якусь одну нікчемну справу, все ваговорюе про неї, хоч
усім уже обридло слухати се.

4. Г— о до г - н а !  (Наг.)
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Г - о Ч. 5134—5148.

Поганий чоловік горне ся до такого® як і він, погань до погані.
5. Г— о в’їдж тай оближп сї, а потім мене бити бери сї. (Наг.)

Відповідають такому, що гровить бійкою.
6. Г—О 8 того буде (Кол.)

Знач, нічого не буде, се справа пропаща. Пор. \У а її (1. І (І)геск 126).
7. Г— о й перець переможе. (Цеп.)

Німець висловлює анальоґічну думну про сильиїйше дїлане погані, ніж до
брого приказкою : Веігп І)геек ізі НаисЬхуегк йЬеІ ап£еЬгасЬ(, \Уап<1. II 
(Пгеск 8).

8. Г — по п сотпар переважит. (Цеп.).
Бо сотнар утримаєш коли не в руках, то на плечех, а  г—а пе втримаєш, як 
хоче на двір, — пояснив К. Батовский, від якого я чув сю приказку Сю 
саму думку ще в ХУШ  віці висловив якийсь Поляк ось яким дво'стнхом: 

Сі^гкі ееіпаг оіои’іи, Іесг сі^язхе піего\упо, 
вйу  зі§ па зтсіаі пар іеіа  ирогсгу\уе £ —о.

9 . Г— ном запечьнтапо. (Груш.)
Говорять про справу, що скінчила ся скандалом, сваркою або бійкою Пор. 
УУапіі. І (Бгеск 46, 60).

10. Г —о мп в с— цї гримит. (Наг.)
Се ДІЛО мене 80ВСІМ не обходить, Я 8 ннм ц е  хочу мати иічого спільного. 
Мехиз ійеагиш  для мене неясвий.

11. Г— ом па верха. (Наг.)
Зсії. показав ся, виявив перед людьми свою домашню скандальну справу, по- 
кавав себе підлим, безхарактерним.

12. Г— о смердит, а хлїб родит. (Опят.)
Відповів селянин міському посіпаці, який лаяв його: „Ч'у сЬІоріе зш іепігізг 
р6\упеш “. Пор. № ап< і. І ф г е с к  83).

13. Г— о'сипт ся — щасте буде. (Ком.) ..гроші будут. (Ком.)
І8 народного сопника. Кехиз іііе аги т  ие зовсім я с н и й  ; можливо, що людські 
екскременти своєю жовтою барвою в народній фантазії викликали представлене 
волота (у Поляків охіосіс уживав ся декуди в значішо закакаги), а в дальшій 
лїпїї гроший, і ще далі — щастя, яке в попятіо бідного чоловіка нерозривно 
вяжеть ся з посідачем гроший.

14. Г —о хлопу не дзиґарок, коли не знає, котра "година. (Кол.)
Найкраща річ у невідповідних руках тратить свою вартість.

15. За г— о сварка. (Льв.)
Знач. 8а дурницю, за  якусь нікчемну річ. Пор. УУапсІ. І  (Огеск 166).

16. З г —а бич робити. (Наг.)
Робити щось з невідповідного матеріялу або невідповідним способом.

17. Ззїдж г—о, як тобі всьо едно. (Наг.)
Говорять такому, що вдає байдужного і на всяку пропозицію відповідає: мінї 
всьо єдно.

18. Коло г—па ще й нас— по. (Снят.)
І оворять, коли при Докоиуваню якоїсь дрібної річп стрічаю ть си щ е побічні 
великі перешкоди.

19. Моє г—но, най мінї елерднт. (Наг.)
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Знач, се моя домашня справа, хоч і прикра, а  ти до неї не мішай ся. Від
права влазливому снлїткареви.

20. Мусиш кождб г - н о  обнюхати? (Цей.)
Докір такому, що любить устряти в усяку сварку, вмішати ся в чужі інтімні 
справи і звичайно паскакуе при тім на пеприямностя. Пор \ \  а  т і .  І (Бгеск 117).

21. Май сї тебе твоє г —по держит! (Голоб.)
Іди від мене зі своєю поганою справою, зі своїми обмовами і т  и.

22. На що г — по роібабруєш ? (Наг.)
Пощо рушаєш сю немилу, погану справу?

23. Не руш г на, ие буде енердїтн. (Дрог.)
Не зачіпай ся з поганим, сварливим чоловіком, не заходи з ним нї в які зно
сини, бо вони напевно закінчать ся скандалом. ІІор. \У а п й . 1 (Огеск 10, ЗО, 34).

24. Отто-с г—яо розтолочив! (Голоб.)
Із аа дрібної річи наробив богато сварки та лайки. Пор. \У а п  (1.1 (Огеск 108).

25. Но що тото г— ио місити? (Наг.)
По що виволікати погані справи, сплітки або клевети? Вислов докору непо
правному снлїтникови. Пор. \У а п сі. І (Огеск 94)

26. Розвіз г— ио на все село. (Голоб.)
Наробив скандалу, розніс якусь погану, брехливу відомість.

27. Рубай тото г—но, щос під плотом лишив. (Наг.)
Відповів у сварці чоловік другому, який грозив йому, що „я тебе сокиров 
порубаю".

28. Своє г —но не сиердит. (Наг.)
Цогаиі та нужденні обставини, серед яких чоловік виріс, не сердять і не обу
рюють його, бо він привик до них. Пор. \Уап<3. 1 (Огеск '28).

29. Ти міпї будеш г —ном кадити? (Туст.)
Окрик обурена: будеш передавати мені клевети та брехиї па мене самого або 
на когось близького мені?

30. То г —а варто (Дрог.)
Се не варто нічого, пусте діло. Пор. І (Огеск 145).

31. То таке г— по, що лиш на лопату бери. (Цеп.)
Про поганого, неморального чоловіки, з яким цурають см водити компанію.

32. То таке, як з г— а бич. (Нат.)
Се пездале нї до чого. Пор. висше ч 15.

33. То щось г -о м  смердит. (Дрог.)
Говорять про справу підовреної чистоти, яка грозить скандалом.

34. Що бн то за г—но було, як би не смердїло ? (Наг.)
Поганий, безхарактерний чоловік мусить все і всюди виявити погані прикмети 
свойого характеру. Пор. ДУапгі. І (Огеск 58).

Зо. Я к  с ї  г -  о снит ,  то  то  иначнт, що будут гроші. (Наг.)
Деталь із  народного сонника: пехиз к іе а ги т  не досить лсвнй, пор. висше ч. 12.

36. Як спит ся гівио, чекай доброї пригоди. (Жидачів).
Нехиз ісіеагига посунений ще дал і в напрямі абстрактності), як висше в ч. 12 і 34.

Г— оїд. 1. Г— иоїд, іззїв г— о на обід. (Яс. С.)
Лають скупоря, що себе й челядь годув всякою лободою або морить голодом.
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2. З г— оїдои г— о знайди, тай тин сї з тобов пе подїлпт. (Цеп.)
Такий вахлапний, усе сам ів’їсть. Висьмівають скупаря.

Г— няк. 1. Г —няк як ся змеркат і як тепло, та бреиьчит нїбн музика: 
„Буду ся женпў! Буду ся жеииў!“ А як иороз, то ся кршє і киц 
кат ся та каже: „Зімпо мі! Зімио мі!“ (Мо 13Л.)
Один І8 прикладів справді поетичного погляду наш их селян па природу, тоб 

то баченя у  всьому людських почувань і людської вдачі.

Гідний. 1. Аби гідна, пий би була й бідна. (Наг.)
Говорила мати до сина, що хотів сватати бідну дівчину. Знач, щоб була
слухняна, сумирна, робуча та здорова.

2. Аби ми то хтось гідний сказав ! (Наг.)
8сі1. то я би стерпів, послухав його. А то говорить хтось негідний, ледачий.

3. Гідний, поважний, а з носа капле. (Наг.)
Сьміють ся з недолітка, молокососа, що хоче вдавати поважного чоловіка і пхав 
ся між старших.

4. Не все то гідне, що бідне. (Цеп.)
Звичайно бідний чоловік бував працьовитійший та сумирнійший від богатого, 
але часом бував й навпаки: бідність деморалізує чоловіка.

5. Отто сн гідний виріс! (Наг.)
Гідний тут у  значіпю великий, замашний, високий.

6. Та де я гідний робити ! (Наг.)
Знач. я хорий або ще малий та безсильний.

7. Хоть бідпе, але гідне. (Лучак.)
Гідне тут у  значішо: чемне, що вмів добре поводити ся 8 людьми, шановне. 
Мова про людину, не вважаючи на рід середній, а властиво про якусь мо
лоду людину або дитя.

8. Як би цне та гідне, то бп так не говорило. (Наг.)
ГІро ледачу, зіпсовану, брехливу або сварливу людину. „Цпек — а польського 
спу =  чесний.

Гірканя. 1. Гпркапю печи і крути і соли, все гпрка буде. (Наг.)
Гірканя (гірчак) — рід гриба, якого задля його гіркости можна їсти  хиба 
спікши, та  викрутивши в нього гіркий сок — тай то, розуміеть ся, може 
їсти його тілько дуже невибагливий рот. Приказкою характеризую ть лиху 
вдачу чоловіка, якого хоч бий, хоч по добру вчи. а він усе злий та  лїиивий.

Гіркий. 1. Б гіркий череп заплачеш. (Наг.)
Плакати в череп, мабуть неясна ремінісценція давнього похоронного обряду, 
де покійникові! в могилу давали обік ннших дарів також маленькі посуди 
повні слЇ8 (слїзницї). Гіркий череп тут мабуть мав значіпв , похоронний“ 'по  
аиальоїії до „горькан смерть11.

2. Гирке, гирке, коби іще таке. (Яс. С.) ...а здало би сї ще... (Наг.)
Говорять жартуючи про страву, що хоч була не дуже смачна, а  про те ї ї  
з ’їли до решти.

3. Гирке як дрисеи. (Наг.)
Дрвсен, дуже звичайне зїлв, що росте ва вохких місцях, по під плотами. Його 
листе, коли його ро8гри8ги, мав дуже гіркий смак.
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4. Гірка година! (Берез.)
Окрик, ик деінде: ой лишенько!

5. Гірка робота, солодка заплата. (Унят.)
Потішають такого, хто жалувть ся на важку працю. Гірка і солодка тут 
у  вначіпю. прикра, приємна.

(і. Гірка моя робота! (Наг.)
Говорить хорий, що ледво рушав сн, а  мусить робити.

7. Гірке, аж у язик щинле. (Дрог.)
Говорить про щось дуже гірке та пепривмне, про прикру повішу, безличну 
клевету.

8. Гірке як полин. (Наг.)
Полин найчастїйше вважаеть ся сіиопїном гіркости, пор. далі Полин; \ \ га п  її. 
І (Віїїег 12); А сІаІЬ . Ооггкі 3.

9. Гіркий сьвіт і квасний борщ ! (Колом.)
Ж артую ть, коли хтось бев особливо важної причини парікае ва свою лиху 
долю.

10. Гіркий твій сьвіт. (Наг.)
Гірке, погане твоє жите. Вислов співчутя, коли хтось оповідав про своє 
бідоване.

11. З гірков бідов іду. (Наг.)
Говорить хорий, що ледво йде, 8 тяжким болем.

1 2 . Не будь гірким, бо тї сплюют. (Наг.)
Знач, не будь прикрим у зносинах 8 людьми, бо тебе відцурають ся і знена
видять. Пор. А й а ІЬ . богхкі 5 ; Сим. 582.

13. Хоць гіркого, аби много. (Наг.)
Говорить неперебирчивий робітник, якому байдуже, чи страва смачна, чи нї, 
аби лииіе богато.

14. Хто гіркого не кушав, тому Гі солодке не смакує. (Збар.)
Хто пе вавнав прикрости в житю. той не вмів цінити й добра та  приемноети.
Пор. \Уап<1. 1 (Віїїег 10); В г х о г . богусг 1 ; А ііа ІЬ . богусг 1.

15. Що гірке, то не солодке. (Цеп.)
Образово : що біда, то пе гаразд, що прикрість, то не радість.

Гірко. 1. Будеш ти ще гірко покутувати. (Яс. С.)
Загнаеш тяжкого лиха за якісь злі вчинки.

2 . Гірко зароблю, солодко з’ім. (Ільк.) ...заробиш... з’їш. (Наг.)
Праця звичайно сполучена 8 прикростями, ва те результат ї ї  нривмний.

3. Гірко ми жити. (Наг.)
Знач, прикро, сутужно, в пуждї живу.

4. Гірко ми на язиці. (Цей.)
Оправдує ся чоловік, якому докоряють, що висловлявть ся про инших остро, 
8 докорами; мовляв: сам я зазнав від них прикрости, маю певну причину до
коряти їм.

5. Кому иа язиці гірко, той гірким нлюе. (Збар.)
У кого сердита, злобна вдача, той і инших ображув та обмовляв. Пор. \У а п  <1 
1 (Віїїег 11).

6. Має бути гірко, най же буде як з перцем. (Гнїдк.)
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Коли клопіт неминучий, то нехай уже буде такий, щоб було 8 чим иобо- 
роти ся.

Гірший. І. Аби Бог гиріиим ніколи пе карав. (Наг.)
Звичайно так або подібним описовим способом висловлкв селянин, що йому 
добре поводить ся. Сказати категорично, що йому ведеть ся добре — пе го
дить ся, се може бути провокацією „лихої години" і стягти на чоловіка по
гіршене долі.

2. Аби гірше ие було! (Наг.)
Відповідав чоловік па витальпе запитане: як ся маете?

3. Дбож то я гірший як виший? (Цей.)
Протестує упосліджений чоловік проти свого упослїджеіія.

4. Гирше-м сї напудпв, як було чого, і Наг.)
Говорить чоловік, що переляків ся чогось без причини.

5. Гірше ми вже і з неклї не буде. (Кол.)
Окрик розпуки чоловіка в тяжкій нужді.

(і. Гірше-сио перебули. (Цей.)
Знач, тепер усе таки йде до ліпшого.

7. Гірший домашивй злодій, як чужпй. (Берез.)
Бо домашній ліпше знає, де що в х ат і сховано.

8. Гірший свій ворог, як чужий. (Кол.)
Свій ворог — ворог свояк, із близької рідні. Пор. висше Ворог ч. 29.

9. До гіршого привик, то вже й ліпшого ие хоче. (Збар.)
Говорить про чоловіка прибитого нуждою, що стратив охоту до всякої зміни 
свого положена, навіть хоч би вона йшла до ліпшого.

10. З гіршого на ліпше хто би ие любив? (Кол.)
8сі1. переходити.

11. На гирше му пішло. (Наг.)
Говорять про хорого, якого стан погіршив ся. Пор. УУапй. IV  (З с Ь І Іт т  12).

12. Най буде й гірше, аби Оорше. (Дрог.)
Говорив старий кравець підганяючи своїх челндпиків до поспіху, мовляв : не 
дуже пильнуйте, али робота була 80всїм добра, коли-б тілько на час поста
чити. ІІрінцш, на якому основана вся галицька тав. тандигна ремееиицька 
робота.

13. Хоць гірше, аби іпше. (Цеп.)
Потребв зміни глубоко вкорінена в людськім організмі, от тим то чоловік 
рав-у-рав бажає зміни свого ноложеня, хоч вераз ся зміна й іеде на гірше. 
ІІор. А (1 а  1Ь. 21 у 2 ;  \У ап(3. IV , (ЗсЬІІшш 14).

14. Хто би собі гіршого хотів? (Ц*'Н.)
Чоловік коли може вибирати, все бере таке, що на його думку ліпш е для 
нього.

15. Що гірше, то пе ліпше. (Наг.)
Чоловік усе має претензію, що вмів відріжнити добре від злого; треба тілько 
високого ступня етичного те фільо80фічного самопізнаня, щоб він переконав 
ся, що ті його відріжневя наскрізь субвктивні і звичайно подіктовані дуже 
неглубокою мудрістю, а найчастїйше нросто фізіольоїічними почутими приєм
носте або неприемности.
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Гість. 1. Ап мої гостеньки непрошені! (Наг.)
Говорила бабуся, коли до неї вбігали ся цілі купи дїтий. Пор. \ \ 'а п  сі. І 
(Сазі 184).

2. А чи раді були гостям? (Гнїдк.)
Іронізують над таким, якого зловлено на якійсь крадіжці в чужій коморі або 
в саду, і набито.

3. Були вже у нас такі гостї, та сокирка пропала, (Дар.)
„Такі гостї" 8нач. злодії. Кплять із непрошеного. злодійкуватого гости, 
приблуди.

4. Б гостях добре, дома ще ліпше. (Карл.)
В гостях чоловік усе таки чув себе стісненим, а  дома ні. Пор. Д и к . 276.

5. Витайте, гостї! А що сте нам принесли? (Наг.)
Насьміх вад ненрошеними гістьми. Прошених гостий звичайно частують та 
обдаровують, а  від непрошевих ще жадають собі якогось датку. Пор. поль
ське: ОоЗс, кібгу піс піе ргхупіезіе, піесії зі§ рггезрі су роїи, \у Іезіе, А її а 1Ь. 
бозб 23.

(3. Витайте, гості до нас! (Дрог.)
Формула привитаня, яку вимовляють господарі, коли хтось чужий входить 
у хату.

7. Витайте гостї! Не маємо вам що дати. (Наг.)
Сьміють ся над ні прошеними гістьми, над близькими а  нелюбими, що прихо
дять звичайно позичати щось.

8; Всі смо гостї па божім сьвітї. (Наг.)
Знач, паніє житв минуще, побудемо якийсь час і помремо. Пор. \У а  п її. 1 
(С азі 96).

9. Гість в дім, Бог з иим. (Залуче).
8сі1. входить. Вислов давньої ругької гостиниости. Про неї див. Г р у ш . Іст. 
Укр. 1, 2 вид. 274; пор. А сІаІЬ . бозб 35 ; у старих Прусаків: Гостя поси
лають боги, пор. ДУапй. І  (ваз і 16).

10. Гість і риба до трьох деиь засмердит ся. (Гнїдк.)
Загально розповсюджене спостережепє, що гість, який ванадто довго гостить, 
робить ся невигідним і прикрим. Пор А сі а  1Ь. Оозб 22; \ \г апс). І  (Оазі 20, 50^

11. Гість лави не засидить, ліжка ие залежить. (Ільк.)
Поговірка гостинного господаря, який припрошує любого гостя, щоб лишив 
ся па ніч. "

12. Гість не едно мусит вибачити, (Наг.)
8сі1. коли у господаря не все так іде, як би йому бажало ся. Пор. \Уапс1. І 
(б азі 53).

13. Гість непрошений ие дуже буває тучеїшй. (Ільк.)
Нелюбого гости не добре й частують. ІІор. А сІаІЬ . ОоЗс 2-і.

14. Гість першого дня золото, другого срібло, третого мідь, а четвер
того до дому їдь. (Ільк.)
З орієнтальним богацтвом деталїв висловлено ту саму думку, що висше ч. 10.
Т е  саме А сІаІЬ . Ооіс 25 ; \ \ г апсі. І  (б азі 18;; Д и к. 286.

15. Гість ириїде иа хвилю, а виднт на милю. (Дрог.)
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В родині й господарстві свого господаря добачить усї хиби і потім обмовляв. 
Пор. А сІаІЬ . бозс  ЯЗ; \У апсІ. І (базі 45).

16. Гість у своїй хаті. (Наг.)
Говорять про такого члена родини, що рідко бував дома, ходить на заробітки 
або волочить ся без діла.

17. Господи Боже, ци мав ти коли гості? (Дрог.)
Окрик розпуки господаря, у якого гостї празішкують за надто довго. Опові
дають, що один піп діждавши ся повної хати гостий мусів вадля великої 
слоти гостити їх  чільна день, і нареш ті вийшовши на подвірб та піднявши 
руки до неба обернув ся до Пана Бога з отсим категоричним питапем.

18. Гостем дома бувати. (Гнїдк.)
Про волоцюгу, що рідко бував дома. пор. висше ч. 16.

19. Гості до нас! (Дрог.)
Говорять при вході гостя в хату, пор. висше ч. (і.

20. Гості і риби до третого дня смердят. (І'ороден.)
Варіант приповідки поданої висше ч. 10.

21. Гості прийшли, а рижки ше ии вкислп. (Кольб.)
Добродушний насьміх господаря над самим собою, м овляв: ие маю чим го
стити гостий.

22. Гості як-так гостплп, а фірмаи і коні постили . (Тісна).
Говорили фірмаии, що випостили ся на гостипї в попа, де за них ніхто не
дбав. Німець каже 8 такого приводу: \Уег еіпеп б а з і ІіеЬі, Гиііегі аисЬ зеіпеп 
Нипсі, \У ап і1 . 1 (базі 146).

23. Дай Боже гостя в дів, то і я папю ся при нїа. (Ільк.)
Ощадний господар сам для себе не купував би горілки, а для гостя купить 
і частуючи його й сам напеть си. Иор. А сІаІЬ . Оозс 18; Н о с . 412.

24. Два рази з гостей р а д : раз що приїхали, а раз що від’їхали.
(Лучак.)
Говорив чоловік по від’їзді любих гастий, які одначе за час свого довшого 
побуту вспіли надокучити йому.

25. Добре в гостях бувати, але клопіт гостий приймати. (Терп.)
Отсей клопіт і вмушуе обмежувати чим риз більше давню гостинність.

26. І гостей жаль, і хліба шкода. (Лучак.)
Характеризують гостелюбного, але при тім ощадиого чоловіка. Пор. Д и к . 286.

27. Лихий гість і ґосподаря з хати вижене. (Карл.)
Говорять образово про біду або судову екзекуцію, що вигонить чоловіка
з хати. Иор. \Уапс1. І (б азі 72).

28. Ліпший свій гість, як чужих шість. (Глещ.)
В часі нразииків (храмів) у селі амбіція кождого чільного господаря вимагав
мати гостий, і для того кождий запрош ує до себе чужосїльних знайомі: х або 
свояків, а  не мати тоді' у себе ніяких гостий уважавть ся за  нечесть, за зпак 
що „люди минають11 таку хату.

29. Любиш в гостях бувати, любиж гостий приймати. (Вікно).
Говорять такому, що сіїм любить гостити ся у инших, але нерадо або рідко 
приймав гостий у себе доми.

30. Не біда, що гостин нема, сами сї погостимо. (Наг.)
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Знач, те, що прилагодплв для гостий, в’їмо та випвмо самі.
31. Незваному гостю місце за дверми. (Ільк.)

Його ие просять до х а т и ; у Поляків його виносять в хатп. пор. А сі а  1Ь.
бозс 12; \ У а п (1. І (базі 5, 1 1 9 -1 2 8 , 135).

32. Не ладіїлисмо сї на такі гості. (Наг.)
Зпач. не приготовили ся чим би приймати їх , — коли гостї прибудуть неспо
дівано, або коли се якісь надзвичайні гостї, для яких господарі вважали би
відповідною ліпшу гостину, ніш та, яву можуть дати їм у тій хвилі.

33. Не кождого в гостї просят, а не едного то й’ буком виносят.
(Карл.)
Непочеспого, нелюбого чоловіка не просять у гостї, а  пнниця, напасшій і в го
стині зайде собі н таке, що його побють і вижепуть. Перша половина сеї 
прикавки пор. \У а п <1. І (Сазі 10-і).

34. Непрошений гість гірше Татарина. (Явор.)
Приходить не в пору і завдає господарям клопоту. Говорить звичайно чо
ловік, що несподівано приходить у дім знайомого. Пор. А сІаІЬ . бокс 31, 45.

35. Не то біда, що гостий пема, а то біда, що хлїба нема. (Наг.)
Говорить бідний чоловік, у  якого празник минув без гостини.

36. О, рідкий гість! (Наг.) ...рідкі гостї! (Наг.)
Таким окриком витають прихід чоловіка, що давно був у домі або ввагадї 
рідко бував, хоч би прийшов і зовсім не в гостину. Пор. \У  а п (1. І (б аз і ЗО).

37. По гостьох хата пуста. (Наг.)
Бо все повиїдали та  повипивали.

38. По гостях як по війні. (Лол.)
Усе в домі в безладі, а  васоби випорожнені. Пор. А сІаІЬ . Оойс 51.

39. Прийшов гість та на голу кість. (Ільк.)
Зпач. пема чим прийняти його, перед ним були вже инші та повиїдали все. 
Пор. лат Зего уепіепІіЬиз озза, польське: 01а рбхауеЬ ^озсі хозіа^а козсі, 
А сІаІЬ . боЗй 4.

40. Р ідким гостям ноги попелом поеппают. (Дрог.)
Чому властиво — невідомо. Зрештою  того ніколи не роблять, а тілько гово
рять так жартом витаючи рідких гостий.

41. Рідкого гостя радо внтают. (Збар.)
Бо не мав коли докучити своєю присутністю. Пор. \У ап  сі. І (б азі ЗО).

42. Таких гостий так і ириймают. (Наг.)
Знач, пяницї та напаспі люди і в гостині зазнають нечестн. Пор. \Уапс1. 1 
(б азі 192).

43. Такі гостї най стоят на мостї. (Голоб.)
Знач, най не заїжджають на подвіре, немилі гостї.

44. То мінї г ість : що си нрниїс, то їсть. (Яс. С.)
Приговорювала одна господиня, коли ми, молоді ученики, вийшовши в ї ї  дім 
принесли їй паабирані нами по дорозі в л їсї гриби, які вона зараз же й при- 
говила нам па підвечірок,

45. То мінї гість, що сьиде тай їсть. (Наг.)
Знач, пе робить ніякої церемонії, а вадоволяеть ся тим, що йрго гостять.

46. Хто гостий не любит, най двері занирає. (Наг )
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Де заперті двері, туди гостї не йдуть. ІІор. \У а  п сі. І (б аз і 151).
47. Чим хто має, тим гостї приймає. (Кол.)

Бідний бідно, а богам богато. Пор. А с іа ІЬ . Сіойс 3 ; 'V  а п (і. 1 (б аз і 3, 192).

48. Що ми аа гостї в великім пості! (Цеп.)
В великім пості не відбувають сн иїякі празники ані гостини.

49. Який гість, така йому й честь. (Цей.) ...така гостина. (Наг.)
Коли сам собі і свойому господареві! не зробить нечести, то й його шанують.
Пор. а п сі. І (Сазі 157— 160); А сі а ІЬ. Оозс 38.

Глава. 1. Склони главу на лаву і блюй під лаву. (Турп.іьче)
Насьміхають ся 8 ш шацї. Приказка взята 8 відомого пяницького канона „от 
Харка чтеніє'1. пор. Етн. 36.

Глаголати. 1. Глаголавшого три роки. (Наг.)
Сьміють ся з балакучого пустомелі. Фрава вихоплена з „Ш рую“ , де текст 
„глаголавшаго пророки" народнім нерозумінем перероблено на гл. три роки.

Глаголеніє. 1. Де велике глаголе ниє, там мале спасенне. (Наг.)
Глаголеніе — церемоніяльне, пишие бадаканв. Знач, до богато і пишного го
ворять, там мало добра, мало солідного діла ІІор. Н ос. 313: К г а г а Ь . 76; 
\ \ гап сі. І (беЬеІ 72); (Ь а г т  7).

2. Миого глаголенія, а ма ю спасеній. (Цеп.)
Богато обіцянок, захвалю вана якогось діла, а  мало з нього пожитку.

Глаголь. 1. Глаголі. -  з’їв миску дрпголь. (Іваппк.)
Мудрованв до назви четвертої букви в азбуці.

Гладити. 1. Гладити протнв серстп. (Дрог.) ...волоса. (Наг.)
Говорити або робити щось дуже немиле та прикре для когось. Порівняне 
взяте з кота, якого можна гладити тілько за шерстю, з який не любить, коли 
його гладити навпаки.

2. Не гладь непе, я й без того гладкий ! (Ц ей )
Відповідь облесному підхлїбникови, який снлкуеть ся пршюдобати ся хвалячи 
свойого розмовника.

Гладкий 1. Гладке личко товар з’їдає. (Печеп.)
Гарна жінка видає звичайно богато па строї та па ріжні примхи.

2. Гладке ве штука гладити. (Кол.)
Бо воно й без того гладке. Так само легке дїло пе ш тука довести до путя. 
бо воно не стрічав ніяких перешкод. Пор. \Уап<і. І  (Оіаіі 3).

3. Гладкий на словах. (Наг.)
Проречистий, облесний, балакучий.

4. Гладкий, як би го корова облизала. (Дрог.)
Говорять про чепурного, з претеизіею одягненого парубка У Німців.: як ко- 
лп-б його бугай облизав, \У апс] І (б іа іі 9, 12).

5. Гладкий як вилизаний. (Наг.)
Причепурив ся, носить ся чисто і з претеизіею на шик. Пор. \\г ап<1. І 
(б іа іі 10).

0. Гладкий як люстро.. (Наг.)
Про поверхню води або инших плинів. Пор \У а п  сі. І ((їіаіі I I ;

7. Гладкий як слиж. (Наг.)
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Знач, верткий, зручний, що нміе видобути сн з прикрих обставин. У Німців 
гладкий нк вугор, \ \ г а  неї 1 (бгіаіі 8, 16).

8. Гладкий як слимак. (Наг.)
Знач, ситий, погодований.

У. І па гладкій дорозі чоловік иераз ногу зломит. (Ден.)
Нещастя спіткає його иподї там. де зовсім того не вадїеть ся. Пор. А «І а II». 
ГІго^а 8.

10. На гладкій дорозі лихо мі спіткало. (Наг.)
Знач, несподівано, без ніякої причини з мого боку.

11. На гладкім не трудно поховзнути сї. (Ком.)
Серед чемних, укладнпх та облесних людий грозить нетямущому та наівному 
чоловікови пеодна небезпека.

Гладко. 1. А то гладко бреше! (Наг.)
Не заикаючи ся, не тратячи концепту.

2. Гладко говорит. (Дрог.)
Плавно, переконуючо. прививо.

3. Гладко йде, як з маслом.
Знач, іде легко, без перешкоди, на користь новертаять ся діло. ІІор. А її а І Ь. К й 24.

4. Гладко му то пішло. (Наг.)
Знач, пішло без перешкоди, вигідно, корисно.

5. Гладко сї справив. (Наг.)
Знач, зручно, оминувши всякі перешкоди зробив якесь діло.

6. Гладко, що лиш ейце коти. (Н аг.)
Говорять про гладку, рівиу дорогу. Пор. А сІаІЬ . Ого^а 2.

7. Гладко як па леду. (Наг.)
Про восковану підлогу або иншу подібну гладку площу. Пор. А сІаІЬ . Ікс 45.

8. Гладко, як по груді. (Наг.)
Іронічно про якесь важке діло, що стрічає богато перешкод

9. Гладко як по маслі. (Наг.)
Знач, легко, вигідво, без перешкод. Пор. А сі а 1Ь. І8с 24.

Гливи. 1. Гливи як решето. (Наг.)
Гливи — рід їдомпх губ. ростуть корчами, які иноді доходять до значної 
величини.

2. Знайшла баба гливи, тай тоти погнили. (Доброст.)
Трафила ся комусь якась невелика радість, тай та показала ся злудною.

Гливкий. 1. Гливкий хліб нирнїшшии, бо довго в череві лежит. (Наг.)
Сьміють ся 8 господині, якій удав ся гливкий, вакальцьоватий хліб.

2. Гливкий хлїб, що можна з нього коники ліпити. (Наг.)
Говорять про недопечений хліб або зроблений І8 нечистої муки.

Гливко. 1. Сьмій сї, Гливку, дам ти сливку. (Кос.)
Гливко — нрозвище якогось тумановатого чоловіка.

Глина. 1. Бог за глину, а я за калину. (Лучак.)
Сьміють ся з чоловіка, якому вмерла стара жінка, а  він женить ся з молодою. 
Пор. А сІаІЬ . Є1іпа 3.

2. Всї-ошо з б .‘т о ї  глини. (Наг.)

Гладко -Г лина Ч. 5277—529(>.
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Чи пани, чя прості люди. Иор. МГа її «1. I I  (Ь е ііт  І ) '
3. Глина, що хоць коппни з неї ліпи! (Наг.)

Так характеризують селяни свій глипков&тий їрунт.
4. З глини хліба не спечеш. (Наг.)

Знач, треба над нею попрацювати, поки вродить хліб.
5 . 1 ти не 8 ліпшої глини, як я. (Кол.)

Говорять до такого, що дув ся та гордув ипшнми
(і. На ґлппь’ не зґипе (Мшап.)

Очевидно пародія польської приказки: Ка £Ііпіе піе 2§іпіе. (А сІаІЬ . Шіпа 2) 
Так говорять про тих, що живуть па глинястому ґрунті і про те не то що 
не гинуть, а помалу дораблнють ся добра.

7. Паде як глина. (Наг.)
Паде безвладно, про обевсиленого чоловіка.

8. Пішов глину їсти. (Наг.)
Знач, умер і похований. Пор АУапй. 1 (Егсіе 53).

У. Нориае сї чоловік у тій глинї, доки жне. а як умре, то й ного самого
в ній запорпают. (Наг.)
Рефлексії одного старого селянина при похороні.

10. Такий єні як з глини зліплений. (Наг.)
Знач, слабий, отяжілий, перетомлений працею.

Глипнути. 1. Глипнув едним оком. (Маг.) ...з під ока. (Наг.)
Зирнув бистро, несиосгережено, підзорливо або сердити.

2. Глиппув тай відвернув сї. (Наг.)
Знач, розсердив ся, не хотів дпьити ся.

3. Лиш раз глипне, кожда до нього липне. (Наг.) На котру... (Яс. 0 .)
Говорили про'сільського Дон-Жуана, за яким пропадали всі дівчата.

4. Міні досить раз глипнути. (Наг.)
8сі1. щоб півнати, як стоіть діло.

5 . На що глипне, то до него прилипне. (Луч.)
Говорять про 8.ЮДЇЯ, що, я к  то кажуть, „краде в живі очи“.

Глиста. 1. Глиста ми сї всцьила. (Наг )
Говорить чоловік, коли йому (звичайно з нагромаджена квасів у жолудку) 
вробить ся недобре і збираеть ся иа блюванв. В такім р азі селяни заживають 
троха соли. ІІор. XV а  а й . V  (\Уипп -і-6).

2. Глисти му сї збурили. (Наг.)
Говорять про дитячу хоробу — різане в животі. Ж артливо приписують тій 
самій причині також у старших несподівану і нїчвм не мотивовану аміну гу
мору, ваглу сердитість та  понурий настрій.

3. Глисти під горло нідступают. (Наг.)
Говорять селяни, коли наслідком довгого голодованя їх  починає дуснти в горлї, 
немов би з нутра підіймало ся щось до горла

Глітно. 1. 1 літно як у церкві на водосьвятію. (Наг.)
Говорять, коли в хаті назбирало ся богато людий.

Глота. 1. В і лоті гірше чоловіка шукати, як у лїсї. (Кол.)
Бо в лісі е стежки, п в стиску народа нічого но видно.
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2. В глотї як в окропі. (Наг.)
Все там рушавть ся та мішавть ся.

3. В глотї як у лісі заблудити можна. (Дрог.)
В великім стиску народа кругозір кождого чоловіка дуже тісний.

4. В глотї як у смолі. (Дрог.)
Чоловік не може рушати сн швидко і свобідно, бо на кождім кроцї його спи
няють инші.

5. Глота, аж сї голова крутит. (Дрог.)
В стиску чоловік сам не знав, куди повернути сн.

(і. Глота коло мнскн, а робити нема кому. (Наг.)
Говорять про т а к у  сїмю, де богато д їт и й ,  а м а л о  здібних до роботи.

7. Глота, що и не пропхати сї. (Наг.)
Тїсио в церкві або иа ярмнрцї.

8. Глота як на мразиицького попа. (Наг.)
ДІразиицв — село біля Борислава, пов. Дрогобич, тепер славна копальня 
нафти. Люди, давно визначали ся там лінивством і нехітю до відвідуваня цер
кви, так що мравницький сьвященик звичайно правив богослуженв в мало що 
не пустій церкві. От тим то й тепер у випадках, де замісь сподіваної купи 
людий прибуло не богато, де чоловік мав мало занятя, повторяють отсю іро
нічну поговірку.

9. Де велика глота. там миого болота. (Комар.)
Говорять про ярмарки та прагипки, але також обравово: де в якомусь дїлї 
бере участь богато людий, там не обійдеть ся без сварок та поговору.

10. Така глота, що нікуди иглї упасти. (Наг.) ...що як бн з верха
нглу верг, то би иа землю не впала. (Наг.)
Характеризують велику тісноту, прим, у церкві, в коршмі або иа ярмярцї.

Глубина. 1. То глубпна премудрости. (Дрог.)
Ж артую ть із такого, що видав себе дуже вчепим і премудрим, і в розмові 
любить або мовчати, або говорити щось темне та певрозуміле.

Глубінь. 1. Глубінь. аж сї голова крутит. (Наг.)
Зсії. коли зазирнути. Мова про криницю або яку иншу пропасть.

2. Глубінь, що й дна нема. (Наг.)
Характеризують велику глубінь, яку тяжко зміряти. Пор. висше Вода 113.

Глубокий. І. Глубока вода — видима смерть. (Наг )
Бо чоловік кождої ХВИЛЇ може ВТОПИТИ ся.

2. Глубока вода тихо плине. (Наг.)
Говорять про розумного, статечного чоловіка, який робить надумавши ся, ие 
балакав богато. Пор. \У а п (і. IV (\Уа88ЄГ 335).

3. З глубокої кнрннцї студена вода. (Наг.)
Гак і від розумного, статочного чоловіка розумна та корисна порада.

4. На глубокіл не штука втонути. (Голоб.)
Зсії. а  ось попробуй на мілкім. Ж артують, коли хтось дивувть сн, що сей 
або той утопив ся.

6. Не ихаіі сї иа глубоке! (Наг.)
Обравово: не находи в великі інтереси, не бери ся до великих спекуляцій, 
бо набереш ся шкоди.
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(і. То не глубокві чоловік. (Збар.)
Знач, не дуже розумний, не характерний.

7. У нього глубокі кишені, в куди еьигати. (Наг.)
Знач, чоловік богатий, грошовитий.

8. Чим глїбша вода, тни більша риба. (Жабе).
Обравово: чим більше місто, тим більші пани, нисші суди к мім. ІІор. висше 
Вода 16.

Глубоко. І. Бій глубоко вчений. (Дрог.)
Знав богато і думав мудро.

2. Глїбоко на три Гуцули. (Жаб*-;).
Гуцул тут у зиачіню чоловік, муж, якого ріст бук колись одиницею міри, 
пор. далі ч. 7.

3. Глїбоко — по локоть запхав, тай ще дна неяа. (Верез.)
Сьміють сн 8 такого, що бо'іть си зовсім неглубокої води або якогось зовсім
ие важкого дїла. ІІорівнаня взято з мірянії ями або печери, якої глубокість 
пробували рукою.

4. Глубоко, аж бульки етают. (Наг.)
Глубокість незнайомої коди пробують кидаючи в пеі великий камінь. Коли
вода булькоче глухо і бульки виходять досить пізно по вкиненю каменя, то 
се внак, що вода дуже глубока.

5. Глубоко — жі.ибі по око (Наг.) ...по жабяче... (Коя. Так ...що
жабі... (Лучак.)
Ж артую ть із дуже мілкої води, особливо коли хтось і гам боїть ся награфити 
па глибоке місце. Пор. А сі а ІЬ. АУосІа 57.

(і. Глубоко заліз, тьнжко вилізти. (Наг.)
Заплутав ся в якесь діло і не може вибрати ся з нього.

7. Глубоко на пить хлопа. (Наг.)
Міряне на „хлопи“ як сінопїм сяжнїв — слід прадавнього культурного стану, 
коли чоловік у буквальнім 8начіню був мірою всього, отже його ріст, крок, 
ііядь, палець, локоть були одиницями міри.

8. Глзбоко, що як би чоловік упав, то би й кістки цілі не долетіли.
(Наг.)
Так характеризують велику глубінь криниці, яру або шіпіої якої западні.

У. Не глубоко сьижень землі-, а до страшного суду не вилізе. (Яс. С.)
Говорять про покійника та його гріб.

Глузд. 1. Бодай ти глузду ие стало! (Вікно).
Прокляте: щоб ти вдурів, сказив ся.

2. Віїї із глузду з’їхав. (Тернои.) ...зсунув ся. (Вікно).
Знач, одурів, стратив ровум.

3. Всі глуздц розгубив. (Терн.)
Говорять про розсіяного, безтямного чоловіка. Глузди уявлено тут як якісь 
зверхпї річи. які можна розгубити по дорозі.

4. З глуздами чо.ювік. (Збар )
Розумний, з заетановою.

5. Кому не стане глузду, тон міняє добро за нужду. (Збар.)
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Глузд—Глупий Ч. 5349—53іі7.

Говорять про ЧОЛ08ІВВ, що і-амохіть ускочив у якусь погану історію. її»питав 
собі біди.

і;. Треба всї глуади в голові мати. (Цей.)
Треба бути розумним, уважним, обережним, яеіі. бо діло важне.

7. У нього нема доброго глузду в голові. (Наг.)
Він невторопннй. петалановитий, непамнтуїций.

8. Ци глузду в голові ие маєш'.'' (Наг.)
Окрик обурснн на якийсь безтямний учинок: чи ти розуму збув ся?

9. Ци ти й тілько глузду не стало ?
ЗсіІ. щоб се зрозуміти або затямити. Докоряють нетямучому та невторошіому.

1 0 . Ще мі з глузду не вибило. (Н аг.)
Знач, ще я не здрурів. не стратив рову» у лихих пригодах.

11. Щем нрецїнь при всіх глуздах. (Наг.)
Оправдуеть ся чоловік, коли йому кажуть, що зробив дурницю.

Глум. 1. Всьо пішло на глум. (Дрог.)
Знач, пішло в нівеч, розтрачено, змариовано.

2. На глум го нідиьили. (Цен.) ...взьилп. (Кол.)
Насьміхають ся над ним, кепкують.

3. Сказано на глум, а ти бери на ум. (Гнїдк.)
Глум тут у значіню : на жарт. З  усього, що скажуть люди, особливо старші 
та досьвідні, хоч би тілько жартом, повинен молодий чоловік браги собі вауку 
та 8бог.ічуватн своє знане. ІІор. С им . 64?.

Глупий. І. Глупа, глупа, нїґдзб пе бувала, нїцб не вітала. (Дулїби).
Цередразнено говорене старої попадї, що навчала свою доньку, силкуючи сн 
говорити по польськи.

2. Глупий, глупий, а горне до купи. (1’олоб.)
Знач, не зовсім таки глупий. Горне до купи — дбав а а свій дім, за свою 
родину.

3. Глуніш як ожіг. (Кол.
Се вже верх глуноти — дати себе пхати в огонь і терпіти для чужої вигоди.

4 . Глупий як стовп. (Наг.) ...як нень (Наг.)
ІІорівнанв кладе вагу головно на нерухливість та апатію глупого чоловіка.
Иор. А сі а 1Ь. ОІирі 76.

5. Глупому все глунства в голові. (Наг.)
Він тим і глупий, що не вмів иодумати нї про що поважне.

і). Глупому всьо байдуже. (Наг.) ...байка. (Дрог.)
В протиставлешо до байдужости та апатії глупого селяни й називають тала
новитого та розумного „цікавим". Пор. А ііа ІЬ . ОІирі 197.

7. З глушім говорити, треба сі вперед гороху наїсти. (Наг.)
Потратиш богато сиди, заки витолкувш йому що будь.

8. Л глушім ні в кут, нї в двері. (Наг.)
Во вій усюди завадить. Знач, годї з ним що порадити, знайти йому відпо
відне місце. Иор. А сІаІЬ . ОІирі ІЬ8

9. З глупим порада, як з иацьнтов розмова. (Наг.)
Знач безнлодна і сьмішна страта часу. Пор. А (І а  11). ОІирі 203.

10. Знайде сї глуннй, що й тото купит. (Дрог.)
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Глупий—Глухий Ч. 5 3 6 8 -  5385.

Говорить ку п ец ь , коли  Йому допорають, що п р о д ав  л и х и й  товар.
11. На глупих Пап Біг ласкав. (Дрог.)

В гумористичнім протиставленю до мудрих, які й самі дадуть собі раду. ІІор.
А сІаІЬ . Сіирі 39.

12. На глупих сьвіт сто^т. (Дрог.)
Бо їх  більше як ровумних, тай ввичайпо воші працюють і бідують, а ро- 
аумні користають з їх  праці. Так пояспяв сю приказку старий міщанин 
Деревак.

13. На глупих усе врожай. (Дрог.)
Бо їх  родить ся все далеко більше, як розумних та талановитих.

14. На глупого трафило. (Наг.)
Знач, мудрий був би інакше поступив.

15. 'Ги глупий х - ю !  (Яс. С.)
Лають непорадпого, невторопного або лінивого.

16. Ти глупому своє, а він тобі своє. (Дрог.)
Знач, пе переконаеш, не намовиш його, бо він пе зрозумів тебе.

17. То ще глупе калатало. (Дрог.)
Про дурного а балакучого чоловіка.

18. 'Го ще глупе тельп І (Наг.)
Лають невторопну дитину. Пор. А сІаІЬ . Ширі 62.

19. То ще глупий розум! (Наг.)
Знач, то ще дурепь — гумористичний плеонавм, бож глупота — заперечене
розуму. «

20. Як би був глупий, то би посив з купи. (Голоб.)
Марностратство, гайноване надбаного добра селяни вважають знаком найбіль
ш ої глупоти.

Глупо. 1. Глупо сї стало. (Дрог.)
Зроблено дурницю, сього не слід було робити.

Глупетво. 1. Всьо глупство перед Паном Богом. (Д рог)
Знач, усї людські заходи, пляни та турботи — марниця перед Богом.

2. Що ти міпї глупства говориш! (Наг.)
„Глупства" мають також спеціальне значіпе непрнстійних, сороміцьких висловів.

Глухий. 1. Бодай єс у глуху хоробу впав І (Наг.)
Прокляте такому, що пе хоче слухати якоїсь мови і затикав вуха. Глуха 
хороба або глуханя — тиф.

2. В глухий кут упасти. (Стрий).
Говорять про жінку, що злягла. ,

3. Глухий зачув, а німий крикнув. (Цен.)
Відси й пішла якась недоріка поголоска.

4. Глухий каже: „Слухайте, щось тріслої" А сліпий: „Дивіт сї, то
розбійникии. А безногий: , Тікаймо!“ А голий: „Бо пас обідрут".
(Голг.)
Характеристика немотивованого перестраху, який иіюдї обхоплює народні 
маси і якого жерела звичайно зовсім иесуразні.

5. Глухий на тото вухо. (Цеп.)
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Знач, не хоче слухати нкоїсь річи. Пор. Н о с . 353.
(і. Глухий пе дочує, ТО ЯМИСЛИТ. (Міич.)

Докоряють такому, хоч і пе глухому, що не дочувши добре оповіданого, пе
рекрутив його та  додав дещо 8І своєї фантазії. Пор. В г х о г .  ОІисЬу 1; 11 ос. 282.

7. Глухий що не дочує, то вигадає. (Ільк) ...доложит. (Наг.) вими-
ел ит. (ІІетр.)
Значінє таке нк і висше ч. (і, а  також 2 а І и г .  VI, 192; І 'и л ь ф . 8 ; Д н к. 1369.

8. Глухий, що хоць го в писок бий. (1>ор.)
8сіІ. то не почув, хоча тут дотеп оснований на подвійнім значіпю слова 
„чути“ — Ьогеп і ГііЬІеп. Звісно, біль від удару він почув дужі добре.

!). Глухий, що хоць му а гармати стрільни пад вухом, то не вчує. (Наг.)
Характеризують сильну глухоту.

10. Глухий як бє, то мацає доки дихає, і як чує, жи ии дихає, тогди
пиристае бити, (ііужн.)
Глухий, як відомо, кермуять сн переважно дотиком, — віден й іде отеє спо
стережене. Пор. Егн. 36. VI, 48.

11. Глухий як неиь. ^Наг.) ...як стовп. (Наг.)
Характеризують сильну глухоту. Пор. А сІаІЬ . Оіисіїу (і, С е іа к ,  597; 2 й -  
Іи г .  VI, 197.

12. Глухого і иїмого справи не допитаєш ся. (Ільк,)
Оба хоч бачуть, але не вміють сказати як слід. Пор. \V а  п <1. IV  (ТаиЬег 12).

13. Глухого питай ся, а він Ногу молить ся. (Ільк.)
На явімось одиничнім факті оперта характеристика непорозуміпн між пита
ючим і глухим.

14. Глухому два ра-лі кажи. (Голоб.) ...тай то не чує. (Цей.)
Сьміють си з такого, хто инодї з неуваги не дочув якогось слова і просить
сказати ще раз. Пор. А сІаІЬ . біисіїу 3 ; В г г о ■/.. ОІисЬу 6.

15. Глухому до вуха шептати. (Кол.)
Значить робити даремну, безцільну роботу. Пор \У а п й . IV  (ТаиЬег 19, 29). 

Ні. Глухому пісню співати. (Ільк.)
Значить робити щось абсурдне, безцільне і непотрібне. Пор. Л іІа ІЬ . ОІисЬу 
І ;  \ \7 а п (1. IV (ТаиЬег 2-і).

17. Добре глухому: пе скаже нікому. (Ільк) ...другому. (Льв.)
Звісно, тому лише не може бути сплїтварсм, бо еам не чув пїчого. Пор. 
А сІаІЬ . СІисЬу 13 (стор. 678)

18. Зайшов у глуху вулицю. (Дрог.)
Вдав ея в неприємне діло, з якого годі випутати ся.

19. З глухим до ради. (Кол.)
Характеризують усяке недоріке, безцільне починане. Поляк каже: Тгшіпо 
гіисіїеш и гасігіс, А с Іа ІЬ . біисіїу 14; 2 Л Іи г .  IV, 152; \Уапс1. IV (ТаиЬег 12). 

2і). 1 глухий би почув. (Кол.)
Говорять про дуже голосний крик, стук і т. її, Пор. \V а н сі. IV (ТаиЬег “27).

21. Мовчи, глуха, менше гріха! (Лучак.)
Бо не дочувши гаразд перекрутиш те, що до тебе говорять.

22. На глухий копець вийшов. (Кчл.)
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О пинив ся в безвихіднім положеню, не знає що 8 собою робити.

23. Не так глухий, як му заступило. (Кол.)
Говорять про такого, що прикидаеть ся глухим, аби не чути якоїсь неприєм
ної для нього розломі. Пор, латинське Оеістіог яш іи *  ео пиііи?, <]иі гелиіі 
аисііге, і анальогічві \У а псі. IV (ТаиЬег 10).

24. Скажи глухому, не скаже нікому. (Цей.)
Відповідь па те, коли хтось хоче другому сказати щось під секретом і про
сить не говорити сього нікому да її. Пор. А сІаІЬ . (ііисіїу 13.

25. То так як до глухого говорити. (Наг.)
Говорять про неслухняного, упертого чоловіка. Пор. А сі а ІЬ. Оіисіїу 10; 
\У апсі. IV  (ТаиЬег 22).

26. ІЦем Ногу дьикуватн не глухий, що так до мене кричиш. (Наг.)
Огрнзавть ся чоловік, до якого хтось крикнув голосно, прим, у перессрдю.

27. Що глухому великодиий дзвін?
Очевидно иїщо, бо він Його не чув. Німець каже подібно: \Уа» пиігі сієш 
їаи Ь еп  сііе МасЬі%а11? \Уапс1. IV (ТаиЬег 13).

Глухман. 1. Ти глўхиаяе собачий! (Наг.)
Лають глухого — звісно, не зовсім глухого, а  такого, що дещо троха чув.

Глухо. 1. Глухо по иїм. (Наг.)
Зпач. пропав десь, не приходить від нього ніяка чутка.

2. Якось о тім глухо. (Наг.)
Знач, не чути про се.

Глядати. 1. Глядае вчорашного дне. (Лім.)
Про такого, що шукав чогось невідомо де загубленого. ІІор. \Уап<І. IV' (Кіі- 
сЬеп 50, 57, 58).

2. Глядае другої голови. (Лім.)
Знач, шукав якоїсь зайвої річи, чогось такого, що не загубив.

3. Глядае, сам не зпае чого. (Дид.)
Про забудька, розтріпаного чоловіка, що шукав а сам не янав чого.

4. Глядае того, чого не загубив. (Лім.)
Говорять про злодія, який нишпорить по чужих хатах.

5. Глядати шасности до тлустости. (Мшан.)
Шукати соли до омасти. Се ніби загадка, але уживав сн звичайно в жартли
вій мові.

6. Чого хто глядае, то собі найде. (Дид.)
Звичайно говорять у злім значіню, про напасного чололовіка, який збиткував 
инших. поки нарешті не наскочив па такого, що дав ся йому в знаки. ІІор. 
б е  1а к. 124; ЛУап «1. IV (ЗисЬеп З Й -42).

Г л я д іт и . 1. Г л я д и ,  не гляди, не минеш біди. (Топільп.)
Фаталістичний погляд: своя пайка біди призиачнна кождому і вій н |як  не 
мине її.  ІІор. цитовані в Слові о полку Йгореві Боннові слова: Ни хитру, 
ни горазду, пн птичью горазду суда божія не минути.

2. Гляди себе, буде з тебе! (Тер.)
Гляди а значіню пильнуй, бережи. Зпач. пильнуй себе і свойого діла, то вже 
буде тобі досить заслуги. Пор. \У а пїї. І (АсЬІ 13).

3. Сюди туди гляди, щоби-с не виглядів бідн. (Комар.)
-  о д  -

Глухий—Глядіти Ч. 5403—5419.



Глянути-Г н а т и Ч. 5420—5437.

Знач, озирай са пильно на всі боки, щоб не наскочив на нке лихо.

Глянути. 1. Гляпь Божо з неба, що міні треба! (Цеп.)
Молив ся чоловік притиснений від разу ріпиими потребами.

2. Глянь, Боже, таіі відверни ся! (Лізі.)
8сі1. бо тут робить сн щось погане та грішне.

3. Глянь на себе, буде а тебе. (Ільк.)
Придивп ся сам собі, всі], який ти поганий, сьмішнигі, непочесннЙ, то вен 
твоя зарозумілість та пиха пропаде Пор. висшс Глядіти 2.

4. На що гляне, все погане. (Цеп.)
Говорять про варозумілого, вередливого або сквашеного, якому скрізь недо
года і якому все видаеть ся поганим

Г>. Нк гляне, аж молоко кисне. (Вікно).
Про сердитий, непривітний зір.

0". Як гляне, аж трава вяне. (Лій.)
Говорять про злого, завидющого чоловіки. Набуть слід віруванн в спеціальні 
урочні очи, від яких мерли люди і пропадало все живе довкола.

Гнат. 1. Гват вс—в сї в плат, поставив у кут тай каже: Най міні сюїт
тут; як буду йти в поле, буду мати готове. (Іваиик.)
Оттаке вичитують драанячи хлопця на імя Гнат.

•2. Гнати, а любиш мохнате ? (Наг.)
Дравннть парубка иа імн Гнат. .Мохнате — образоно: забава 8 дівчатами.

3. Гнате, г—о. вам нате! (Наг.)
Мудроване, обернене до хлопця па імя Гнат.

4. І Гнат не брат, як біда нрикрутит. (Кол.)
Знач, відрече ся, пе заступить.

Гнати. 1. Вгнав ем сї в довгії. (Наг.)
Наробив довгів не розміркувавши добре, чи буде звідки заплатити їх .

2. Гнав на іитпрох коиьох. (Наг.)
Віг швидко, дув ся. пишав ся. ІІор. \¥ ап с І. III  (Кеппеп 2Н).

3. Гнала би сї за тобов лиха долі! (Наг.)
Щоб ти боров сн зі злиднями і пе міг уникнути їх . Прокляте, коли хтось
женеть сн за  иншим, грозячи йому бійкою.

4. Гнало би ти но під груди! Ш аг.)
Прокляте: щоб тебе кололо по під груди, щоб тобі пухло черево.

5. Жене го в гору. (Наг.)
Говорять зі спеціальним значінем про хорого або трупа: він пухне сильно, 
тїло падуваеть ся

0. Жене як вітер. (Наг.)
Біжить швидко.

7. Жене як гайдаибан. (Сор.)
Говорять цро швидкий рух, не конче про І8ду.

8. Жени до сто вітрів ! (Наг.)
Забирай ся, втїкай, щ езай!

— 845 —



Гнати—Гнити Ч. 5438— 5454.

У. Жени, пе жеии, не піду до церкви. А хоть ніду, то не к.іьпкнў. 
її хоть кльикиў. то не иіеипў, а хоть шепну, то п то пе буде Богу 
приємно. (Цеп.)
Ж артують із такого, що не хоче робити того, що Йолу велить, а коли на
решті й робить, то ие так як слід. Образ узятий із даввої давшшн. коли лю
ди й треба ще, було силою гонити до церкви.

10. Женут людських дїтпіі як худобу па заріз. (Наг.)
Говорять про вояків, яких гонять на війну.

11. Женут як худобу. (Наг.) ...як иміпі.и. (Наг.)
Ж енуть безладно, бев опору — про безтямних людий, яких хтось загонить 
у біду. Пор. А сі а ІЬ. Опас 1.

Гнида. 1, Віджили му в ср—ї гниди. (Наг.)
Згірдно : вже отямив ся 8 біди, троха видужав після хороби. доробив ся де
чого. Пор. висше Вош 9.

2. Гірше докучит гнида, як вош. (Кол.)
Малий, непоказний ворог нераз гірше докучить, як явний. Пор. А і! а ) і) 
Сіпісіа 1; УУапсІ III  {Кі$не 1).

3. їли, їли вуши, а тепер гниди. (Наг.)
Говорять, коли після одних ворогів до чоловіка пристають другі, менше важні.

4. Не велика гнида, а про то огида. (Цеп.)
Говорять про якесь дрібне а  непутяще діло, про сором, якого чоловік набрав
ся 8 малої причини.

Г>. То ще така гнида, що не кусає, а свербит. (Дрог.)
Говорять про нелюбого чоловіка, що ніби то й не шкодить, а вже своєю
присутністю вносить несмак у товариство.

Гнилий. 1. Від едного гнилого ябка й друге сї загниє. (Ком.)
Знач, від одного злого, лінивого чоловіка попсують сн й шані, ті що входять 
з ним у безпосередну стичність.

2. Гнилий, що й з місцьи не рушит сї. (Наг.)
Говорять згірдно про лінивого чоловіка.

3. Гнилий, що н місцьи цілого нема. (Наг.)
Говорять про тяжко хорого, струповатого чоловіка.

Гнилиця. 1. Влежьнв сї на гнилицю. (Наг.)
Говорять про лінивого лежибока, що з лінивства занедужав.

2. На гнилиці вас ие відложу. (Наг.)
Говорить батько до дїтий наганяючи їх  до роботи.

З Ти гнилице встань, бо сн боки відлежиш. (Наг.)
Корняють лінивого чоловіка.

Гнити. І .  А гнив би-с ж и в и й ! (Наг.)
Прокляте. Коли чоловік гнив за житя. то се вважають великою карою божою 

за якісь страшні гріхи.
2. Гниє в нїм утроба. (Наг.;

Він марнів, нидів, але також не мав гумору, охоти до праці.
3. Кому гнити, а кому жити. (Цей.)

Говорять иро війну, в якій важить ся кождому смерть або житв.
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Гпїв Ч. 5 4 5 5 -5 4 7 0 .

4. Раз ми в земли гнити! (Наг.)
Вислов резигнації та  рішучости. знач, раз мені вмирати, чи течер чи коли будь.

Гнїв. 1. 13 гііїві чоловік сам ие зпае що робит. (Наг.) ...сам себе ие
ТЯ81 ит. (К р е х .)
Тратить застаиову і шшованв над собою. Пор. \ \ 'а іи 1 . V (2огп 85).

2. Гнїв без сили — в бік колька. (Гнїдк.)
Знач, його вістре обертавть ся против самого того, хто гнїваеть сн, йому 
найгірше допікає. Пор. А <3а 11>. впіе\у 2 - 5 ;  Німець каже, що безсильний 
гнїв — готовий цоваушник, \У а п 11. V (2огп 99).

3. Гнїв кров псує. (Дрог.)
Уговкують сердитого. Пор. АУапіІ. V  (2огп 180;.

4. Гнїв сили додає. (Кол.)
В гнїві чоловік хаиае сн без тими за таке діло, до якого б не брав ся па хо
лодно. Пор. А іЛ а 1Ь. Опіе«г 6.

5. Гпїв слїиии дорадник. (Льв.)
У гнїву чоловік робить без відповідної застанови. ІІор. М и к а . 1107; А іІа ІІі. 
Опіе\у 17; \У ап і1 . V (2огп 42, 156); С е іа к .  ЦЯ.

(і. Гнїву сї ие бою, о ласку не стою. (Дрог.)
Говорить чоловік, що чув себе безпечним супроти сердитого. Пор. А (І а Пі. 
Опіе№ 13; \У аін1. V (2йгпеп 8).

7. На гнїв не заперти й хлів. (Ільк.) ...заперти... (ІІетр.)
Знач вій вибухне, виявить себе в усяку пору, чоловік не може запанувати 
над собою, аби пе гнівав сн. Пор А (] а 1Ь. Спіе\у 23.

8. На гпїв нема ліків. (Ільк.)
Коли чоловік аагиївабть ся, то не лниіавть ся нічого, нк дати йому иересер- 
дпти он і вступити ся йому з очній. Пор. А <3а 1Ь. Опіе\ї 2 'і ; а  п <1 V (%огп 7Я).

9. Най го гнїв мине. (Наг.)
8сі1. пережди, аж пересердить ся.

10. Не в гнїв вазі кажучи. (Наг.)
Формула перепрошена, якою попереджають якесь прикре для слухача речене.

11. Не доводи мнї до гніву! (Наг.)
Окрпк сердитого чоловіка до противника.

12. Ні в гнїву, ні в ласці. (Наг.)
8сі1. живемо. Говорять про себе сусіди, що часто сварить ся з собою і часто 
перепрошують ся.

13. По гніву нерепросипи. (Наг.)
Перепросини звичайно відбувають сн з різними церемоніями, а  що пайваж- 
нїйше, з почастунком, і являють сн свого рода відплатою за нрикрости, які 
завдали собі перед тим обі вагнївппі сторони

14. По гнїву пізніш жаль. (Кол.)
Чоловік у гнїву наробить такого, чого потім даремно жалув. ІІор. (З е їп к . 
113; XV а п її. V (2огп 71).

15. 1 им гнівом був бне гри дни ситий. (Наг.)
Виходило би, що гнів випорожнюй жолудок. В усякім разі уявляють собі, що 
гиів вичерпує силп чоловіка.
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1(і. Ти свій гнїн запри в хлів. (Дрог.)
Не мавш Чг го гнівати ся, менї байдуже про твій гаїв.

17. Що ми « гніву приросте? (Наг.)
Говорить спокійний чоловік, який не любить За що будь гнівати сн. ІІор. 
Л її а ІЬ . (дііій'Уаб 8І§ 2

18. Як би не гнів, то би й перепросин ве було. (Голоб.)
Говорять учасники перепросин, які корпетають із тої веселої нагоди.

Гнівати ся. 1. А ну вгнївай сї та перестань їстп! Наг.)
Говорять дітям, що вередують підчас обіду. Пор. висше Вперти ся 3.

2. Гнівав бис сі на єною сорочку! (Наг.)
Прокляте. ІЦоб ти відцурак ся того, що тобі пайблизше.

3. Гніває сї — треба би червоної шьиики, аби го иереиросити. (Наг.)
Між церемоніями перепросин мабуть відгравала колись ролю червона шапка, 
якою треба було кланнти ся до землі. Тепер сеї поговірки уживають лише 
жартом, кплячи собі з того, хто гніває ся без причини.

4. Не гнівай сї, бо сї тебе туг ніхто не бо^ит. (Наг.)
Знач твій гнїв не зробить ніякого ефекту.

5. Не гнівай сї тай не перепрашьий. (Наг.)
Знач, веди себе спокійно та етаточио. Пор. А іІа ІІ і .  («іііечуас 7.

(і. Хто сі гніває, тому ніс утиут. (Дрог.)
Говорять малим дітям, які люблять чого будь розсердити сн. Натяк на звісну 
казку про попа й його наймита, пор. Етн. 36. VIII, 47, 58

Гнівити. 1. Не гніви Бога! Гнїдк.)
Остерігають чоловіка, що жалувгь сн на свою біду, хоч йому ще не дуже 
зле поводить сн.

2. Нема що Бога гнівити. (Наг.)
Знач, пема чого нарікати, ведеть ся не зле.

Гнівний. І. Гнівний, аж му з носа канає. (Наг.)
Кплять із сердитою а безсильного.

2. Гнівний, що аж зубами скрегоче. (Цен )
Говорить нро дуже сердитого чоловіка. Пор. А іІа ІЬ . (іпіе\уас -і.

3. Гнівний, що анї сї в той бік не нодивит. (Наг.)
Про чоловіка, що розсердивши ся порвав з другим усякі товариські впосини.

Гнївник. І. 'Го мій гиївник. (Наг.)
Я з ним живу в гніві. Такі гнївники при стрічі не витають ся і не бувають 
разом у одній хатї в гостині; де пішов один, туди не йде другий.

Гніздити ся. 1. Гнїзднт сї. як курка на єїіцьох. (Наг.)
Говорить нро такого, що сідаючи ие може прибрати собі місця, сидить неспо
кійно.

2. Гнїздит сї як чайка на болоті. (Наг.)
Ж иве в невигіднім, неприступнім місці, оідус.

Гніздо. 1. Боїай то кожднй своє гніздо мав! (Берез.)
Ж алував сн комірник, якому надокучило жити по чужих хатах. ІІор. \УаПі1.
III (Иезі 71).

2. Нже іі гнидо иастнло. (Кол.)

Гнівати ся— Гиїчдо Ч. 5471— 548!).
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Гнїадо Гній Ч. 5490 -5507.

8сі1. иташкп вилетіли. Коли когось шукано, а кін утік заздалегідь із певного 
місци, де його вадїили сн захопити. Иор. \\'ип<1 III (N««1 50, 51, 54).

3. В своє гніздо н<* каляй. (Лім.)
Свойого роду, своїх найблиаїшіх не обмовляй ІІо|і. \\" а п 11. 111 (N68126. 40 —4-Н); 
А гі а 1Ь. 6піа2'1о 3.

4 . 15 чужім гнізді не решети сї. (Дрог.)
В чужім домі не вередуй.

5. Доброго гнізда добрі итахи (Наг.)
З  доброго роду, доброго вихованн, то й дї ги добрі. ІІор. А <1 а 11>. бпіагсіо 1; 
С е іа к .  405: УУапсІ. III (Кеві 15).

(5. йден гніздо знайде, другий птахи вибере, (Дрог )
О д и н  піддасть думку, виробить плям а другий екориотае з нього. Пор. С е іа к .  
220 ; \У а п її .  Н І (N0.41 8)

7. Зарив сї в своїм гпїздї, іцо й на сьвіт не визирає. (Наг.)
Говорять про відлюдка, що безвихідно живе в своїй хатї і уникає людською 
товариства. ІІор. \Уапс1. III (Кезі 60).

8. 1 найменший пташок свого гнізда борошіт. (Наг.)
Так само й чоловік хоч і шійбідвїйший, боронить свого домашнього Огнища.

‘.І. Кождому своє гніздо миле, (Наг )
Овій д ім ,  своє село, свій рід. Пор. А її а  ІЬ. бгш ш іо "2.

10. На гиїздї го вхопили. (Наг.)
Знач, у хатї, в постелі — коли говорять про якогось утікача, що довгий час 
ховав ся і пе можна було його віднайти.

11. По гнізді пізнати, який птах у пін виводит сї. (Дрог.)
По уридженю дому, по способі веденя господарства можна пізнати характер
чоловіка. Иор. АУапс). III (N0*1 ’0).

12. Свого гнізда но цурай сї. (Наг.)
Знач, свого роду, походженя, свого села.

13. Своє гніздо най теплій ше. (Кол.)
Обравово: своя хата найвигіднїйша. Пор. УУапіІ. 111 (N681 1, 10).

14. То вже такого гнізда потьи. (Наг.)
Знач, се чоловік такого (поганого, злодійкуватого) роду. Пор. УУап<1. III 
(N081 13).

15. То собі тепле гніздо звили. (Льв.)
Про богачів, що живуть вигідно. Пор. \Уапс1. III (N681 58).

Ні Яке гніздо, такі й цотьита. (Н аг)
Який рід. яке виховане, такі й діти Пор. \ У а т і .  III (Ме.чі 47).

Гній. 1. А встань но ти, гною! (Наг.)
Корияють лінивого, такого що довго спить.

2. Ьез гпою нераз поле вродит, а без ласки божої иїколц. (Наг.)
Ш тикують нераз селяни старого поколїня. Німець каже навпаки: МІ8І Іпі 
іііеііг \УппсІег, аІ8 сііе Неііі^еп, \У а п її .  III (Мізі 37, пор. надто (і. 5гу>

•і. 15 гноін бис сї парив!
Прокляте: щоб ти валяв ся в гною, опущений усіма.

4. Від гною сім день руки не вмивав. (Голг.)
І оворать про такого, що має руки дуже брудні, порепані
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5. Гній лежит. а Бог долю держ и . (Гнїдк.)
Гпій тут у зішчіню лінивого, иенорадного, ледачого чоловіка, якому нераз 
у житю щастить ся. Стилізація приповідки натякав на звісну легенду про те. 
як Хрпстос, бачучн лінивого неробу, що лежав під грушею і ждав, аж йому 
грушка впаде сака в рот, судив йому роботящу та слухняну дівчину аа жінку, 
пор. Кт. 36. XIII, ч. 108.

(і. Гній певииезениіі. (Гнїдк.)
З  докором говорять про лінивого, нспорадного чоловіка

7 . Де гною лопатка, та* хлїба букатка. (Завул.)
ІІогновие поле ліпше родить Буката, букатка — з румунського шматок, вла
стиво стілько. скілько раз до рота вкусити, від Ьосса — рот.

8. До гною не треба строю. (Наг.
Щоб порати ся біля гною, не треба пишної, празничної одежі. Німець каже : 
вгоЬеп Мізі Геді т а п  т і ї  £гоЬеп Веяеп. ДУапіІ. III (Міяі 21). 

і). З гиою-м го іштьпг. (Наг.)
Знач, видобув із бруду, вивів із  бідпосги та занедбана.

10. З того й гною доброго пе буде. (Наг.)
Се зовсїм пї до чого не здале. Пор. XV а п (і П І (Мі.чі 65, 67).

11. 1 нн не на гною шлюб брали. (Цеп.)
Виправдує ся жінка або чоловік, коли хто їх  діти її назве байстрятами. Пор. 
\Уапс1. III (М ій  70).

12. І на гною не виросте, як Вог не зародит. (Голоб.)
Знач, крім механічних підмог, які може дати чоловік, треба що щасливого
сутїку ріжних обставин задля успіху діла, пор. висше ч. 2.

13. На гною шлюб брати. (Дрог.)
Жити 8 жінкою бе8 шлюбу, на віру, пор. висше ч. 11.

14. Тото но варто й на гній викинути. (Наг.) ...висипати. (Кол.)
Говорять про нікчемну, зовсїм невдалу річ. Пор. \¥ап<1. III (Мізі 77).

15. Як не будеш в лїтї гною скрептатп, не будеш в зимі пальці ли
зати. (Мшаи.)
Гній скрептати — згортати його і скидати на купу.

Гнобити. 1. Гнобит го як не боже сотворіне. (Дрог.)
Збиткує ся пад ним, зневажав, ненов би він не був так само сотворений Бо
гом, як і сам гнобитель.

Гноївка. 1. Гноївка — мати ти Жидівка. (Яс. 0.)
Мудроване. Скажи „гноївка", а коли одип скаже, другий зараз додав до риму 
реш ту.

Гнути. І. Він усе на своє гне. (Наг.)
Силкувть ся поставцти на своїм, заговорює про своє діло.

2. Він якогось харамнна гне. (Орт.)
Говорить дурппцї, балакає всячину, щоб задурити. ,  Харамапа“ • очевидно 
перепсована народною етимольоґією „хіром антія11, вороженв в ліній долоні. 
Спеціально Циганки мають у нас привілей дурити сни вороженєм селян і ви
дурювати від них датки.

3. Гне сї, аж лука стає. (Наг.)
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Про скотииу або й про чоловіка, іцо гне ся під надмірним тії гаром. ІІор. 
Л сі а ІЬ. Оіас віє 3.

4. 1'пе ся в три погибелі'. (Вікио).
Знач, гне сн аж до землі, иринижуб себе перед кимось.

5. Гие ся як солома. (Збар.) ...як лоза. (Терп.)
Про гнучку деревину, а  такі.ж про податливу людину. Пор. АсІаІІ). (тіа<; зі§ 1.

іі. Гни го в каблук! (Голоб.)
Підчиняй Його своїй волі, вчи його послуху та покори.

7. Гші го до землі', бо як нї, то він тебе лігно. (Наг.)
Навчають батька, ик поводити ся з неслухняним сином.

8. Гни деревину, доки молода, бо старої не зігниш. (Наг.)
Образово: вчи дитину, доки мала. ІІор. \У а її а  І (Віе^еп 4).

9. Гни сї, то сї не зломиш. (Наг.)
Вимовляють погляд, що в житю пераз кориснїйше корити си та улягати, 
ніж черев гордість та неподатливість наражати ся на більше нещастя. Німець 
каже: Вєрзєг Ьіедеп аІ8 ЬгесЬеп. УУапсІ. І (Віе"еп І).

10. Гнути байди. (Збар.)
Плести небилиці, дурити когось фантастичними илннами.

11. Гнути в собі біль. (Кос.) ...жаль. (Кос.) ..гн ів . (Кос.) ...нізьму.
(Кривор.)
Давити в собі, таїти в собі.

12. Гнути копаипцї. (Наг.) ...сапки. (Кол.)
Дїточа забава, яка полягав в тім, що один хлопець перевернувши другого на 
землю горілиць, пригинав його коліна до чола Фраза мав також иніпе. ско- 
ромпїйше значінв, пор. співанку:

Ой дід бабі сапки гне,
А що загне, нлїшки бе. (Кол.)

13. Не туди гнеш! (Наг.)
Не про те говориш, не в тім напрямі працюєш, як би слід.

Говка. 1. Гонка моя, але випко не .моє. (Вікно).
К пили а вередливої жінки, якій ніколи не можна було потрапити в лад. Опо
відали, буцїи то раз позичила вона була сусідці голку, а  коли та потім при 
несла її  назад, вередлива баба підняла сварку, бо оглянувши голку пізнала 
внравдї своє вістря, але вушко здавалось їй відмівшім від тою , яке було 
у її голки.

2. Куда говка, туда іі нитка. (ІІетр.)
Куди пішов старшин, туди повинні йти й молодші. Пор. А іІа ІЬ . І}гЬ І ;  
'V а  ції. III (К'асісі 3).

:!- Цнганцка говка. (Сият.)
Так називають грубу голку, якою шиють міхи.

-І. Яка говка, така й нитка. (Цей.)
Я кий голова, провідник, таке й діло, що робить ся під його проводом. ІІор. 
А (3 а  1Ь І£Іа 5 :  АУапсІ. Ш (N8(161 19).

Говорити. 1. Аби-с говорив до нього як до сьіу'нтого, ції послухає! 
(Наг.)
Говорять про впертого, зарозумілого чоловіка, веіі. не послухав.
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2. Абн-с говорив і груди '-в виговорив, то не послухає. (Наг.)
Говорить про впертого, пепослушного чоловіка.

3. Аби що говорили, то не вірю. (Кол.)
Нехай говорять що хочуть, хоч і найгірше.

4. Або я ЩО говорю! (Цеп.)
Знач, я те саме говорю, і моя думка така-ж.

5 . Або ти говори, або най я говору. (Наг.)
Говор ить чоловік, якому його су сід  раз у раз перебивав.

(і. Або хто що говорит нротив того? (Дрог.)
Питане замісі, запереченя. Ніхто против того нічого не говорить.

7. Або я тут говорю, або хто? (Кол.)
Знач, я один маю право говорити тут, а ти мовчи.

8. Анї говорити ои не дасть. (Наг.)
Про завзятого, сердитого або гордого чоловіка, до якого годї ії приступити 
з якимось ділом.

У. Ану, говори му що хочеш ! (Наг.)
Ясії. усе дарма, не хоче слухати.

10.' Ану говори своє, а я своє буду. (Наг.)
Знач, і в мене не ліпше, як у тебе, у обох нас однакове лихо. Пор. а п  (І.
IV (ЙргесЬеп 4).

11. Ану говори швидко раз за разом: здули жуии. (Наг.)
Також рід мудрованн. Наівний виголошує тоді сороміцьке речене, з якого 
нрисутні регочуть ся, а він 8 разу п не розумів його.

12. Більше би говорити, як тото варто. (Тоиілмі.)
Знач, се справа дрібва, а  хотівш и вияснити Ті треба би говорити богато.

13. Вогато говорити, а ие-що слухати. (Міич.) ...нема чого... (Нетр.)
...нема що. (Ільк.)
Кажуть про замотану, а  в основі нецікаву, прикру справу. Пор. Д ії а II) 
Сіасіае 53 ; XV а псі. IV  (Зргесіїеп 19).

14. Будеш тп мінї тут фечкп бечки мечки говорити! (Наг.)
Викрик обуреші, коли хтось вамісь розумного діла балакає пусте, без звязку.

15. Було говорити, як питали. (Наг.)
К оли  хтось там, д е  треба було говорити, забук язика в роті, а потім, на 
дозвіллі пригадує собі: я  те й  т е  мав би був сказати.

10. Вій говорит і не договорює. (Цей.)
Боїть ся чогось, криє ся з чимось.

17. Вогорн Грицю „Богородицю", а я буду „Вірую*. (Стояи.)
Ж артую ть, коли два говорять рівночасно, а  коидий про щось инше.

18. Вогори Клиае, нех твоє ие гине. (Стоян.)
„Вогори“ діялєкт. зам. говори. Репліка на пусте, безпредметове бялакане Пор. 
С е іа к .  76.

19. Вогорит на ирострат. (Збар.)
Знач, на жарт, на каини Щ о значить саме слово „прострат“, не знаю.

20. Воюріп таке, що ні пришити, ні прилатати, нї кому дурно дати.
(Збар.)
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2. Абн-с говорив і груди си виговорив, то не послухає. (Наг.)
Говорить про впертого, непослушного чоловіка.

3. Аби що говорили, то не вірю. (Кол.)
Нехай говорять що хочуть, хоч і найгірше.

4. Або я що говорю! (Ці'П.)
Знач, я тс саме говорю, і моя думка така-ж.

5. Або ти говори, або пай я говору. (Наг.)
Говорить чоловік, якому його сусід раз у раз перебивав.

(і. Або хто що говорит нротин того? (Дрог.)
Питане замісь запереченн. Ніхто иротив того нічого це говорить.

7. Або я тут говорю, або хто? (Кол.)
Знач, я один маю право говорити тут, а ти мовчи.

8. Ані говорити си не дасть. (Наг.)
Про завзятого, сердитого або гордого чоловіка, до якого годї Гі приступити 
з якимось дідом.

■). Ану, говори му що хочеш ! (Наг.)
Зсії. усс дарма, не хоче слухати.

1 0 . 'Ану говори своє, а я своє буду. (Наг.)
Знач, і в мене не ліпше, як у тебе, у обох вас однакове лихо. ІІор. \У а п <1.
IV (8ргес1іеп 4).

1 1 .  Ану говори швидко рав за разом: здули жуии. (Наг.)
Також рід мудрованн. Наівнай виголошує тоді сороміцьке речене, з якого 
присутні регочуть ся, а  він 8 ра8у й не розумів його.

12. Більше би говорити, як тото варто. (Тонільн.)
Знач, се енрава дрібна, а  хотівш и вияснити Ті треба би говорити богато.

13. Богато говорити, а не-іцо слухати. (Міич.) ...нема чого... (ІІетр.)
...нема що. (Ільк.)
Кажуть про замотану, а  в основі нецікаву, прикру справу. Пор. А іІа ІЬ . 
Сіасіас ЬЛ] \ \ ’ а п (І. IV  (8ргес1іеп 19).

14. Будеш ти міні тут фечки бечки аечки говорити! (Наг.)
Викрик обурена, коли хтось вамісь розумного діла балакав пусте, без звязку.

15. Ііуло говорити, як питали. (Наг.)
Коли хтось там, де треба було говорити, забув язика в роті, а потім, на 
дозвіллі пригадує собі: я те й тс мав би був сказати.

16. Він говорит і не договорює. (Ден.)
Боїть ся чогось, крив ся з чимось.

17. Вогори Грицю „Богородицю", а я буду „Вірую". (Стояи.)
Ж артую ть, коли два говорять рівночасно, а к о ж д и й  про щось иншс.

18. Вогорн Климе, нех твоє не гине. (Стоян.)
„Вогори" діалект, зам. говори. Репліка на пусте, безпредметове балакане ІІор. 
Й е іа к .  76.

19. Вогорит на прострат. (Збар.)
Знач, па жарт, на кпини Щ о значить саме слово „прострат*, не знаю.

20. Вогорит таке, що ні пришити, пї прилатати, нї кому дурно дати.
(Збар.)
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41. 1'оворп Грицю Богородицю, а я буду Вірую за кобилу сїрую. (Дар.)
...а я буду Огченаш. (Корч.)
Ж артую ть із такого, що говорить щось невідповідно до річи і до пагоди, пор. 
впсшс ч. 17.

42. Говори дїдьку за попом! (ІІечеи.)
„Дїдьку" тут первісно мало не лихе, а пестливе значіне; мабуть якийсь батько 
навчав свою дитину, кличучи її  по домашньому „дїдьку". Чи з часом се ре
чене набрало сатиричного антіпопівського значіня, не знаю.

43. Говори до гори! (Лев.)
Знач, говоритимеш пусто і бозхосенно. Оклик, коли хтось не слухає або пе 
розумів того, що до нього говорять. ІІор. грецьке ЯаЯя'і- (І^еиізсії II, 185),

44. Говори до горп, а гора горою, а ти дурню роби що хочеш з дур
ною. (Тереб.)
Окрик знеторплнвленн чоловіка, що мав дурну жінку.

45. Говори до горп й ноги задери, а гора горою. (Сіл. Б.)
Знач, говори хоч розсядь ся, то таки не договориш ся я ним до ляду.

40. Говори до гори, пане Григоре, а гора таки дурна. (Ільк.)
Уговкував добродушний чоловік дяка, який снлкував ся його дочку навчити 
катехізіса.

47. Говори до дурньп ! (Наг.)
Зам. даремно говорити, коли він дурень. Кплять із такого, хто поеьміе гово
рити зі старшим не даючи йому відповідної пошани.

48. Говори до иего, коли він Німець. (Гол.)
Знач, не розумів твоїх слів. Приказки уживають, розумівть ся, і про тупих 
пе-Нїмнїв. ІІор. АУапіІ. III (Кесіеп 457, 466); І (І)еиіясііег 49).

49. Говори до иего, мов горохом до стїии кидай. (Городен.)
Знач, даремно говориш, ніякі докази не трафляють йому до церсконаня. Пор. 
ЛУаіиІ. III (Кесіеп 468).

50. Говори до него, як до стовпа. (Ворисл.)
Він глухий, тупий, не розумів або не хоче розуміти твоїх  слів.

51. Говори до неї, а в пеї Маковеї. (Ільк.)
Знач, до нього говори, а  він про щось иншс думав.

52. Говори до нього, Маковія в нього. (Лучак.)
Значіне як у попереднім ч.

53. Говори до иього як до дїтипи. (Наг.)
8сі1. бо він инакше не зрозумів, бо недосьвідний, тупий.

54. Говори до нього, як до доброго! (Дрог.)
8сі1. а він усьо обертав на зле, сердить ся

55. Говори до стовпа, а стовп стоїть. (Ільк.)
Кажуть про глу х о го / тупого або лїнивого, що ие квапить ся викопувати те, 
що йому сказали. Пор. А сІаІЬ . Оасіай 20.

50. 1 оворц до того, що в болоті снднт. (Вар.)
Знач, до чорта, зглядпо до злого чоловіка, який усяке твоє слово перекручуй 
на 8лє.

57. Говори до тумана! (Наг.)
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Ч. 5595—5611.

Окрик нетсриливости чоловіка, який надармо силкувть ся тупоумному нитол- 
кувати якусь річ.

58. Говори дурному, а він своє правпт. (Городеи.)
Про непорозумінв двох розмовників.

59. Говорнж до него по німецька! (Гнїдк.)
8сіІ. коли я пе вмію. Коли хтось торгуючи ся дав ванадто малу ціну або жа
дав занадто великої, на яку другий ие може згодити ся. Пор. \У а  п сі. І (Веиіяеі) 6 ).

6 0 . Говори здоров, а я своє знаю. (Тереб.)
Думає собі чоловік, якому хтось инший авторітстпо балакав щось, а він не 
сьміе сперсчати ся з ним М овляв: говори собі, а  я зроблю так, як я знаю. 
Пор. А сІаІЬ . Оасіай 29.

61. Говори з ним, як з чоловіком, а вно до тебе як евния. (Цен.)
Про нечемного, нелюдяного або пяного, я к и й  у розмові допускав собі глупі 
жарти або лайки.

(і2. Говори зо мнов по просту, бо я не заяць крутими стежками ска
кати. (Льв.)
Мовив статочииії чоловік до хлисгка, який пробував говорити до нього натя
ками та  нідморгуванями.

63. Говори і груди свої виговори, ану ци послухає. (Наг.)
Говорять про впертого, непослушного чоловіка. Пор. висше ч. 2.

64. Говори іі на хату вилїгь. (Наг.)
Знач, хоч кричи так, аби все село тебе чуло, то мені байдуже.

65. Говори Клпме, нехай твоє не гине. (Лев.) ...най... (Негр., Ільк.)
Про пусте,- безпредметове балаканв Пор. висше ч. 18.

66. Говорила — балакала, їхала — везла сї. (Кольб.)
Про довге, без звязку балакане.

67. Говорила — верзла. (Немплів)
Про пусте, беззвязне балакаив.

68. Говорила — їхала, сиділа — везла ся. (Іванівні Ж.)
Значіпе таке саме, нк висше ч. 66.

69. Говорила небіженька до самої саерти, а як умерла, то ноги за
дерла. (Ільк.)
Значіпе такеж, як висше ч. 66—68.

70. Говорила небіжечка до самої бесіди: нїм заніяла, когут Нйгу душу
віддав. (Наг.)
Про баламутне, беззвязне оповідане.

71. Говорила небіжечка до самої смерти, а по смерти не могла ср—п
заперти. (Кобил.)
Значіпе такеж, як і в иопередпім ч.

72. Говорило би з тебе, як з дуплавої верби. (Голоб.)
Дуплава верба — звичайно осідок нечистого духа. Знач, щоб у тебе війшов 
нечистий дух і говорив із тебе. Нро злого, напасливого чоловіка.

73. Говори-мели ! (Наг.)
Іоворнть відомому брехунови, мовляв: ніхто тобі не вірить.

74-. Говори міні на док.іадь! (Наг.)
— :(05 —

Говорити



Говорити Ч. 5 6 1 2 -5 6 3 1 .

Знач, говори докладно, ви п о р яд о к , з усіли деталями.

75. Говори на вітер! (Наг.)
Знач, говориш пусто, безхосепно. Пор. \ \ гапі1. IV (ЯргесИеп 119).

70. Говори, най ти сї не кучит! (Дрог.)
Знач, говориш пусте, для пустої розривки.

77. Говори, най ти язик не стане ! ( Горн.)
Прокляте : щоб ти говорив пе зупиняючи ся, докп живеш.

78. Говори на свою голову. (Наг.)
Зяачіне двояке: 1) па свою одвічальність і 2) сьвідчи сам против ссбе, говори 
собі на шкоду.

79. Говори, не бій сї. (Наг.)
Заохочують, коли хтось вагаеть ся, чи мав сказати якусь річ, чи пї.

80. Гонори-нерди! (Цей.)
Зневажливо уговкують звісного пустомелю, мовляв: замовчи, ніхто тебе не 
слухав

81. Говори Негре л гуз ев. (Цеиїв).
Окрик зпегерпливленя по розмові з дурним, тупим або пещирим чоловіком.

Ь2. Говори Петре з телицею. (ІІетр.)
Звачіне також, як і в попереднім ч.

83. Говори Петре 8 фостозі. (ІЛЬК.)
Значіпе ці яирга.

84. Говори во божому. (Наг.)
Знач, по справедливостії, сумлінно.

85. Говори погадавши. (Наг.)
Осторога: не говори необдумано. Пор. А її а 1 Ь. М<>\\'іс 41.

80. Говори по людськії!
Знач, подавай таку раду, яку-б можна прннятн й виконати.

87. Говори по правді ! (Наг.)
ІІайпросгїпша рецепта житквої мудрости, на жаль для мпогпх дуже помила.

88. Говори публіка, як вода на лотоках. (Сор.)
Про балакучого, язикатого чоловіка.

89. Говори саи за себе! (Наг.)
Не спускай ся на тс, аби хтось шіший говорив за тебе і допоминав ся за
т во ю 'користь. Пор. А сІаІЬ . М туіс 57.

90. Говори своє! (Наг.) ...свеї. (Наг.)
8сіІ. а у мене не ліпше, я міг би таке саме сказати.

91. Говори собі, пай ти ся не кучит. (Городеп.)
8сі1 а все те надаремно, мене не переконаєш. Пор. внспіе ч. 7<і

92. Гокорит, аби Його на верха було. (Наг.)
Про софістичне крутарство, що не дбає про те, аби виказати правду, а тілько 
про те, аби нереперти противника.

93. Гонорнт, аби сї говорило. (Наг.)
Сам знав, що нічого з того не буде. ІІор. А <1 а 1Ь. Оасіаб 6.

94. Говорит, аж вуха влііут. (Цен.)
Говорить нудне, без авязку, бреше безсоромно. Пор. \У аік1 . IV  (Яргееііеп 129).
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95. Говорит, аж діру в животі' вертит. (Льв.)
Нудять страшенно. Пор. А сІаІЬ . Оасіас 5.

УС. Говорит, аж за серце хапає. (Наг.)
Говорять щиро, сердечно. Пор. 2 а І и і \  V , 729,

У7. Говорит, аж кишки з чоловіка мотає. (Д рог)
Знач, докучав, мучить довгим балаканем. 

і)8. Говорит, аж мороз по тїлї нроходнт. (Наг.)
Говорить щось таке страшне. і|)0зить, картає, 

уу. Говорит, аж му сї з носа курит. (Дрог.)
Знач, бреше, говорить видумані річи. ІІор. А сІаІЬ , Оасіас 51.

100. Гової нт. аж сї блювати хоче. (Наг.) ...ригати... (Назір.)
Говорить щось обридливе, якусь погань, обмови, брехиї.

101. Говорит, аж сї душьи радує. (Наг.)
Щось таке веселе, радісне говорить.

102. Говорит, аж сї недобре робит. (Наг.)
Нудно, глупо говорить, аж гидко слухати.

103. Говорит, аж слухати бридко. (Наг.)
Зиачіие иі зирга.

104. Говорпт, аж у гор.чї дре. (Цен.)
Слухач не може буцїм проковтнути того, таку нїссиітницю і-.срзс.

105. Говори тай кай сї. (Жабє).
Чоловік инодї мусить говорити собі ва  шкоду, так що тут же й жа.іук сво
його слова.

101). Говори тай не договоруй. (Наг.)
Говори тай думай про наслідки і не виеловлай усього, що знавш. ІІор. 
висше ч. 16.

107. Говорит ангельський язиком. (Мик. ц. Д.)
Знач, ясно, розумно, переконуюче.

108. Говорит, а сам анї моргне. (Н аг.) ...анї сї скривиг. (Наг.)
Про сьміхуна, що говорить жартливо, ивші сьміють ся, а він анї виду не нодае. 

10!). Говорит без царьн в голові. (Наг.)
Знач, говорить як божевільний, без думки.

1Ю. Говорит, бо пе має що ліпшого робити. (Наг.)
Про пусте, безиредметове балаканв.

111. Говорити на бештефрантн. (Наг.)
Знач, говорити натяками, делікатно брати когось на сьміх. „ Бештефрантн “ 
очевидно рутенїзована німецька фраза „Вевіег Ргапг“ , якою може колись 
якийсь німецький кольонїст звик був зачинати свої розмови 8І своїм сусідом 
або свояком.

112. Говорити на фіі'инши. (Льв.)
Ж артувати, підморгувати, фліртувати.

1 1 3 . Говорити пе до притоки. (Гнїдк.)
Дословно: не до риму, в дальшім значішо не до ладу, не до річи.

114. Говорити як в било бити. (Гнїдк.)
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Знач, голосно, грімко, перед зібраним народом, або також досадно, з при- 

ТИСКОМ.
115. Говорити як вивернена кишка. (Гнїдк.)

Знач, невиразно, булькотячи та хлипаючи. ІІор. \\'ап<1. IV* (Цргесіїеп 1-1-2).

116. Говорити, як на тортуру кого брати. (Гнїдк.)
Приказка мб. не народня, бодай тепер слово „тортура" в устах парода ск]>І8ь 
ваступлене словом „мука".

117. Новорит круто. (НііГ.)
Зпачіне двояке: 1) говорить остро, грізно, не допускаючи ніякого иротсету ;
2) говорить неясно, темно, загадково.

118. Говорит ледво го чути. (Наг.)
Слабим голосом, лїшіво.

119. Говорит, мало не плаче. (Наг.)
Так сердечно, патетично та чутливо.

120. Говорит на вгад. (Наг.)
Говорить пе зиаючи на певно, чн так говорить як треба.

121. Говорит на вітер (Дрог.)
Пусто, без потреби і без цілії. Иор. ХУапсІ. III (Кесіеп 374); А с Іа ІЬ  Моніе 59.

122. Говорит на підтнкн. (Наг.)
Говорить натяками, на здогад

1*23. Говорит на пуф. (Л ьв)
Знач, па здогад, на непевне, з тим міркуваньм: ануж хтось нризнавть сн.

124. Говорит на хибив-трафпв. (Льв.)
Говорить про якусь річ не знаючи її  докладно і спекулюючи: або трафлю, 
або нї.

125. Говорит — нї гоиу іючьитку, нї тому кінцьи. (Наг.)
Говорить довго, але неясно, недотепно.

120. Говорит, писок ау не стає. (Наг.)
Говорить швидко і богато.

127. Говорит пяте через десяте. (Стаи.)
Без порядку, недокладно. Пор. XV а псі. III (Иесіеп 343, 300). У Поляків Ігху 
ро Іггу, Леї а 1Ь. М ош е 55.

128. Говорит, сам не знає що й но що. (Наг.)
Про невгавучого, бевтямного балакуна. ІІор. А сІаІЬ . Оасіас 7.

12У. Говорит собі під ніс. (Наг.)
Говорить ледво чутно, муркотячи щось невиразне. ІІор. 2 4 1  иг. V, 742.

130. Говорит тай говорит, десь го писок ие болнт. (Наг.)
Про невтомного балакуна.

131. Говорит таке, що нема що в скінки взьити. (Наг.)
В скіпки беруть і виносить із хати дїточі екскременти. Отже говорить крайні 
дурниці. Пор. ХУапЛ. Ш іКесІеп 381).

132. Говорит таке, що нї ладу нї складу. (Наг.)
Іоворить недоладно, недотепно, без иривичних для парода форм.

133. Іоворпг таке, що нї лїзе, лї тече сапо ся волоче. (Лол.)
Говорить не до ладу, без звязку.
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134. Говорит таке, що нї цю)>, нї кап. ^Наг.)
Значіне ні зирга.

135. Говорит таке, що сї купи не держит. (Дрог.)
Говорить без звнзку. ІІор. А (1а II). Оаііас 8.

136. Говорит таке, що сї слухати ие хоче. (Наг.)
Знач, иудно, нецікаво.

137. Говорить, що слина до губи принесе. (Ільк.)
Не перебирав в словах, мішав вснчиїїу, лаеть сн погано Пор. А іІа ІЬ . Оасіас 9 ; 
Моууіс 38.

138. Говорит, що му па явик иабриде. (Берез.)
Паплне без розбору, без застаиови. Иор. \Уаііс1. Ш (Коїіеп 388).

139. Говорить, як бн в него купити. (Ільк.)
Цідить слово за  словом, поводить сн гордо.

140. Говорит, як би му хто язик ликом завивав. (Ден.)
Ш утаєть ся, баламутить, гркаегь ся. Пор. А сІаІЬ . Моууіс 46.

141. Говорить, як би три дни хліба не їв. (Ільк.)
Ледво видушує 8 себе слова, ліниво балакав. Пор. А сІаІЬ . Мбн'іб ІІ .

142. Говорит, як віл пердит. (Кол.)
Знач, пусте, непотрібне, а  з невідповідною повагою.

143. Говорит, як воду варнт. (Лол.)
Говорить пусте, таке що не варта Я слухати.

144. Говорит, як гній везе. (Наг.)
Скрипливо, довго, нудно.

145. Говорит я к 'з а  напасть. (Дрог.)
Говорить неохітио, без заиглу. Пор. А сІаІЬ . (іасіас 1(і.

146. Говорить як з бочки. (Ільк.)
Гуде, промовляв грубо, з притиском.

147. Говорит як з евапгелня. (Гнїдк.) ...ній на казаню. (Наг.)
Промовляє „до серцн“, проречіїсто. ІІор. \У а  п (1. IV (ЗргесЬеп 134); А сІаІЬ . 
М6\уіс 43.

148. Говорит як з книжки читав. (Наг.)
Знач, плавно, ясно та до ладу. Иор. \У апсі. ПІ (Несіеп 324); А сІаІЬ . Мои'іс 50.

149. Говорит як з під землі. (Печей.)
Знач, глухим, гробовим, надломаним голосом.

150. Говорит як з пустого ллє. (Лол.)
Значіне двояке: 1) зовсім пе говорить, мовчить, 2) говорить дурниці та  не
потрібні речі.

151. Говорит, як зуб болпт. (Льв.)
Мучить, нудить своїм балаканем.

152 Говорит, як квас у 4ереві. (Тисьм.)
Знач, булькоче невиразно, говорить про нкісь ненривмні діла.

153. Говорит, як кіт муркоче. (Наг.)
Говорить щось незрозуміле, ледве чутне.

ІЧ ^ . Говорит, як лоиатов у голову кладе. (Наг.)
Говорить ясно, врозуміло, переконуюче.
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155. Говорнт, як маслом мастит. (Дрог.)
Кажуть про облесного, масноязикого.

150. Говорит, як мокре горит. (Мшаи.)
Знач, ліниво, нерадо, бе» запалу.

157. Г о в о р и т  як му випадає. (Наг.)
Знач, не по правді, а міркуючи, що може бути корисне для нього.

158. Говорить як на муках. (Міпч., Ільк.)
Сам пе знає, що говорить, мов непритомний. Пор. Л іІа ІЬ . Оаііас 17.

159. Говорит як небіжка бздит. (ІІетр.) ...лежит. (Міпч.)
Знач, нечутно, незрозуміло, тавмничо.

100. Говорит як ие мащений він. (Лім.)
Знач, скрипить, говорить щось прикре, докучливе

101. Говорит як питель туркоче. (Голоб.)
Про швидку, туркітливу, монотонну розмову.

102. Говорит як сліпий про фарби. (Збар.)
Говорить про таке, на чім зовсім не ровумів сн. Пор. А іІа ІЬ . Ііаііис '22 :
М6\\'іс -і!І; XVапсі. IV  (йргесіїеп 128); III (Кічіеп НОН).

103. Говорит як сорока білобока. (Лім.)
Цокоче без тями, ровиосить новини з хати до хати.

104. Говорить, як спить. (Ільк.) ...як крізь сон. (Наг.)
Сам пе знає, що говорить, без звітну і ладу. Нор. XV а  піі. IV  (8ргесІ)еп 1 і-4).

105. Говорит як стиранку дробит. (Наг.)
Стиранка — дрібні галушки. Знач, говорить швидко, лопоче нзиком.

100. Говорит як уміє. (Наг.)
З  погордою про дурнн: ліпше, мов, не вмів, нема що й дивувати сн. Пор 
\У а»(1 . III (Кеііеп 402).

107. Говорит як у дзвін д*вошіт. (Вікно).
Зпач. говорить голосно, вправно, звільна, патетично. ІІор. висше ч. 101.

108. Говори хоць розидри сї. (Наг.)
Нарікають на упертого, непослушного, що маловажить усяке гонореиє.

109. Говори, хоць трісни, а міиї байдуже. (Наг.)
Відповідає упертий, непослушний чоловік на переконуванії з боку ипшого.

170. Говори чорте з паном ! (Ільк.)
Окрик знетерпливлепя, зам. і чорт би 8 паном не договорив ся.

171. Говори чорте Отчеиаш. (Гиїдк.)
Жадане абсурдне, бо чорт не до м о л и т в и . Відповідають сені приказкою на 
анальоїічпі абсурдні жадана, к о л и  хтось від лукавого, скупого чоловіка жде 
ласки або добродійства, а инший уговкуе його.

172. Говориш до иего, коли вій Німець. (Міпч.)
Знач, він не розуміє тебе, твоіі розмова безпожиточна. Пор. ішсше ч. 48.

173. Говориш, Сик вів у воду дрищи. (Грин.)
Говориш дурниці, неподобні речі.

171. Говориш-крутиш. (Рогат.)
Зупиняють брехуна, прилипавши Його на брехні.

175. Говориш пусто та дурно. (Наг.)

Г овори ш  ______________ _______  Ч. 5091  5711 ■
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Знач перестань, мене не переконавш.
17(1. Говориш таке, що й сам не знаєш що. (Корч)

Уговкують чоловіки, який бсреть ся радити та судити в справі, якої сам не 
ровуміе.

177. Говориш так, як би я нїї.іе нїчого не знав. (Пар.)
Знач. маєш мене за  дурпя, спекулюєш иа мою недосі.відність або наівпість.

178. Говориш як дурник. (Наг.)
Знач, нк недосьвідний, наівний новак. Се слово в такім речепю зовсім не має 
образливого відтінки. ІІор. \Уапс1. III (Кеііеп 381).

17!). Говориш як нянви. (Наг.)
Ьез застанови, баламутно. ІІор. \У ап іІ . III (Кеііеп 332).

180. Говориш як не сііовва розуму. (Наг.)
Знач, як божевільний.

181. Говориш як сам зиаеін. (ір о г .)
Знач, як тобі виходить на твою користь, а я не можу сконтролювати, чи ос 
правда, чи нї. ІІор. \У ап  її. Ш  (Кеііеп £7, 338;.

182. Говориш як чоловік, а робиш як дурень. (Борис.)
Докоряє товариш товаришеві!, розчарувавши ся в Його роботї.

183. Говори що знаєш. (Наг.)
Унімненє до сьвідка, що має сьвідчитп нро якийсь факт. ІІор. УУаінІ. III 
(Несіеп 05).

184. Говори як єс чув. (Наг.)
Знач, не додавай нічого від себе.

185. Говори, як ти Бог на душу дасть. (Наг.)
У помішають сьвідка, що має сьвідчити в суді: говори по правді, сумлінно.

І81і. Говори, як тї мати навчила. (Наг.)
Мовлять д и ти н і, що прийшла за чимось до сусїдноі хати, тай не вм ів с к а за ти , 
з а  чим. Значить також: говори своєю рідною мовою, не сором  ся її.

187. Говорім за вовка і по за вовка, ие болит го головка. (Гнїдк.)
Від того, що когось иова очи ганять або хвалять, йому ще нічого не прибуде 
анї убуде.

188. Говорім куди хочемо. (Наг.)
Знач, поминаючи все. що можна би сказати річ» і еопіга, рі і м ат  ь сн так 
і так.

18!). Говорім про людий, бо люди про нас давно вже говорит. (Кобилов.)
Ж артую ть із таких, що забавляю іь ся сплітками та обмовами. ІІор. \ \ 'а іп І .
111 (Кеііеп 61).

І!)*). Говоріт бо ЄҐОМОСЦЬ п о  людськії, бо ся всерджу! (Лол.)
Мовив Войко до сьвнщенника, коли прийшов годити ся за шлюб дочки, а сьви- 
щеник запросив щось більше, як він зладив сн дати

І'.і І. Говоріг ви своє, а я своє буду. (Лучак.) ...ви свеї. (Наг.)
Знач, у нас обох однакове лнхо, йор виспіє ч 90.

192. Говоріт здоровенькі! (Лучак.)
Знач, говоріть собі, я се вже анаю, для мене се не новина. Пор. висшс ч. 60.
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11)3. Говоріт, лю ди! Позамикало вав? Я лаю за всьо відповідати? 
(Нуж.)
Мовив Циган до громади, поквапно відиовіиши иа панове питане: хто буде 
їсти пироги та мнео, коли потім пан аанитав: хто буде найліпше косити? 
ІІор. Ктн. 36. VI, ч. 251.

104. Говоріт, пайове громадо, її вже говорив. (Наг.)
Значіне иі кирпі.

105. Говоріт що хто зиай. (Лол.)
ЙсіІ. иро якусь дану справу.

100. Говоріт, як е що до чого. (Наг.)
Знач. коли щось поможе до вияснена діла. В противнім разі мовчіть.

ІУ7. Говорю вам аф маие му пес. (Дрог.)
Аф маие мунес — жидівське заклнте: иа мою душу, — уживають також хри- 
стіянські купці (різники і и.).

108. Говорю вий иа свок сум.іїиьи. (Наг.)
Заклинаеть си чоловік, що говорить щиру правду.

199. Говорю вам під хапрем. (Лі.в.)
Хайрем — жидівська клятва. Говорити під хайре* значить: говорити так, що 
в разї коли сказане покаже ся брехнею, бесідник готов піддати сї клятві.

200. Говорю вам як під присьигов. (Наг.)
Знач, повну правду, без викрутів.

201. Говорю ти по руськи тай по людськії. (Цеп.)
Говорю по просту, ясио і щиро.

202. Говорю як перед Богом. (Берез.)
Знач, говорю щиру правду.

203. 1'оворят люде за пас, говорім і ми за люднії. (Явор.)
Так розпочинають свою розмову сплїткарі Пор. висше ч. 1ї>9.

2(14. Добре говорити в теп л ї! (Наг.)
Говорив робітник, коли господар висилав його зимою в лїс.

2<і5. Добре тобі говорити, а яковось то мінї слухати. (Кос.)
Відповів вилаяний чоловік, коли його противник закінчив свою бесіду тим, 
що все се сказано було для його добра. Пор. Л іІа ІЬ . Мо№Іс 6 ; \У ап і1 . III 
(Неііеп 413).

2оі). Добре то говорити, коли язик сам бігає. (Цей.)
Говорять балакучому а неробучому моралїстови.

2 п7. До иего говори, як до стїии горохом кидай. (Сор.)
Знач, від нього відскакують усї докази, даремно й говорити до нього.

208. До тебе говорити, треба горохом о стїиу бити. (Гнїдк.)
Знач, дармо тратити час і працю.

200. До тебе говорити, треба ся гороху наїсти. (Гнїдк.)
Щ об на твої пусті балаки відповідати пердїнем.

210. До тебе хтївши говорити, треба сї вперед гороху наїсти. (Наг.) 
Значіне иі виргя.

211. У проволока говорит. (Лучак.) З ировола... (Наг.)
Звільна, розважно або масно, протягаючи слова.
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Говорити Ч. 5748—5760.

2 12. З тобою говорити гороху наївшись. (Лев., Ільк.)
Зпачінв як висше ч. 209—210.

213. Кождии своє говорит. (Наг.)
Знач, нро те, що йому цікаво, на чім розумівть сн. ІІор. \У а п іІ .  III (Кеііеп 
25, 50, 51); IV (йргесіїеп 13).

214. Ладно говорит, а погано робит. (Кол.)
Про фарисея, що моралізув шішвх, а  сам робить инакше.

215. Лацио вам говорити! (Наг.)
Легко вам говорити, але мені аробити пе легко. ІІор. А іІа ІЬ . Ііаііаб ‘15.

210. Лекше говорити, як зробити. (Кол.)
Звичайна відповідь на голословіїі поученії не нонерті живим прикладом. ІІор. 
XVа п(і. III (Ко(1еп 38); А іІа ІЬ . Мбп'іс 30.

217. Мав ми таке говорити, то волів мп в писок дати. (Наг.)
Говорять про якесь образливе, нечемне слово, якого бесідник не надїнв сн 
почути від даної особи.

218. Маєш таке говорити, волиш сі в язик вкусити. (Наг.)
Коли хтось говорить дурниці або собі чи ипшону на шкоду. ІІор. О к іп . 2.

219. Мало говори, много дїлай. (Лін.)
Навчають молодого та палкого до балачки. Пор. А її а  11>. Мбигіб.

22(1. Менчо говори, а більше слухай. (Наг.)
Говорять балакучому а розтріпаному. ІІор. \У ап  <1. IV (йргесіїеп 45) ; /і а- 
Ніг. V, 222.

221. Много говорити, а не-то слухати. (Міич.)
Знач, справа* ауста, а  нспривмпа, йор. висшс ч. 13; А іІа ІЬ . \ ! 6 \уіс 75 ; 
С и м . 638.

222. Мушу говорити з кіицьи. (Наг.)
„З кіпця11 в місцевім діалекті значить з початку, що часто дав причину до 
жартів і непорозумінь.

223. Не буду говорити, чогом пе видів. (Наг.)
Запевняв сумлінний сьвідок.

224. Не все говори, що знаєш. (Кол.)
Правило жнтввої оберсжности. І І 'р .  А (І а  ІЬ. МОн’іс 68.

225. Не говорив бия, як бнм на свої очи не видів. (Наг.)
Заиевинв сьвідок-очевидець.

220. Не говори иа голцс, бо виросте на колос. (Комар.)
Знач, люди підхоплять і виросте з дрібниці велика сплітка.

227. Не г о во р и  иишио, аби т ї  на  зле не вийшло . (Ільк.)
Остерігають гордого та зарозумілого, щоб пе похваляв ся на перед, що я 
зроблю се Й те, щоб потім не зазнати гіршого розчарованії. Пор. А іІа ІЬ . 

а М6\уі<- 62.

іДО-і. Не говори, їїри чім єс пе був. (Наг.) 
Остерігають такого, що береть ся сьвідчитн 

221). Не говори того, чого не знаєш. (Дрог.)
Уговкую ть необережного » балакучого сьвідкп.

230. Не говори, чого тї не питают. (Наг.)
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Говорять балакучому, що всюди виривабть сн перший зі евовю думкою.
231. Нїтвістй-що говорити. (Гнїдк.)

Говорити нісенітниці, пусті вигадки.

232. Перше говори, потім сї нокнеш. (Дрог.)
Іронізують над таким, що ввик говорити необережно і необдумано, а потім 
жалувати того. Иор. висше ч. 23.

233. Таке говориш, що собака з маслом не з’їсть. (Янор.)
Знач, глупе, непотрібре, огидливе.

23-1. Треба говорити всьо за порядком. (Л ьв)
і ’силїкував у суді сьвідок, якому веліли говорити ,до річи“.

235. Хочу з тобов говорити в штири очи. (Наг.)
Хочу сказати тобі щось без сьвідків.

2 3 ( ; . Хто богато говорить, той мало творить. (Ільк.) ...миого. . (Наг.) 
Прастара житвва обсервація, пор.. ДУапсІ. IV (ЗргееЬеп 6); 11 (КОппеп 76).

237. Хто богато говорит, той ся виговорит. (Городеи.)
Знач, буде повторяти все одно й те саме. ІІор. А її а 11). (іаїЗас 38 ; М6\\’іе 
24; II ос. 923.

238. Хто мало говорит, тон довше жие. (Наг.)
Буцім то тому, що пе виговорить свою силу. Поляк каже: той більше ро
бить, А її а  11). Мо\уіс 16, 31.

230. Хто мало говорит, тому грудьом лекше. (Цей.)
Не болять його груди від пеиасташіого балакай».

240. Хто масно говорит, той пісно їсть. (Іїорие.)
Облесний, балакучий чоловік звичайно мало мав корнети зі свого уиідленя.

241. Хто миого говорит, мало віри знаходит. (Тоиільи.)
В многословнім баїаканю  звичайно богато сьвідомої й несьвідомої брехні, на 
якій слухачі й нізнають ся. ІІор. \У ап<]. IV (ЗргесЬеп 85).

242. Хто нічого не говорит, той на все нрнстає. (Кол.)
8сі1. на якусь спільну раду. ІІор. латинське: Оиі Іаееі, еош-епііге уісіеіиг; 
А ііа II). Мби’іс 21; \У апс1. IV’ (Зсіш еі^еп  189, 195, 206, 209).

243. Що люде говорьит, тото й вііговорьнт. (Наг.)
Знач, своїми поговорами доведуть до того, що те, що зразу було, спліткою 
та видумкою, нарешті таки справдить сн. Иор. \У апс1. III (Кесіеп 79);
IV (Зргееііеп 18); А сІаІЬ . Сасіае 2.

2 4 і .  Що-смо си говорили, иай сї то меже нами лншнг. (Наг.)
Говорять сіілїгкарі, обіцюючи собі обопільно держати все в тайні.

245. Щось ти маю говорити. (Наг.)
Звичайна інтродукція інтімної розмови.

246. Що такому говорити, що не хоче слухати ! (Дрог.)
Ж алувть ся чоловік, якого цромови слухають иеунажно або нерадо. Иор.
\У ап сі. IV (ВргееЬеп 40).

247. Я до нього говору, а він вовчу думку має. (Д ар)
Знач, він задумує якесь лихо, обертав мої слова на лихе значінв.

248. Я з тобов буду но свояу говорити. (Наг.)
Знач, не обмежу сн самими словами, а набю.
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249. Як буде кождиіі своє говорити, то ніхто нічого не зрозумів. (Дрог.)
Знач, говоріть одіш по однім, а пе всі враз.

250. Як еден говорит, пай другий мовчит. (Дрог.)
Щоб жожна було вислухати обох по черві.

251. Як маєш говорити, то говори по правді! (Наг.)
Уговкують бесідника, іцо зачинав щось крутити.

252. Як ти говорив, я тобі не переривав. (Льв.)
Знач, не переривай і ти мені.

253. Я ще не з такими говорив як ти. (Д рог)
Всі!, тай мене слухали. Говорить старший молодшому, коли сей не хоче слу
хати його слів.

Говорінє. 1. Бере го сї твоє говорінє, як сухої ср—н попіл. (Ком.)
Він пе слухав твойого балакапн.

2. З говорінні жито сї не вродит. (Наг.)
Само балакане без діла не принесе ніякого пожитку.

3. На говоріню й стало. (Наг.)
На тім і скінчило ся. до діла не дійшло.

4. Наймі мене твоє говоріньн щось обходит. (Наг.)
Згірдливо: мені до твойого балакапн зовсім байдуже.

6. Таке говоріньн, а нїчо, то все едно. (Наг.)
Кажуть про пусте балакане не поперте ділами.

0. То говоріпьи натще серцьн. (Наг.)
Неприбмне балакане, слова і думки пе йдуть свобідно, нк у голодного.

Говорінка. 1. Пуста сї вас говорінка взьпла. (Наг.)
Завели ви пусту, непотрібну розмову.

Годен. 1. А годен ти горнець чиру виїсти? (Наг.)
Таке питане завдають жартом хлопцю, що мав претензію вважати си вже за 
парубка. „Виїсти гориець чиру“ має бути ознакою сили відповідної длн 
„косаря".

2. Будь годен, не будеш голоден. (Збар.)
Зпач. будь роботящий, здоров, чесний, то буде тобі добре вести ся.

3. Де я вже на що годеп? (Наг.)
Говорить каліка, тяжко хорий. Питане вам. заперечена, знач, я пе годен, не 
вдатний ні до чого.

4. Доки буду годен, доти буду робити. (Наг.)
Говорить старий батько, здаючи господарство на дїтий.

і ) .  Доки-с годен, доти-с не голодеи. (Наг.)
Доки працюєш та  дбаєш, доти й маєш що їсти. Говорить бідний чоловік, 
жалкуючи ся на свою пеобевиеченість в разі хоробн або старости.

(і Кобим був годен, то бим не лежьив, (Наг.)
Знач, я хорий, безсилій.

7. Не годен, аби му чесний чоловік в очи илюпув. (Кол.)
Говорять про відомого підляка. запроданця. Пор. УУ а п <1 V (\УегІІі 23, 3 2 ) ;  
А її а  II). \ \ гаіЧ 20.

8. Не годеп, абп па нього сонце сьвітило. (Наг.)
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Ледар остатпїй. ІІор. \У а пїї. V (\УеіІІі 25, 34-); б е ї  як . 528.
9. Не годен доброго слова. (Наг.)

Ледащо, пе варт того, щоб балакати а ним як із чоловіком.

10. Не годен ея до себе прийти. (Кол.)
11е можу спамятатп ся після якогось тяжкого припадку.

11. Не годен єм руков рушити. (Наг.)
Такий хорий, що й рукою пе кивну.

12. Не годен єм сї обігнати від ворогів. (Наг.)
Не маю сили бороти сн 8 ішли та відбивати їх  від себе.

13. Не годен єс того камепьи, аби ти ним голову провалити. (Наг.)
Говорять до пепотріба, злого та безсердечного чоловіка.

14. Не годен а ним до нари стати. (Наг.)
Не може зрівняти ся а пий.

15. Не годен му до И)іітй досьигпути. (Наг.)
Нема між ними ніякого порівпаня що до моральної вартості!, вручности, 
богацтва.

10. Не годен му носа втерти. (Наг.)
Знач, не може міряти ся з ним, укоротити його пиху або примхи.

17. Не годен му пити дати. (Кол.)
Зпач. не варт навіть служити йому, не то щоб рівняти ся 8 ним. У П оляків: 
\Уо(1у т и  па г^се росіас піе доскіеп, А сІаІЬ . босіпу 9 ; \УагІ 2; близіпе до 
нашого чеське С е іа к .  567.

18. Не годен того, ш,о го земля сьвятая на собі носить. (Ільк.)
Говорять про 8лого, непотрібного чоловіка. Пор. лат. Теїіигіз іпиіііе ропсіия; 
\У а п й . V (\УегІЬ 29, 34, 35); С е іа к .  528; А сІаІЬ . \УагІ 21.

19. Не годен тої гилї, аби го па ній повісити. (Кол.)
Говорять про ледаря та  пепотріба.

20. Не годен у його слід уступити. (Наг.)
Не може рівняти ся з ним, пор. церковне: нѣсмь достойні, разрѣшити ремені, 
у сапога вто. Пор УУапсІ. V  (\УегіЬ ЗО): А сІаІЬ . босіпу (і, 8.

21. Не той годен, що може, а той, що робит. (Збар.)
Бути сильним, здоровим, а пе працювати, се в очах селянина знак найбіль
шої негідности.

22. Хто годен в лїтї косити, тон годен дївков в танції носити. (Цеп.)
Танцювати з дівчатами не допускають недоростків; мусить бути хлопець „ко
сарем", тоб-то мати силу „тягти косою“ весь день у ряді шшшх косарів, щоб 
його приняли до парубоцького гурту.

23. Хто годен заробити, тому гріх за дурио хлїба дати. (Наг.)
Такими словами докоряють вдоровому і сильному чоловікови, що ходить по 
жебрах „хлїба просити11.

24. Хто годен їстн, най буде годен робити. (Наг.)
Докоряють такому, іцо вдав хорого, а  їсть добре.

25. Хто годен робити, той годен і їсти. ^Наг.)
Знач добрий робітник може жадати доброї страви в відповідній сгсількостн.

20. Хто то годен божу міць пізнати! (Наг.)
Знач, піхто не годен дійти і зрозуміти всї тайники природи.
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27. Хто чого годен, того не голоден. (Гнїдк.)
Знач, хто що може сам собі заробити чи здобути, тс й мав. Пор. А іі а і  Ь. 
Оїосіпу 4 ; \Уапс1. V (УУегІІі 6 ) ; І (СеНеп 2).

28. Щея годен собі заробити на кавалок хлїба, (Наг.)
Знач, ще маю силу, ще не знемощів до разу.

29. Я вже не годен ногами в о л о ч и т и . (Наг.)
Знач знемлців, ледво ходжу.

ЯО. Я не годен слова з грудин добути. (Стан.)
Говорить слабосилий, дпхавичнвй, тяжко ватурбовапий чоловік.

31. Я тому не годен ради дати. (Наг.)
Не можу з тим упорати ся.

Година. 1. Аби годину спокою дали, то н то нї. (Наг.)
Мовить чоловік, якому докучають ненастанно. Пор. АУапсІ. IV  (81ипс1е 86).

2. А куца би тн година була ! (Наг.)
Прокляте: щоб ти в короткім часі пропав. „Година" тут має значіїш часу 
призначеного чоловікови на жите.

3. А то скарана година з ним! (Наг.)
Окрик знетерпливлещі: клопіт 8 ним, провести годину біля нього, се правдива 
кара.

4. А то судна година з тобов. (Наг.)
Знач, клопіт, пе гнати, що 8 тобою почати, як задоволпти твої жаданп та 
примхи.

5 . Буде тобі печена година! (Бор.)
Знач, буде тобі лихо, дословно: будуть тебе годину пекти на огні.

0. В добру годину ожидаи лихої. (Гнїдк.)
„Добра година* — щаств, добре новоджене, яке звичайно чергуеть ся з лихом. 
ІІор. XV а псі. IV  (йіигкіе 7).

7. Вже пізна година. (Наг.)
Знач, уже вечір, потемніло, смеркло ся.

8. В таку-и сї, видно, годину вродив. (Наг.)
Говорить чоловік, якого бють злидні все жите. ІІор XV а псі. IV  (81ипіІе 90, 103).

9. Гірка моя година з тобов. (Н а г )
Знач, надокучив мені, но можу витримати.

10. Година всьо робит. (Льв )
Усьо залежить від того, чи в щасливу, чи в нещасливу хвилю робить сн. 
Вислов загально розповсюдженої віри в щасливу і нещасливу годину. Пор. 
ХУапсІ. IV  (Зіипсіе 12); А сІаІЬ . Сосігіпа 5.

1 1. Година дає, година бере. (Кол.)
Чоловік в одній хвилі зискув й тратить. Пор. \Уапс1. IV (81ипс1е 24, 27).

12. Година годнпї не рівна. (Наг.)
Бував одна щаслива, відповідна для якогось діла, а пнша нї. Пор. I Iо с . 283; 
\ \ гапс1. IV (віипсіе 24, ще бливше до нашого 29); А «іа 1Ь. Сгая 7.

13. Година за годинов, тай так житьи чоловікови мине. (Наг.)
Рефлексія над мипучістю житя. ІІор. XV а псі. IV  (8ішк1е ЗО).

14. Година ми роком став. (Наг.)
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Знач, ішвкучило, надоїло ждати.
15. Година ми спитає. (Наг.)

Знач, важко приходить сн, боліпь щось, допікав голод або шипе пещасгв.

1(5. Година платить, година тратить. (Ільк.)
Обрав узятий із торгової практики: в відповідну хвилю продаси 8 зиском, 
а в пишу втратиш. Пор. \Уап<1. IV (Зіиікіе 10); А сі а  1Ь. Сгая 20.

17. Година якась безщьисиа та безпутна. (Берез.)
Парікане на лихе поводженв. зам. менї живеть си в бідї та горю. ІІор. \У а п  <1.
IV (81ші(]е 97).

18. Годинонько моя нещіслива! (Наг.)
Окрик болю та розпуки в хвилі нещасливої пригоди або великого заклопотана.

19. Годину жнеш, за годину гниєш. (Кол.)
Говорять про минуще людське житв.

20. Дав Бог ладну годину. (Наг.)
Знач, вияснило ся па погоду.

21. Дай Боже в добру годину сказати! (Наг.)
Віра в те, що сказане в лиху годину, хоч би й найліпше, не вдасть ся. Пор. 
\ \ г а п сі. IV (Зіипііе 105)

22. Дай Боже щесливу годину! (ВЛ.)
Формула пришітани, яку вимовляв той, що входить у хату. Пор. \ \ гапі1. IV 
(81ііп<1е 101).

23. Дай аіпї чисту годину! (Немнл.)
Зам. дай мені спокій, ие приставай до мене з таким жадалам.

24. За годину тай ио тобі. (Наг.)
Кожда година може принести чоловіковії смерть або загалом зміну долї.

25. За годину тай у гостину. (Косс.)
Зпач. не далеко й ходити, щоб дійти до знайомих чи свояків.

20. За годину чеиь ие згину. (Наг.)
Знач, підожду, потерплю ще якийсь час. Інші народи навпаки дорожать годи
ною, пор. \ \ 'а п (1 . IV  (81иш1е 25, 32, 33, 85)

27. За пів години тай до родини. (Яс. С.)
8сі1. зайду. Говорить той, хто вибираеть ся до сусїдного села відвідати сво
яків. Говорять також характеризуючи близьке віддалене одного сиояка від 
другого. ^

28. Знай свою годину! (Дрог.)
Пильнуй реченця, воли тобі велено прийти. Роби все в свою пору.

29. Іди в лиху годину ! (Наг.)
Прокляте: щоб тебе постигло лихо на тій дорозі, в яку пускав ги ся йти.

30. Із за доброї години ожидай лихої днини. (Гнїдк.)
ІІессімістичний погляд вироблений практикою руського житн, що за одну ща
сливу годину приходить ся відбувати довгі дні нужденного, прикрого жита

31. ІІоиу вже година житьи. (Н аг)
Зпач. мало лишило ся жити, вій уже на ладан дише

32. Коби ще година, то буде дїтина. (Яс. С.)
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Година Ч. 5800—5877.

Сьиіють ся а нетерплнвого, який не може дождати сн якоїсь важної для 
нього річи.

33. Кождому година прийде. (Не. 0.)
Ясі], година смерти, кожднй умре. Пор. \Уап<1. IV (ЗШпіІІеіп 4).

34. Кому година тиха, шукав собі лиха. (Ком.)
Чоловік у добрім новодженю звичайно сам на себе стягав лихо, пор. виспіє 
Гаразд ч. 20.

35. Котра година? — Чверть на каміаельку. (Сор.)
Се вже очевидно відгомін великоміської вуличної ц івілїзаш ї. Кплять із т а 
кого, що щоб задати шику носить на камізельцї ланцюшок, а  годинника в ки
шені це мав Подібну фориу приказки пор. А «і а 1 Ь. Ооскіпа (і.

36. Крута наша година. (Ліа.)
Знач, скрутно нам приходить ся, лихо нас постигло.

37. Куца би їй година та короткий вік! (Наг.)
Прокляте: щоб ти не довго жив, пор. висше ч. 2.

38. Лихої годипн не проспиш. (Наг.)
Віра в неминучість того, що чоловіковії присуджено.

39. Мінї кожда година дорога. (Дрог.)
Говорить чоловік, що квапить сн кудись і мусить чекати.

40. Навпдїв сї лихої години. (Наг.)
Знач. 8а8нав біди та лиха.

41 . Не годину-м чекав і не дві. (Наг.)
Описово висловдяють довгу ожиданку.

42. Не маю просьвітлої години. (Наг.)
Знач, пе маю анї години спокою, жию в турботі та нужді. ІІор. XV а п <1. IV 
(8Ціп(1с 102).

43. Несиджена моя година. (Вор.)
Зпач. годі менї сидіти, пема чого тут бути, треба тікати геть.

44. Остатна би ти година тай послїдна! (Наг.)
П рокляте: щоб се була остання годипа твого житн.

45. Остатна ми година приходит. (Наг.)
Дословно: приходить ся вмерти; гіперболічно: я в великім клопоті, в безви
хіднім положепю. Пор. \У ап і1 . IV (8Шп<11еіп !І).

46. Прийду на годину, а збавлю си цїлу днину. (Наг.)
Говорить такий, кому далеко ходити в якесь місце, куди його запрошують.

4 7. Нудна година. (Кос.)
Пудний — страшний (пор. пуджати, у Гуцулів відси іменник пуд — страх). 
Пудпа година — страховище якесь, час трівоги, прим, у часі пожежі, бур і, 
новепї.

18. Скарану годину маю. (Тисьм.)
Знач, ие можу видержати, бідую. Пор. висше ч. 3.

40. Судної години з тобов сї добуду. (Наг.)
Знач, клопіт, годі витримати, пор. висше ч. 4.

50. То всього годипа ходу. (Наг.)
Звичайна міра дороги, зам. новійпіоі милі.
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51. Хто знає, чия котра година! (Наг.)
Знач, піхто ие впав, що в с ій  або другій годині може стати ся з т ім .

52. Х то  знає, що дасть найблизша година? (Дрог.)
Знач, що чекав в ній чоловіка, добро чи лихо.

53. Чекай годину, вроджу дїтину ! (Наг.)
Іронізують із нетерпливого, який настав конче па те, аби йому заразбуло зро
блено те, що вимагав довшого часу. Пор. висше ч. 3 2 ; \У апсІ. IV  (Яіі'пкіїоіп 1).

54. Чорпа година на тебе! (Збар.)
Прокляте: щоб па тебе лихо! ІІор. В г го х . босігіпа 4.

55. Ще година, тай було би по анї. (Наг.)
Говорить чоловік, що ледво вирвав ся з якоїсь великої небезпеки, був близь
кий смерти.

50. ІЦе твоя година не надійшла. (Наг.)
Знач, ще не пора тобі вмирати. Пор. УУапіІ. IV  (Зіиікіе 80)

57. Що година, то инша причина. (Цей.)
Говорять про непостійного, хиткого чоловіка, який часто міняв свої поста
нови. У Поляків: Со £ОГЇгіпа, Іо поліпа, Л <1 а  1Ь. Оосігіпа 1: б е ї а к .  ‘282: 
\У а  п сі. IV  (Зіипсіе 49).

58. Як добра година, то є й родииа. (Дуч.)
„Добра година11 — добробут: коли чоловіковії добре ведеть ся, тоді й рід нри-
знавть ся до нього та брагавть ся 8 ним.

59. Як добра година, то знайдеть ся родина, а в злій годині нїчо по
родині. (Ільк., ІІетр.) ...найде ся... нічого... (Міич.)
Загальнолюдська обсервація, що до щасливого горнуть ся свояки й приятелі, 
а нещасного покидають і найблпзші.

00. Якої лихої години чекаєш? (Наг.)
Знач, не жди, забирай ся, бери ся до діла.

Годити. 1. А ци годнт сї емуйтий цьвок у сьвіпту повалу бити? (Наг.)
Сьміють ся 8 забобонного, який цри всякім ділі поперед усього дошукувть ся, 
чи воно „годить ся“ , тоб-то чи не гріх се робити

2. Годжу му як чнракови на с —ці. (Кол.)
Роблю йому всьо до вподоби, уникаю розсердити його. Пор. А сІаІЬ . По^асіхас 1.

3. Годи біді, як сам собі, а біда все бідов. (Наг.)
Знач, догаджай поганому, вередливому чоловікова, а він усе однаковий. Пор. 
висше Б ід і 91.

4. Голит ау як болячці. (Збар.)
Ш авув його, панькав ся а ним. Пор. А сІаІЬ . Бокасіхай І.

5. Годйт сї старшому вступити. (Наг.)
Знач, дати йому перед, вробити йому місце.

0. Годїт сї, або розійдїт сї 1 (Наг.)
Мовив посередник пе можучи погодити двох завзятих протявпиків.

7. Не годнт сї вертати сї, як хто вже раз пустив сї в дорогу. (Наг.)
Народне віруванє, але приказка вживають ся як правило вауоіг уіуге’а.

8. Не годит сї в капелюсі їсти. (Наг.)
Значінв ці вирга.
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9. Не годит сї вмивши лице втирати його рукавом. (Наг.)
Значіне иі зирга.

10. Не годит сї в м и в ш и  руки стріпувати з них воду, а все треба об
терти. (Наг.)
Зиачіпв и і зирга. Мотив подають такий, іцо кілько крапель води стріпнеш, 
стілько з иих дідьків народить ся.

11. Не годит сї в Дитинцю шити, прьисти і хліб печи. (Наг.)
Значіне иі зирга. Про сьвятковаие нятницї див. Етм. 36. V, 208, 260.

12. Не годит сї в хатї в капелюсі' сїдїти. (Наг.)
Значіне и і зирга.

13. Не годит сї в хатї свистати. (Наг.)
Значіне иі зирга.

14. Не годит сї дїтнну переступати, бо ие буде рости. (Наг.)
Значіне иі зирга. Пор. Етн. 36. V, 181.

15. Не годит сї заметене сьмітьи в хатї на ніч лишьитп. (Наг.)
Значіне иі зирга.

16. Не годит сї їсти другому за плечима, аби не ззїети його силу. (Наг.)
Людове віруване, а  також правило зауоіг УІУге’а.

17. Не годит сї їсти над отворенов книжков, бо чоловік пан)ііть із-
зїсть. (Наг.)
Значіне иі зирга. ІІор. Етн. 36. V, 192.

18. Не годит сї капелюха на стів класти, бо киртицї поле іюриют. (Наг.)
Значіне иі зирга. Пор. Етн. 36. V, 192.

19. Не годит сї класти хлопа на пана. (Наг.)
Ж артую ть при обідї, коли господиня після ліпш ої, делїкатнтйпюї страви по
дасть якусь гіршу.

20. Не годит сї крізь вікно до хати говорити. (Маг.)
Зиачіне иі зирга.

21. Не годит сї молодій худобипї ріжки заманювати, бо не будут ро
сти. (Наг.)
Значіне и і зирга.

22. Не годит сї на огонь плювати, бо ти лице чиракаии обмече. (Наг.)
Значіне иі зирга. Пор. Етн. 36. V, 87.

23. Не годит сї на стіл сідати, бо на нїм сї хліб сі»в|нтпй кладе. (Наг.)
Значіне иі зирга. ІІор. Етн. 36. У, 194.

24. Не годит сї иероги рахувати, як їх у окріп мечут, бо сї всі пороз-
варуют. (Наг.)
Значіне иі зирга. Пор. Етн. 36. V, 87.

25. Не годпт сї по заході сонцьи хати мести. (Наг.)
Значіне ц і зирга. Пор. Етн. 36. V, 195.

20. Не годит сї помело на гній кидати, а треба в піч, (Наг.)
Значіне иі зирга. Пор. Етн. 36. У , 194.

27. Не годит сї порожну колиску гойдати, бо сї в ній дідько ко
лише. (Наг.) ; «



Значінв иі вирга. Пор. Етн. 36. V, 192.
28. Не годит сї прати в середу анї в и)итиицю (Наг.)

Значінв иі вирга. Пор. Етв. 36. V, 87,

29. Не годит сї прьнсти в суботу. (Наг.)
Значінв иі вирга. Пор. Етн. 36. V, У57.

30. Не ГОДИТ сї прясти в полю, доки кук\руян не відирядут. (Орел.)
Значінв ні .чирга. Пор. Етн. 36. V, 194.

31. Не годит сї сидячи на лаві колисати ногами, бо на пих дідька ко
лишеш. (Наг.)
Значінв иі «ирга.

32. Не годит сї сонного напруго будити, бо може в тій хвили вмерти.
(Наг.)
Вірять, що в часі твердого сну душа виходить ід тіла і блукав ди ск о , 
а в разі наглого будженя може сполошити ся і не трафити назад до тіла.

33. Не годит сї сьміяти сї зі старого і з пяпого. (Наг.)
Значінв и і вирга.

34. Не годит сї хлїб до гори сиідиою шкіркою на столі класти. (Наг.)
Значінв иі зирга. Пор. Етн. 36. V, 195.

35. Не годит сї ходити в едпім чоботї, бо як хлопець ходнг, то сї буде
два рази женити, а як дівка, то сї буде два рази віддавати. (Наг.)
Значінв ці вирга. Пор. Етн. 36. V, 195.

Зі;. Не годит сї кице з двома жовтками класти під курку, бо в нього 
може вилупити сї дідько. (Наг.)
Віруванє в несамовиту силу такого яйця з подвійним жовтком анальоґічне 
віруваню в несамовитий характер чоловіка з подвійною душею, дводушника 
або упиря, пор. Етп. 36. V, 195.

37. Що кому годит ся. (Збар.)
Знач, що кому лічить, що відповідне до ЙОГО ГІДНОСТІ! або вподоби, всії., те 
йому треба й признати.

ЯН. Що сї не годит, най тї на то не кортпт. (Наг.)
Не вабагай того, що заборонене чи то релігією, чи приписом яяуоії упті-'л.
Пор. В г 2 0 2 . Оосігіс яі§ 1.

39. Що сї не годит, то сї не щісгит. (Наг.)
Вірять, що вроблене в невідповідну пору, а власне в такий час і в такім 
місці, колі іі до не годить ся, не вийде чоловікови на добро.

40. Як Бог годит, то її камінь уродит. (Наг.)
Знач, при відповідній ногодї зродить і найменше плодюче поле, а  в дальшім 
значіню: в корні-нг.х обставинах удасть ся і пайтрудпїйше діло.

41. Як Бог годйт, то й мокре згорит. (Тнсі.м.)
Знач, у щасливу годину доконаеть ся й такс, що чоловік міі би вважати не 
можливим.

42. Як Бог не годит, то й вогонь не горпт. (Луч.)
Знач, як нема щастя, то її найкращі почини сходять нї на що

43. Як ми Богу годимо, так Бог вам. (Наг.)
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Годівля Годі

Говорить звичайно в часі якоїсь кагальної біди, мовляв : за наші гріхи спадав 
на нас ось яка кара. Пор. польське: ,)ак КиЬа Во^и, Іак Вод КиЬіе.

41. Як Пан Біг не годит, то й у печи ие горит. (Воіін.)
Зпачінв як ч. 41, 42.

Годівля. 1. Він добрий на годівлю. (Лім.)
Знач. їсть добре, товстів. Говорять про екотипу, але також про ненаситного 
а  лінивого робітника.

2. Добру мав годівлю, то видно но віл. (Наг.)
Знач, він товстий, крепкий, або навпаки, коли сказано іроиїчно, він нужден
ний і слабосилий, значить, його морили голодом.

3. На такій годівлн був. що ледво ноги волочит. (Наг.)
Знач, його морили голодом.

4. Тику мав годівлю, що аж на нїм еереть облізла. (Наг.)
Говорять про скотину, що зовсім заморена голодом.

5 . Шкода мої годівлі! (Лім.)
Говорять иро лиху скотину, що хоч мав добру нашу, не товстїн, „не нравить 
си“, а  також про чоловіка, що хоч їсть, а  про тс хорув або не набиравть 
сн сили.

Годї. 1. Вже му годі далі. (Наг.)
Вже не може, більше, прим. їсти або робити.

2. Він не знаь', коли годї. (Кол.)
Знач, не знав, коли перестати, спеціально, коли перестати їсти, ненаситної).

3. Годї без пень колоди валити. (Явор.) ...через нень колоду. . (Дрог.)
Для поборена одної трудносте не треба шукати собі ще більшої трудносги.

4. Годї босого визути, а голого обдерти. (Цеп.)
Хто нічого не мав, той иїчого не може іі стратити.

5. Годї в едеп чобіт дві ноги взути. (Цей.)
Говорить чоловік про свій недостаток: значить, йому не став на аасиоковнк 
одної потреби, а тимчасом набігав друга.

(і. Годї вже тій біді терпіти. (Наг.)
Знач, не хочу або не можу довше терпіти.

7. Годї волом заяця затровити. (Крех.)
Повільний швидкого не догошіть.

8. Годї гору з місцьи рушити. (Наг.)
Незмінного закопа ириродн пе переміниш, непоборної трудносги не переможеш. 

У. Годї двом панам служити. (Наг.)
Знач, не можна держати в спорніи дїлї з одною й другою стороною.

10. Годї донести, а жаль покинутії. (Луч.)
Характеризують пепрвемпе положене чолівіка, що взяв сн до якогось дїла, та 
не може довести його до путн і соромить сн або жалує покинути.

11. Годї духом божим жити. (Наг.)
Знач, по ївши і не пивши. Говорили зголоднілі робітники нарікаючи, що їм 
занадто довго не несуть полуденка.

12. Годї живому в гріб лізти. (Наг.)
—  АГА  —
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Годі Ч. 5 9 4 9 -5 9 6 7 .

Уцитькують такого, що дуже плаче та иобиваеть ся :<а поморщим.
13. Годї з болота паску спечи. (Наг.)

З  лихого матеріалу ие вробиш доброї річи.

14. Годї з г—а бпч зробити. (Наг.)
З  невідповідного матеріалу пе зробиш иїчого порндпого. ІІор. висше Г—о ч. 16.

15. Годї камінь глодати. (Наг.)
Тратити силу на якусь неможливу роботу.

16. Годї, куме, їсти, бо не буде на пироги місцьи. (Ільк.)
Ж артливо унімпепв господаря до гости, що завзято їв першу страву, ие ждучи 
дальших.

17. Годї, куме, чести! (Ільк.) ...тої... (Лучак.)
Протестував кум, якого другий запросив на почаетунок, а  потім по пяному 
почав бити.

18. Годї яи па всю біду настарчити. (Наг.)
Не став мовї сили яаробити стілько, щоб покрити всі потреби.

19. Годї ии сї втелити перед тобов. (Наг.)
Сердита відповідь, коли хтось жадав від иншого неможливої роботи тай то 
ще швидко.

20. Годї нн сї перед ним лавков стелити. (Яе. С.)
Реплїкувала молода жінка, коли ї ї  упоминали, аби була покіриа старому та 
примховатому чоловікова.

21. Годї ви сї по стінах драпати. (Наг.)
Не хочу вдавати ся в розпуку, робити ся божевільним, коли щось иішло
не по мойому.

22. Годі на себе руки наложити. (Наг.)
Зсії. з ириводу якоїсь хоч і тяжкої біди. Чоловік усе мусить шукати виходу 
хоч із найгіршого положеня.

23. Годі Пана Бога дурити. (Наг.)
Докоряють сьвятоші, що за маскою иобожности крив погані діла.

24. 1'одї плювати і знов ліпати. (Наг.)
Вилаявши когось годї внов панькати сн 8 ним.

25. Годі против води плисти. (Дрог.)
Знач, пе можна довершити діла за непоборними трудностями.

26. 1’одї псу з горла видерти. (Наг.)
Те, що комусь дано, годї відібрати.

27. Годї ріку спинити. (Дрог.)
Так само годї відвернути природні наслідки того, що вже зроблено.

28. Годї своє слово касувати. (Кол.)
Коли чоловік дав слово, то треба додержати його.

29. Годї сї Иаиу Богу нанрикрьити. (Наг.)
Говорять до такого, що аанадто довго і з ознаками великої иобожности мо
лить сн.

30. 1'одї сї нирогоя. зарізати а ковбасов повісити. (Кол.)
Ж артливо висловлюють якусь очевидну неможливість.

31. Годї сї чоловікови на двоє ровдертн. (Наг.)
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Годї—Годувати _____  Ч. 5968—5985-

Знач, не можна зробити рівночасно два діла, а яких кошдс потребуй всеї сили 
або присутносте чоловіка в пишім місці.

32. 1'одї так ж ити! (Дрог.)
Окрик знетерпливлешг чоловіка, що живе серед нестанпої сварки та лайки.

ЯЗ. 1’одї тому ради дати. (Наг.)
Важко з тим упорати сн, діло грудне.

34. 1’одї язиком молоти! (Наг.)
Перестань балакати пусте, бери си за діло.

35. Най иа тімоіі годї буде! (Наг.)
Досить тобі, 8аспокін ся, перестань.

ЗО. Повинен био уже й годі зиаги. (Збар.)
Треба перестати, прим. їсти, як перестали всі ииші при столі.

37. Газ два тай го д ї! (Наг.)
Приговорюють при праці. Значить, ще иару хвиль і буде копець.

38. То годї знати. (Наг.)
Знач, неможливо знати, тяжко довідати си.

39. Як годї, то годї. (Наг.)
Як не можна щось зробити, то ліпш е покинути.

40. Як годї, то й плач не поможе (Наг.)
Як не можна ваиобігти страті, то даремно й оплакувати її.

Годованець. 1. Він має годованцьи на подї. (Наг.)
Вірять, що деякі богачі мають услужних демонів, які доносять їх  добра і при
вертають до них щаств. Такий чоловік годув свого демона що ночи несоленою 
стравою. Той демон називав ся хованець або годованець. Див. про них Егн. 
36. XV, 9 6 -1 0 6 .

2. То ще жидівський годованець. (Кол.)
Часто допікають таким прозвищем Гуцулам, у яких держить сн й доси вви- 
чай, що старий господар не маючи дїтий або посваривши ся з ними ваписув 
все своє добро Жпдови з тим, щоб сей „догодував його до смерти“ і похоро
нив „чесно". Такий і пазиваєть сн годованцем.

Годований. 1. Бій мухами годований. (Наг.)
Знач, розумний, хитрий, оборотний. Кехиз іііеаіиш  мені неясний.

2. Годований як бугай. (Наг.)
Якого годують добре, а  не беруть ні до якої роботи.

3. Годований як иа заріз. (Наг.)
Про пуватого, товстого чоловіка

4. Годований як пацюк. (Наг.)
Значіне и і зирга.

5. Шпаками годований. (Берез.)
Хитрий, оборотний.

Годувати. 1. Біду за колїйов годуют. (Орел.)
Значіне мені пе вовеїм ясне. Біду годувати, се мб. значить працювати на те, 
аби вилабудати ся 8 біди.

2. Годував бис сї иойов кирвавицев? (Наг.)
Докірливо: не цураеш ся їсти мойого кроваво, гірко заробленого хліба.
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3. Годував ем го своїм мозольом. (Свят.)
Мовить батько про сина. Сс-б то годував працею своїх мозолястих рук.

4. Годувала би тї лиха годипа! (Н аг)
Клинуть лінивому робітникові який варікав, іцо його лихо годують.

5. Годуй біду, а вна каже: „Я ще прийду*. (Цеп.)
Упоравши ся з одним клопотом чоловік усе мусить надїяти ся якогось нового.

(і. Годуй біду, а вна ти голову скрутит. (Наг.)
Говорять нро невдячного, що платить злом за зазнане добро.

7. Годуй в зимі нбцушка, будеш мати в лїтї пастушка. (Наг.)
Малий хлопчик, що в зимі сидить на печи, в л іті буде насти товар.

В. Годуй мене до Івана, а я з тебе зроблю папи. (Ільк.)
Т ак буцїм то говорить скотина до господаря. До Івана (д 24 чі рвня) числить
ся у нас передновок. По Івані починають сн в гірських місточках великі ху- 
добячі ярмарки; хто до того часу прогодує свій токар, може потім добре 
заробити.

і). Годуй сї, абне трісі (Наг.)
Клинуть ненажерного, а  лінивого робітника.

10. Годуйте сї, годуйте сї, та до роботи пе лїнуйте с і ! (Наг.)
Примовляв господиня подаючи робітникам обід.

11. Годуйте сї, гостеньки! (Наг.)
Ж артливо припрошують гостий, щоб їли.

12. Годують вівсом, а гоньнт як псом. (Наг.)
Ж алував ся наймит, якого в великім пості годували вівсяним хлібом, а при 
тім гонили до тяжкої роботи.

13. (ідей другого годуй! (Наг.)
Допомагай один одному у всякому ділі. Приказка уживана жартливо, бо до 
їди звичайно чоловік пе потребув помочи другого. Оперта иа підставі лєіенди 
про Соломона, що так порадив гостям, яким його батько подавав снжнсні 
ложки, та  ще й поприв;:зував до рук. ІІор. Етп. 36. XII, ч. 41.

14. Лучше годувати, як поминати. (Ільк.)
8сі1. дитину. Годувати малу дитину певне не малин клопіт, але стратити і і 
і поникати помершу ще прикрійше.

15. То за то, щоа тї годував своїми руками, так ми тепер дьикуеш !
(Наг.)
Докоряв старий батько иевднчному сипони.

16. Хто кого не годве, тот того не шанве. (Леак.)
Годвб і шаввб — діалект, вам. годує і шанує. Повстали такі форми на основі 
властивого Бойкам та Лемкам уподобана до роааїву, отже зам годує говорять 
годўе, почім у скоротило ся на в. Значіпе приповідки: батько, що пе вихо
вував, не годував своїх дїтнй, п'і має претензії до пошанівку з їх боку. 
В робучому народньому житю прінціп ііо иі ііея сягав глубоко в сферу св- 
мсицих почувань.

17. Хто мене годував, буде мною поганяв. (Уриче).
Знач, инший не має права. Репліка такого, кому хтось чужий розказує ро
бити щось.
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Гожий 1'ойкати Ч. 0001 — 6018.

18. Як бицїв голу ют, так  биці црацю ю т. (Ц ен .)
Говорить лихо годовані робітники, коли їм госаодар докоряв, іцо потілу  
роблять.

Гожий. 1. Гож а ие гож а, а  все раба божа. (Д ар .)
Відповідав дівчина, нкііі допікають, що вона не вродлива.

2. Гожа, як  весна бож а. (К ол.)
Говорять иро гарну, енмнатитну дівчину.

3. Гожа як лапя. (Лі>в.)
Про вродливу, роботящу дівчину.

4. Гожа як ианиа. (Дрог.)
Про вродливу, гарно одягнену дівчину.

5. Гожа як чиста вода. (Кол.)
Про гарну, щиросердну людину.

0. Гоже ие гоже, сотворіне боже. (Глещ.)
Репліка па аакпд, що щось не гарне, не гоже. Знач, снко чи такс, а  раз воно 
живе, то мав право жити.

7. Н е те гоже, що гоже, а те, що миле. (В ікно)
Понятв красоти — субвктивие, залежне від особистого почути та  вподобанії. 
Одному кидабть ся гарним і гожим тс, що на иншого не робить ніякого 
вражіня.

Гой. 1. Два дни гой, а ціле жите йой (Мшаи.)
Говорять про недібране нодружв, иор. висше Посілі: 2.

2. Лїише гой, ніж йой. (Н а г )
Знач, лїшиа радість, ніж біль.

Гойда. 1. Гойда, гойда, старий ґойда! (Наг.)
Приговорюють днтинї, що хоче колисати сн, хоч уже виро ла троха більша 
і  може бігати.

Гойдати ся. 1. А гойдав бис сї па ишбепшіи! (Наг.)
Прокляте: щоб тебе п о в і с и л и  і вітер гойдав би твоє і їло.

2. Гойдав аж но під повалу. (Н аг)
Говорить про колиску, яка в селянських хатах ие стоїть на з е м л і ,  а в и с и т ь

на двох каблучках у ногах іюстелї.
3. Гойдає ним, як вітер верхами. (Наг.)

Зиач. ионяхав ііого сюди або туди, радить йому раз так, другий раз навпаки.

1. Гойдає ся як Жид на г —ї. (Корон.) ...як рабін... (Короп.)
Говорять про нерішучого, тінявого чоловіка, що довго пораеть си з якимось
ділом.

Гойианє І. Нині гойкаиьи, а завтра буде йобканьи. (Наг.)
По нинішнім весїлю та гулніпо завтра буде нарікаїш та капне.

Гойкати. 1. Гойкае, аж у вухах д-івоннт. (Лол.)
Знач, кричить дуже голосно.

2. Гойкае як на весїлю . (Л ол .)
Весїлв вважавть си тим „гучвїйш е" і веселійше, чим більше при тім робить 
си гомону та гоіікаии. Особливо староста вважав своїм обовнзком як найча- 
стїнше кликати свого адютаита — дружбу, крнчучи що сили , Дружбо*о-о ! ‘
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3. Гоіікае як на вола. (Лол.)
Коли хтось 8 далека гукав на другого, а сей ;іа тс гнївавть сн.

4. І'ойкаб як у лісі. (Лол.)
Про голосний крик, яким ііороауміиаіпть сн люди а далекого віддалена.

5. Гопкало би з тебе ниво! (Лол.)
Диво уивляеть сн як демон, що може влізти в чоловіка і кричати його устами. 
Пор. „Див кличет верху дре8а“ в Слові; о п. Нгоревѣ.

6. Перше гойкав, потім йойкав. (Наг.)
Зразу чоловік веселить ся, потім плаче та стогне з болю.

7. Хто нипї гойкае, завтра зайойкае. (Лол.)
Говорять про пяницю, або иро такого, що иеобачно женить ся.

8. Гойкпи си раз, пай ти весело буде. (Вор.)
Заохочують один одного підпиті, підохочені люди.

Гойки. 1. Нині гойки, завтра зойки та йойки. (Дрог.)
Говорять про веселу кумпаш ю : сьогодня шоть, гуляють та сиівають, а завтра 
будуть стогнати побивши ся.

Голий. 1. Ану голий, задри поли!-(Наг.) ...підиьий... (Городок)
Репліка на домаганв — зробити щось неможливе та  надсильне.

2. Буде і голому по за пазухи. (Гнїдк )
8сі1. набрати. Звісно, голий за  пазуху не сховав нічого, — знач, нрикавка 
характеризуй бідноту, від якої нема що взяти.

3. Вставай, голий, убирай с я ! (Дар.)
Значіпв пе зовсім ясне. Голий може вбирати ся і  тоді не буде голий.

4. Втікай голий, обідру ті. (Глещ.) ...обідруть... (Ільк.)
Бевпредметова погрова, бо з голого нема що здирати. Пор. А сі а 1Ь. Ооіу і!1.

5. Гола, боса, а в війку. (Циг.)
Ж артую ть над дівчиною, що лихо вбрана, а  про те любить строїти ся. Пор. 
\У а п сі. ПІ ДОаскІ 12).

6. Гола стерньн лишила сї. (Наг.)
Говорять про збіже стовчене градом або згризене мишами.

7. Голе, босе, простоволосе, а локшини би їло. (Дрог.)
Вислов обуреня на неоправдапі претензії, хоча в дапім разі претензія аовеїм 
не абсурдна, бо не вважаючи на одіж усякий чоловік може мати охоту до 
доброї страви.

8. Голий і босий, а голова в вінку. (Ільк.) 4
Зпачіив ц і вирга ч. 5.

9. Голий-паглий ходит. (Наг.)
Голин-голїсїнький. Наглий тут очевидна контракція з на-го.іий.

10. Голий розбою не боїть ся, мокрий дощу ие яякаеть ся. (Ільк.) ...не 
боїт ся. (ІІетр.)
Хто не мав що стратити, тому пе страшно. Пор. УУапіі. Ш І Маскіег 71); 
Н ос . Л8Ї; А сІаІЬ . Соїу 17.

11. Голий териьи ие бо]ит сї, бо сї не обндре. (Яс. С.)
Зпачіив иі вирга,

12. Голвн ходжу, тілом сьвічу. (Наг.)
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Говорить про себе обідраний чоловік.
13. Голий як бик. (Дрог.)

Чому власне бик символ голизни, невідомо. Про тс так само і у Поликів, див. 
А (1а 1Ь. Ооіу 7.

11. Голий як бубен. (Ільк.) ...бубень. (Наг.)
Чому бубен зроблено символом голизни, не розумію. Нор. Д и к. 1Н80; А іІа ІЬ . 
(їоіу 8.

15. Голий як липка. (Граб.)
8сі1. обдерта з кори. Обдиране линини для виробу лика було колись важною 
галузей) заробітку для бідних громадин

16. Голий, як мати на сьвіт родила. (Ільк.)
Знач, зовсім голий, ровдягнепий ІІор. ХУапіі. III (№іскІ 15).

17. Голий ЯК нень. (ІЛЬК.)
Пень обідравий з кори і обрубаний з гиля являеть ся справді символом 
обважености. У Поляків ^аіс коїек, А (1а 11). бо їу  10.

18. Голий як собака. (Стрий)
Згірдно про обідраного, 8анедбаиого чоловіка. У Поляків ]‘ак яхиг. \  (І а  1Ь. 
Ооіу 13.

19. Г олий я к  т у р е ц ь к и й  с ь в я ти й .  (Ільк.)
Про якого турецького сьвнтого мова в тім загально розповсюдженім порів- 
паню, ве зпаю. Пор. А (1 а 1Ь. Ооіу 14.

20. Голий, як у піст мишьичий хвіст. (Корч.)
У піст і миши голодують і тоді у них із хвостів облазить шерсть.

21. Голим тілом сьвітит. (Н аг)
Ходить обдертий, крізь діри видно голе тіло.

22. Голого легко голити. (Кобр., Ільк.) •
Голити тут певно не в значіню брити, бо голий ложе бути при тім бородатий.

23. Голого ие обідреіи. (Цей.)
Від бідного, немаючого нічого не візьлеш. Пор. Е. Н о і. 560; В е Ь е І ,  4 6 0 ; 
ХУапс]. III (Иаскіег 2).

24. Два голі третого ие вберут. (Цеп.)
Два бідні, слабі не запоможуть третього. ІІор. А сІаІЬ . Соїу 16; \У ап(1 . 111 
(ї^аскіег 14).

25. Занрьич голе, бо тї вколе. (Іїерез.)
Се така дїточа забава. Вона полягає на тім, що діти бють одно одне по го
лих руках та  ногах і рівночасно кожде силкуеть ся сховати свої голі місця, 
щоб не одержати удару. В Наг. при тім приговорюють ломаною нольщвною : 
„Сховай ґолї, бйдзї болї“ .

2(5. На голій кости нема що гризти. (Ільк.)
Знач, у бідного чоловіка вела що взяти аиї вкрасти

27. На голій толоці тяжко доробити ся. (Ільк., Кобр., Иетр.)
Толока, се очевидно ве тілько голе поле, але надто таке, з якого кождий має
право користати, так що для одного користь із нього мінімальна.

28. На голого дригота. (Гнїдк.) ...ще й... (Кол.)
Се пе а якоїсь окремої причини, а  тому що він голий і не має чим захи-
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стити ся від холоду. Говорять жартливо, коли на якогось бідного чоловіка 
спадав ще нове лихо.

29. На голого и пси брешут. (Н аг.)
Знач, і пси шанують не чоловіка, а  одежу. Пор. А іІа ІЬ . (іоіу 20.

30. На голу кість і ворон пе паде. (Гнїдк.)
Б о з неї не видзьобає нічого. Образово: від бідного навіть скунар та  здирци 
не надїеть ся ніякої користи. Пор. Ворон ч. 2.

31. Нї голий, пї одітий (Наг.)
Говорять про такого, що в часі холоду ходить у дуже нужденній, легкій 
одежн.

32. Прийшла з голов и ов. (Наг.)
Лаяла тещ а невістку, що пе принесеа в дім ніякого приданого.

33. Прийшов з голим х -  м. (Наг.)
Лав теща зятя, що пристав до ї ї  дочки не принісши їй ніякого маутку.

34. Раз голову нічого пе маги. (Кол.)
Знач, байдуже йому й про всякі можливі втрати. ІІор. А сІаІЬ . (іоіу 2Н.

35. Така гола як липка. (Лучак.)
Обідрана, бідпа, бев усяких засобів, пор. висше ч. 15

36. Такий ем голив, що й латки па мнї цілої нема. (Наг.)
Говорить обідраний чоловік.

Н7. Такий я добрий голий, як і іе з  сорочки. (Дар.)
Знач, чи так чи сяк назвеш мою бідність, усе вона для мене однаково до
кучлива.

37. Так я сн добрий голий, як ти без сорочки. (Гнїдк.)
Знач, оба ми однаково добрі, тоб-то однаково бідні та  злиденні. Пор. УУаіиІ. 
III ДОаскІег 8).

39. Тікай голий, обідру тьи. (Корч.) ...бо тя обідрут. (Лучак.)
Репліка такому, що грозить чимось неможливим до виконана, мовляв: я того 
так само не бою сн, як голий обідранії, бо з мене нічого взяти. Пор. \V а  її <І.
III (Каскіег і ) ;  Е. В о І. 450; А <1 а 1Ь. Ооіу 24.

•10. Ходжу голий, як Адаи у раю. (Борисл.)
Евфемічно говорив ріпник, що показував сн па сьвіт у дуже зредукованій
одежи.

41. Хоть голий, та в нідвязках. (Лев., Ільк.)
Висьмінають нсоправдані претензії на шик у, незаможного, бідно однгаеиого 
чоловіка. Пор висше ч. 5, 8 ; \Уап<І. НІ (К агкі 15?і.

12. Що голин за пазуху сховає? (Туглук.)
Репліка на погрозу, мовляв : з мене нічого ие візьмеш, так як голий не може 
нічого сховати за  пазуху. Пор. \У а іп І . III ^ а с к і  20).

43. Що з голого зідреш? (Наг.)
Звісно, нічого крім хиба його шкіри. Пор. \¥ап«1. III  (Маскіег 2).

Голити. І .  А голено? Голено. А стрнжеио? Стрижено. (Ільк.)
Характеризують иодатливого та добродушного чоловіка, нкиії на всяке питане 
готов відповісти потакуючи, не упираючи ся при своїй думці. Приказка на
тякав на звісну анекдоту, де суперечка між чоловіком і жінкою за „голено" 
та „стрижено" доводить до втопленя жінки.
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2. Г олііт без бритви. (Гнїдк.)
Знач, обдирав, визнскув або допікав словами.

3. Голит без мила. (Наг.)
Знач, дразшггь, допікав, робить пакости. Пор \У апг1. І (ПаїЬіегеп 4).

4. Голит го тупим бричем. (Кол.)
Докучав йому, давть ся в знаки, робить пакости.

Голо. 1. Голо, аж сум бере. (Наг.)
Говорять про поле спустошене повіпіо або градом, про місце пожежі І т. п.

2. Голо, хоць копійов гони. (Наг.)
Нема нічого, хоч би прийшов вояк та грозив смертю, то пе знайшлось би 
для нього нічого Иор. А сІаІЬ . Ооіу 26 : \Уап<1. ПІ (Маскіег 7).

3. Голо, хоць свищи. (Наг.)
Нема нї хати пі жадного ;-ахисту. В хаті, як відомо, пе годить ся свистати.

4. 1'оло, як би вимів. (Наг.)
Нема живності! анї ніяких засобів.

о. Голо як би здекунія перейшла. іДІаг.)
Здекуція — екзеї.'уцін, стягане податків або грошевих кар, або усмирене бунту 
при помочи війська, яке кватировано в сслї і яке господарювало там ио сво
йому вибираючи собі поживу. Такі „здекуціїа, особливо з часів боротьби за 
„ліси і пасовиска*, лишили ся доси в памяти ссліш, пор. А д р іи п , Вуит 
аграрний у Добростанах.

(і. Голо, як би сараичьи перелетіла. (Наг.)
Хмари саранчі навідували давнїйше навіть Підгіря дрогобицького пов. пищачи 
всю надію хліборобів.

7. Голо, як би Татари перейшли. (Наг.)
Память про грабівннцькі походи Татар живе ще досить ясно в тямцї на
шого парода.

8. Голо як на Хребтї горі. (Наг.)
Хребта-гора біля Нагуввич, верх сеї гори безлісний підіймавсь ся високо над 
сусіднім Ділом.

9. Там так голо, що й пес би сї не вдержьнв. (Наг.)
Біднота така, що нема чого дати й псу попоїсти

10. Хоть голо, аби весело. (Ільк.)
Говорять про незаможних а легкодушних людий, що не дбаючи на своє вбо
жество люблять побавити ся. Пор. А сІаІЬ . Ооіу 1.

Голоблї. 1. В голоблях так тягне чорний як і білий. (Дар.)
При праці або в бідї щезав ріжницн роду та  вдачі. Кгли прикрутить лихо, 
то однаково терпить пан чн мужик.

Голова. 1. Аби голова на карку була, а про решту байдуже. (Цей.)
Знач, коли чоловік розумний та нтороіший, то дасть собі раду в усякій 
небезпеці.

2. Аби з двома головами був, то того но вдасть. (Наг.) Абим дві голови
мав... (Голоб.)
Уява така, що чоловік І8 двома головами мусить мати іі розум за двох.

3. Аби моя голова здорова, то все гаравд буде. (Ільк.)
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„Моя голова*1 тут очевидно зам. „ я ‘, пор. гомерівське /ЗІг\ 'Л оахШ ц  зам. 
І'еракль.

4. Абим тут мав головок наложити, то не попущу. (Наг.)
Окрик завзятого чоловіка, що готов радше згинути, пїж відступити від свого 
права.

Гі. Абис з головов утік! (Кол.)
8«іІ. Ііережи сн, тікай як найшвидше, бо тут небезпечно.

6. Абис па голову став, то по твому пе буде. (Наг.)
Знач, аби напружав усю свою силу до крайности. ІІор. XV а п <1. II (КорГ 4-95).

7. Абис сї на голові поставив, то так не буде. (Наг.)
Поставити ся на голові знач, уперти ся, доконати чогось дуже трудного або 
неможливого, ІІор. \У ап (І . II (КорГ 497)

8. Аби-с сто голов иав, то пе порадиш. (Наг.)
Розуміють ся розум зібранні! із сто голов. Говорять про дуже трудпу, безви
хідну ситуацію.

0. Абис тай голову зломив, де підеш ! (Наг.)
Прокляте, послапе на вдогін відходячому ворогови,

10. Абих так а головов був! (Жабб).
Заклинаять сн Гуцул: щоб я так живий був, як се правда.

11. Або його голова тут упаде, або моя ! (Кол.)
Кричать противники хапаючи ся до лютої бійки.

12. Або то в мене дві голови на карку? (Цеп.)
8сі1. щоб и міг одну стратити ІІор. \Уап<1. II (КорГ 4Х).

13. Або то не голова? (Орт.)
ІІитапв злмісь потвердженя: се чоловік з головою, розумний та енерґічннй.

14. Аж голова го за мнов скіпає. (Наг.)
З  погордою говорить дївка про нелюбого їй нарубка, що вакохав ся в ній.

15. Аж ем сї за голову вхопив. (Наг.)
Злякав  ся, здивував ся.

16. Аж ми голова тріщит. (Наг.)
Так турбую ся, обмірковую якесь діло.

17. Аж ми голова ходором ходит. (Наг.)
Знач, болить, затуманена гризотою та клопотами.

18. Аж ми сї в голові крутит. (Наг.)
Я набаламучений, не знаю, що почати. ІІор. \ \га п <1. I I  (КорГ 759).

19. Аж ми сї голова розекакує. (Наг.)
Знач, болить голова страшенно.

20. Аж сї за голову взьив. (Наг.)
Здивував ся, перелякав сн, попав у розпуку. Пор. висше ч 15.

21. Акурат ми то в голові! (Н аг)
Іронічно: як раз я думаю про се 1 Менї про се байдуже, и не думаю се 
вробити.

22. Ані му тото в голові! (Наг.)
Він собі про се байдуже.

23. Аиї раз му сї нїчо голови не бере. (Наг.) Анї руш.. (Наг.)
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Говорять про тупого, ненамятущого хлопця, ученика або взагалі парубка.
24. А то кінська голова! (Сор.)

Зпач. тупа, уперта, иепорадпа голова.
25. А то козяча голова. (Красвос.)

Знач, упертий чоловік, такий що любить усе робити ишіши па перекір.
26. Без голови й ногам лихо. (Наг.)

Без доброго порядку і пляпу ніяке діло не піде успішно.
27. Без голови нема ладу. (Наг.)

<5нач бс8 керманича, бев голови родипи. отже без батька, господаря.
28. Без голоип підеш. (Наг.)

Погроза: рояібють, відсічуть голову, смерть тобі буде.
2!). Бере собі тото до голови. (Наг.)

Значіпе двояке: 1) бере в тямку, вчить сн добре, 2) дуже турбуєть ся з при
воду якоїсь справи, грнзеть ся нею. ІІор. \ У а п (1. II (КорГ 516).

30. Беру то па свою голову. (Бор.)
Знач, на свою одвічальпість.

31. Бий у голову, то йоги самі внадут. (Цен.)
Навчав один чоловік другого, коли гонили за злодієм, а один намагав ся вда
рити втікача по ногах. ІІор. \ \гап<1. II (КорГ 37Н).

32. Біда на твою голову! (Дрог.)
Прокляте: щоб на тебе впало лихо.

33. Біднаж моя головонько! (Наг.)
Окрик болю та безрздности в якійсь прикрій ситуації.

34. Бодай бо си голову зломив, як лиш за поріг вийдеш! (Наг.)
Прокляте: щоб ти пропав.

35. Бодай ти голова облїзла! (Наг.)
Прокляте: щоб ти вилисів.

36. Вбив собі щось у голову. (Дрог.)
Завзяв ся иа щось, зупинив ся па одній думці. Пор. А (ІяІІ). О1о\ул 158.

37. В голові ми евнтае. (Дрог.)
Знач, розвидияеть ся, починаю розуміти се діло.

38. В голові мп сї то не містпт. (Дрог.)
Пе можу сього зрозуміти, дивую ся над сим дуже.

Зі). В голові ми як у млинї. (Наг.)
Знач, довкола мене гуркіт та  гармідер, так що не можу думати нї про іцо. 
Пор. А її а 1Ь. 01о\уа 167.

40. В голові му вилами укладали. (Ільк.)
Іронізують із чоловіка, що вдає з себе дуже мудрого, ясі І. у нього в голові 
така мудрість, як еїно накладене вилами, бевладв. Пор. А сІаІЬ . ОІоп'п 17;}.

41. В голові му воробцї цьіупркают. (Наг.)
Знач, видумує ріжні пепотрібні концепти, думає про самі дурнинї. Пор., \У а п <1. 
II  (КорГ 630).

42. В голові му пустий вітер евшце. (Наг.)
Він думає про пусте, про забави, а  пе нро діло.

43. В голові му сї поміїпьпло. (Наг.)
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Збаламу ти в сн, одно забув, друге переплутав. ІІор. ХУапсІ. ІІ  (КорГ 772).
44. В голові му як в трибуналі. (Гиїдк.)

ІЗаламут, шахрай. Пор. А сІаІЬ . б іо ж а  169, без шшспеня; \У а п <1. II (Корі 
766). Польські трибунали були славні своїм безладем та  підкупствами.

45. В голові му як нас - в розуму. (Наг.)
Іронївукль із чоловіка, що вдає з себе дуже розумного.

46. 15 голові як на ярмарку. (Кол.)
Ш уи, богато суперечних думок. ІІор. А ііа ІЬ . Оіомга 162.

47. В голові як у пустій студолї. (Наг.)
Чоловік не зиаб. ве думав нічого путящого. ІІор. А сІаІЬ . ГСІо\\'а 170.

48. В голові панство, а сорочку воїни з’їли. (Гнїдк.)
Кплять із чоловіка вбогого а з надмірними претепвіпмн па панство 

4!). В голові тік, в язиці' цїіі : де схочу, то змолочу. (Ільк.)
Характеризують белакуна та сплїткаря, що ходить від хати до хати роапо- 
сичи сплітки.

50. В голові тобі самі витребеньки. (Батят.)
Знач, думаєш про дурниці, не береш ся до діла

51. В голову заходжу. (Наг.)
Знач, міркую всіляко, турбую ся чимось. Пор. № а п сі. Ц (КорГ 822).

52. В голову му фіра сїпа заїхала. (Голоб.)
Зупинив ся па якійсь одній думці і пїнк не ноже увільнити ся від псі. миє 
ісІЛе Ііхе. Пор. \Уапс1. II  (КорГ 516).

53. Вдарило му до голови. (Наг.)
Зпачіне двояке: 1) підступила слабість, горячка до голови, 2) чоловік загордів. 
ІІор. ХУапсІ. II (КорГ 724).

54. Вибий собі це з голови! (Кол.)
Зпач. покинь про се думати, зміни сю постанову.

55. Вивітріло ми то з голови. (Н аг)
Забуло ся, не тямлю сього.

56. Вилами му в голові поукладано. (Гиїдк.)
Знач, у нього в голові хаос, безладні думки та примхи. Пор. нисгае ч 40.

57. Випало ми з голови. (Наг.)
Знач, забуло ся.

58. Втілило му л  голови, як вода з решета. (Наг.)
Забув, нездібииіі затямити щобудь.

5!). Від голови до ніг. (Гиїдк.) ...до пят. (Збар.)
8сіІ. однаковий, прим, збитий. Пор. XVап<1. Н (КорГ 834); А сІаІЬ . (ііп иа  138.

60. Від голови зачинати. (Гиїдк.)
Знач, від найстаршого, провідника. Пор. ХУапсІ. II (КорГ 8:(б).

61. Від голови рпба смердить. (Ільк.)
Я кий репрезентант, голова роду або іпїцінтор якогось діла, такі й його під
владні та  учасники. ІІор. \У апсІ. II (КорГ 5 9 ); О в т .  133.

62. Він тому голова. (Наг.)
Нін керму» сим ділом, се під нього залежить Пор. Е К о ї  189.

63. Він у голові ие ма« того, що я в и)итї. (Наг.)
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Ч. 6147 — 6164.

Говорить чоловік, якай уважав себе мудрійшим та досьвідпїйіпим від иншого. 
Пор. \У а п  <1. II (Корі 8Ю ).

<Ї4. В його голові вороняче гніздо. (Льв.)
Знач, вій дуиав про сані погані, иепотрібпі річи.

65. 13 сади в собі в голову таке, що сьміх людьом сказати. (1>ор.)
Постановив собі, вхопив ся якоїсь чудернацької думки.

66. В твоїй голові сїа літ ие метено. (Цей.)
Знач, там нелад, погапь, ти дуиавш про самі погані річи.

67. В тім моя голова. (Наг.)
Знач, я займаю ся син ділом і ручу ся. що доконаю його. Пор. \У ап сІ. II 
(КорГ 753).

68. Втовчи му в голову, коли в нього голова як довбпі. (Наг.)
Знач, тугий чоловік, недоступний ні для яких доказів та намов.

69. Голова без розуму — свистун. (Лол.)
Свистун — горіх бе8 зерняти. ІІор. \У ап сІ. I I  (КорГ 126); О е іа к .  201.

70. Голова би ти облізла! (Наг.)
Ж артливе прокляте, щоб тп вилисів! Се ще, звісно, пе гака тяжка хороба. 
Пор. висше ч.

71. Голова болит, аж ми очи заступав. (Наг.)
Ж алувть ся чоловік, у якого дуже болить голова, аж у очах порочить ся.

72. Голова болит, а хліб як на огии горит. (Лучак.) ...тріщить. (Ііьк .)
Говорять про такого, що вдав недужого, а про то впзяачавть ся добрим 
апетитом.

73. Голова болит, г —и лекше. (Наг.) ...за то г - и . . .  (Дрог.)
Жартують із такого, що жалувть ся на біль голови Пор. Д и к . 1268: Н о с . 284.

74. Голова болит. мало ми ие трісне. (Наг.)
Характеризують сильний біль голови.

75. Голова болит, то ср—а ся тїшит. (Льв.)
Бо хорошу даватимуть лекші. добірнїйші страви.

76. Голова важпт за сто фунтів. (Дрог.)
Мова не про її  дійсну вагу анї про ї і  важність для житя організму, а про 
тягар тих клопотів та гризот, які налягають на неї.

77. Голова велика, а розуму мало. (Ільк., Кобр.)
Ж артую ть І8 чоловіка з великою головою. Пор. \У а п  (і. II (КорГ 1821.

78. Голова від клопоту тріщить. (Ільк.)
Порівнане взяте зі стодоли або засіка, що тріщить, коли в нього накласти 
повно ябіжя. Пор. висше ч.

79. Голова вільна, то весь сьвіт веселий. (Цеп.)
Коли чоловік позбуде ся клопоту та гризоти, то весь сьвіт видавть ся йому 
веселим.

80. Голова голові. (Н а г )
Найстаршому в хаті належить ся почесть і найліпший шматок при обіді. 
Зрештою приказку уживають у жартливім значіпю, натякаючи на звісну апек - 
доту, як Циган при столі ділив нечену курку.

81. Голова голові, а фісг фостовн. (Ільк.)
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Голова Ч. (5105— 0183.

Приказка основана на тій самій анекдоті, що попереднє _ч. Хвостом тут на
звано господиню, яка мусить „кождий кут замести".

82. Голова голові не рівна. (Кол.)
Симболїчно, голова зам. розум людський, характер, здібність.

83. Голова для наради. (Дрог.)
Знач, пуста голова, чоловік непутящий.

84. Голова добра до поради. (Наг.)
Знач, се чоловік розумний, тямучий та бувалий.

85. Голова до ради, а рука до поиочи. (Кол.)
Розумний, людяний чоловік.

80. Голова завинит, а г—цї мусит відповідати. (Наг.) ...грішит... (Наг.)
„Бо колись били, а  тепер кажут сидїти11, поясняв селянин Іван Гайґель. ІІор.
\У ап(1. II (Корі' 350); Н о с . 470.

87. Голова за голову. (Наг.)
Давній прінціп крімінальної справедливосте і кровавої пімсти, уживаний тепер 
хиба жартливо, див. далі Забити.

88. Голова кість, а зад мясо; в голову цілують, а в зад бють. (Ільк.)
Виходило би, що кість цїшпйша і шановнїйша від мяса.

89. Голова лиса як коліно. (Н аг.)
Говорять про зовсім лисого чоловіка. Пор. А<1а1Ь. Оіоига 28.

9 0 . Голова — лиш би в ню вистрілити. (Дрог.)
Знач, нездібна пі до чого путящого, чоловік пездара, забудько.

91. Голова ми пухне. (Наг.)
Ж урю  ся дуже, бідую тяжко.

92. Голова ии спухла як баньик. (Наг.)
Говорить чоловік побитий або тяжко зажурений. Пор. \У а  пі). II (КорГ 493).

93. Голова ми схне. (Наг.)
Говорить чоловік, що мав велику журбу.

94.( Голова ми тріскає. (Наг.)
З  болю, жалю або журби. Пор. В г г о г .  Оіош і 10.

95. Голова ми ходором ходит. (Наг.)
Крутить ся серед ріжних клопотів або від надміру всякого діда, про яке чо
ловік мусить дбати.

90. Голова ми як стіг. (Голоб.)
Знач, напухла від журби та клопоту.

97. Голова місця шукає. (Ільк.)
Значіне не зовсім ясне. Чи голова тут у значіню „розумний чоловік", чи 
в якім иншім? Пор. О е іа к .  207; УУаіні. II (КорГ 76).

98. Голова не до ради, а зад не до крісла. (Ільк.) . .задок... (Мінч., 
ІІетр.)
Говорять про тупоумного а при тім неотесаного, брусоватого чоловіка. ІІор. 
В г 2 о 2. С1о\уа 11.

99. Голова не леда. (Гнїдк.)
Не аби яка, се чоловік не ледачий, розумний, хитрий.

100. Голова розумна, бо велика, що аж сї но боках порозганьила. (Іваник.)
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Голова Ч. 6184—С203.

Ж артую ть із чоловіка 8 великою головою.
101. Голова сивів, а розум шаліє. (Кол.) ...дуріє. (Наг.)

Говорять про чоловіка, що на старі л іта  робить якусь дурницю, прим, жемить 
ся з молодою дївчивою. Пор. УУапсІ. II (КорГ 97); П г г о г .  б іо м а  12.

102. Голова тік, а язик ц іп : що схочу, то змолочу. (Гнїдк.)
Говорить балакучий, язикатий чоловік.

103. Голова, що хоч довбнею бий. (Ц еп)
Чоловік незгідливий, упертий і 8аровумілий.

104. Голова як бо дня. (Лім.)
Знач, повна всякої всячини, намятуща. Пор. \У апс1. II (КорГ 493).

105. Голова як бупдз, а живіт як фаска. (Оинев.)
Ж артую ть із круглоголового, череватоого чоловіка Пор. \У а п  (І. II (Корі 643); 
В г г о г .  бклуа  7.

106. Голова як гарбуз. (Наг.)
Ж артують із головатого, довгоголового чоловіка. Пор. ДУапсІ. II (КорГ 642).

107. Голова як камінь. (Наг.)
Тверда, здорова, недоступна нї для яких сумнівів.

108. Голова як пень. (Наг.)
Непорушна, тверда, чоловік упертий та недоступний нї для яких доказів.

109. Голова як порожнин горнець. (Наг.)
Пуста, забудьковата; чоловік не може вдобути ся нї на яку думку. Пор. 

(} \У а п іі .  I I  (КорГ 647).
110. Голова як решето. (Наг.)

Як вода в решеті не вдержить ся, так і той чоловік не тямить нічого, за 
бував все, що йому скажеш. Пор. А сі а  1Ь. Шо\уа 2 Ч.

111. Голова як розбитий горнець. (Наг.)
Слаба голова, чоловік нетямущий, забудьковатий.

112. Голова як свистун. (Лол.)
Свистун — порожній горіх. Знач, чоловік дурний, безмізкий. Пор. А с Іа ІЬ . 
Оіома 32.

113. Голова як фаска. (Дрог.)
Чоловік головатий, отяжілий, глуповатий. Пор. А сІаІЬ . Оіотеа 25, 26).

114. Голови ми вже пе стає. (Наг.)
Не можу про все думати, все затямити, всього надбати. ІІор. В г г о г .  О1о\\'а 18.

115. Голови му не бере ся. (Гнїдк.)
Знач, він того не розумів, не бере в тямку.

ПО. Голови му сї пе держит. (Наг.)
Знач, він забував, вважав собі за  байдуже якусь річ.

117. Голови не підведу. (Кол.) ...не зведу. (ІІіст.)
Знач, я недужий, не можу пе то встати, а  навіть підвести голову.

118. Голові клопіт, а бідї весїлє. (Іл ьк .),
Біду уявлено тут як якогось демона, що ТІШИТЬ СЯ 8 людського клопоту.

119. Головов до стіни бє. (Наг.)
Характеризують тяжкий смуток, розпуку.

120. Головов мур не нрібеш. (Тереб.) Головою стіни... (Ільк.)
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Голова Ч. 0 2 0 4 -6 2 2 2 .

Уцитькують тяжко важуреного або надто впертого та завзятого чоловіка, що 
бажав добитися чогось неможливого або занадто трудного. Иор. С е і а к .  192; 
\ У а п <1. II (КорГ 120, 265, 313, 7У1); Н ос . 347.

121. Головов наложити. (Наг.)
Знач, вгинути, попести смерть.

122. Головонько-ж моя бідна! (Наг.)
Звичайний оклик заклопотана, жалю, або й простого яачудуванн.

123. Голову до гори держьити, (Наг.)
Знач, ставити ся гордо, сьміло в супротивностлх долі, не тратити віри в себе 
і своє діло. ІІор. IV а  псі. II (КорГ 535).

124. Голову за тото даю. (Дрог.)
Запевнене правдивости якогось тверджена, знач, я готов дати відрізати собі 
голову, положити жнте, коли се не правда. Пор. \У ап(1. II  (КорГ 514).

125. Голову кому видубути (?) (Гнїдк.)
Щ ось пеяспе. Може: видубити, те саме що виґарбувати. намочити в дубовім 
квасі? Але яке значіне такої поговірки?

126. Голову кому завериутп. (Гнїдк.)
Знач, задурити, ватуманити когось.

127. Голову кому змити. (Гнїдк.)
Знач, ваганьбити, вилаяти, присоромити когось.

128. Голову менї сушит. (Карл.)
Намовляв мепе на щось, не дав спокою. ІІор. В гх о х . Оіоп’а 1Г>.

129. Голову му обголити варто, більше нічого. (Унят.)
Знач, він збожеволів, з ним нема що говорити як з розумним чоловіком.

130. Голову му остричн треба. (Гнїдк.)
Знач, треба прикоротити його вплив, уговкати його.

131. Голову о заклад ставю. (Дрог.)
8сіІ. що се правда. Пор. АУапсІ. II  (КорГ Т06).

132. Голову си дам утьити, коли то не правда. (Наг.)
Запевпене, немов закляте, яким чоловік своїм жятем ручить за правдивість 
свойого слова. Пор. висше ч. 124.

133. Голову чим набити си. (Гнїдк)
Знач, зупинити ся на одній думці, причепити ся до якогось круга ідей, при
викнути до чогось.

134. Дає собі на голові кілє тесати. (Наг.)
Говорять про плохого, податливого чоловіка.

135. Дає собі по голові скакати. (Наг.)
Значіне иі зирга. Пор. №ап<1. II іКорГ 820).

136. Дай ми я к и й с ь  розвід голові. (Наг.)
Знач, порадь щось, розпоряди, що й як маю робити.

137. Дай му по голові! (Наг.)
Дословно: вдар, образово: уговкай його, зупини його самоволю.

138. Дай собі то з голови вибити! (Дрог.)
Позволь переконати себе, що се, що ти думаєш, неправда.

139. Дам си голову стьнти, коли брешу. (Наг.)
— 388 —



Голова Ч. 6223— 6239.

Запевняв чоловік про правду свого тверджені. ІІор. висше ч. 124, 132; \У а  гні. 
II (Корі 705, 755).

140. Дві голови ліпші як едпа. (Наг.)
Порадити ся 8 кимось ліпше, ніж робити самому. Пор. УУапіІ. II (КорГ 483).

141. Де голова блудить, там фіст рядить. (Ільк.)
Де батько, старший у домі веде себе погано і не дбав про дім. там старшув 
жінка або хтось такий, хто при звичайнім порядку повинен би слухати. Пор. 
С е іа к .  377; \Уап<1. II (КорГ 3'58).

142. Де голову маєш? (Наг.)
Окрик до пездара, незнайка, що вробив якусь дурницю через неувагу. Зам. 
нк уважавш? Чому не дивині ся добре?

143. Добрій голові досить дві слові. (Лев.)
Знач, розумному чоловіковії досить сказати пару слів, і вів зрозумів і зр о 
бить що треба. Пор. В г 2 0 2 . С1о\у.а 5,

144. До того пе такої голови треба. (Наг.)
Треба розумиїйшого, 8ручиїйшого чоловіка.

145. Дурна голова ие посивіє аиї полисіє. (Кол.)
Загально розповсюджена пршшета. ІІор. \У а п й .  II (КорГ 65).

146. Забив собі голову дурницев. (Наг.)
Зяач. раз-у-рав думав про дурне, добивавть ся його.

147. Забита голова! (Дрог.)
Се чоловік тупий, упертий. Пор. В г 2 о 2. (Л о т і  13.

148. Забув єм свою голову! (Наг.)
Характеризують якусь велику несподіванку, зачудуванв. Пор. УУ а п  (1. II 
(КорГ 419)

149. За всї голови! (Лев.)
8сі1. пропадай! Розумівть с я : як жертва якомусь злому демонови, щоб пе 
шкодив лишим. Говорять па вість про смерть або якесь щезненв чогось або 
когось ледачого, маловартого або ненависного.

150. За всї голови і ва Мартинові діти. (Ільк., ІІетр.) ...Маркові. (Наг.) 
Значінв ці зирга.

151. Загрів десь голову. (Бор.)
Знач, ви п ив , підохотив  ся або ровсердив ся. ІІор. \У а п <1. II (КорГ 591).

152. Задер голову на три П)'иди до гори. (Наг.)
Знач, загордів, спапошів. Пор. \У а п (і. II  (КорГ 699).

153. Заїхало в голову, як чотири фірн сїиа. (Тереб.)
Говорять про чоловіка, що завзіїв ся на якійсь незвичайній, фантастичній 
думці і пе хоче иокицути сн її.

154. Закотуриатп голову. (Наг.)
Завинути, переносво: лягти спати.

155. Закрутив ни голову. (Наг.)
Знач, збаламутив мене, одурив, заговорив.

156. За лихою головою і ногая біда. (Лучак.) ...дурною... (Кол.)
Знач, дурна голова не обдумав дороги, а  поги пішовши на манівці мусять 
ходити далеко або й вертати назад. ІІор. \Уап<1. II (КорГ 139); Н ос. 3 0 6 ; 
Д и к . 53, 224.
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157. Замакітрила му сї голова. (Вони.)
Знач, вробила ся нк макітра, затуманїла, стратила розсудливість.

158. За моєю головою па твоїй і  волоса не етапе. (ІІетр.)
Ж артливо: так я буду дбати про тебе, що ти й ви.іисївш із журби.

159. Застрягло му то в голові. (Крех.)
Впер ся на чімось. Пор. \Уаім1. II (КорГ 710).

160. За тим мене голова не ааболит. (Цеп.) '
Знач, сього не буду жалувати. Пор. ЛУапіі. II (КорГ 509, 531); Н і г о г .
61о\уа 39.

161. Заходжу в голову. (Наг.)
Знач, журю ся, міркую сяк і так. ІІор. В г 2 0 2 . 61о\уа 05.

162. Звісив голову. (Дрог.)
Знач, засумував ся, ходить у важкій задумі. ІІор. \У ап і1 . II (КорГ 534).

163. З голови ми не йде. (Наг.)
Не можу забути і доси дивую сн.

164. З головов сї сховаєш. (Наг.)
Знач, там так глубоко, що втонеш І вода покрив тебе з головою.

165. З дурної голови ще Й сьміх. (Доброс.)
Зам. з дурного чоловіка, а  властиво з його дурних учинків.

166. Зломив голову, та най би хокень з доброго коиє. (Кольб.)
Чоловікови не жаль, коли на нього спаде якесь горе, але пе за  дурницю,
а справді 8а важне діло. .1

167. Зломи голову без мене! (Наг.)
Прокляте: іди, пропадай, іди на зустріч нещастю, а н не хочу сього бачити 
і бути при тім за сьвідка.

168. Зломю голову, то знаю, а якого коньи. (Наг.)
Говорить ЧОЛОВІК. ЩО В8НВ ся до важкого, небезпечного діла і готов потерпіти 
черев пього. Пор. висше ч. 166.

169. Змив му голову норядио. (Крех.)
Наганьбин, вилаяв, вичитав йому. ІІор. \ \ ' а т І .  II (КорГ 592): В г г о г .
С1о\уа 70.

170. Змірпв ГО ВІД НІГ до голови. (Кол.)
Окинув грі8пим, ворожим, згірдним поглядом. ІІор. УУапіІ. II (КорГ 014).

171. З моєї голови та на твою. (Кол.)
Говорять про якусь пригоду, про якогось иезносіюго чоловіка, що покинувши 
одного причепив ся до другого.

172. З печи та на го.юву. (Гиїдк.)
Говорять, коли хтось з одного лиха попадав в друге ще більше.

173. З  хорої голови на здорову скидає. (Кол.)
З  винуватого скидав вину на невинного.

174. І в голови клади. (Гиїдк.)
Знач, приємний, покладливий, тихий чоловік, якого можна замість подушки 
покласти під голову.

175. 1 в голові собі того пе покладай! (Цен.)
Знач, навіть не думай про се, бо се зовсім неможливе.
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176. І в мене голова на віпзах. (Наг.)
Знач, і н не дурень, розумію ся па тім. ІІор. ЛУап «1. II (КорГ 756).

177. І в мепе голова не від паради. (Льв.)
Знач, здібна до думаня, і я не дурень. Пор. А «і а 1Ь. (ііои’а 37.

178. І в мепе голова не па продаж. (Льв.)
Знач, і я пе такий ледачий, щоб мене пхати в очевидну небезпеку, на загибіль .

179. І голова не твоя буде. (Наг.)
Знач, стратиш голову, забють тебе, коли не покинеш такого наміру.

180. І голови ми тич пе клопочи. (Наг.)
Знач, не проси мене, не говори мені про се, бо того не зроблю.

181. І голови твоєї ие стаие. (Наг.)
Стілько там біди та нужди, що пожре всю твою силу, і таки добра не буде.

182. Йому в голові до горн ногами. (Комар.)
8сі1. перевернуло ся, думає все навпаки того, що би слід думати, збожеволів, 
здеморалізований, висловлюй д ик і  погляди.

1 8 3 . Йому я к  би голову врізав, то бн з толуба добрий с— ч був. (Дрог.)
Кплять ів череватого чоловіка. Пор. Д и к. 1384.

184. Камінь голова, вуби зелїзиі. (Наг.)
Се властиво знахарські формули, які одначе утратили своє первісне 8начіне. 
Коли перший раз гримить на веснї, діти вибігають на нодвірв і стукаючи 
собі невеличким камінцем до лоба, кричать: „Камінь голова!11 Се на тс, аби 
протягом року не боліла голова, була тверда як камінь Колиж у дитини ви
паде перший молочний зуб. то його кидпють у кут приговорюючи: „Мишко, 
мишко, на тобі кістяний зуб, а мені дай 8елїзний“. Обривки з обох сих фор
мул перейшли в ирикагку, якою характеризую ть вдорового, витревалого 
чоловіка.

185. Капустьяпа голова. (Наг.)
Знач, глупий, нетямущий чоловік. ІІор. Е. Н о і. 657; В г 2 0 2 . С1о\уа 26.

18с. Кладу му в голову як лопатов. (Наг.)
Знач, толкую, виясняю, намовляю до чогось.

187. Кланяй ся голова з вухами, а потилиця й сама нохилнт ся. (Льв.) 
Ж артую ть із такого, що клапнбть ся низько.

188. Коби голова здорова, будут воли тай корова. (Гнїдк.)
Коби чоловік здоров, то потрафить доробити ся мавтку. Пор. висше ч. 3.

189. Коби моя голова здорова, а гаразду дороблю ся. (Кобил.)
Говорить енерїічний, сильний чоловік, утративши свов добро.

190. Кожда голова свій розум має. (Ільк., Нетр.)
Знач, усіх їх  не погодиш на одно. Пор. лат. (}иоІ саріїа, Іоі зепзиз і далі ч. 328.

191. Кожднй свойов головов крутит. (Кол.)
Знач, міркує, спекулює, як б и  собі найліпше вробити. Пор. А сІаІЬ . О кш а 61.

192. Кождому своя голова наймилійша. (Кол.)
Кожднй поперед усього дбав за заховане свого жити. Пор. АУ а п її. I I  (КорГ 
211, 216).

193. Коли голова пе по тому, пай ся ноги мают на осторожиостн. (Міич.) 
...па бачиостн. (ІІетр.)
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Дословпо: голова поведе лихою дорогою, а ноги мусять робити богато иепо 
трібної дороги. Загальне 8начінв : коли брати ся до діла без відповіднпї за 
станови, то певно ие обійдеть сн без страти. ІІор. \Уапс1. II  (КорГ 381).

194. Куди голова, туди й фіст. (Наг.) ...пішла голова, пай іде... (Залїсє)
Куди пішов Старший, туди нехай ідуть і молодші. ІІор. С е іа к .  344 ; \У ап і1 . 
II і КорГ 478); II (Н аирі 52); С им . 1335.

195. Куди тобі в опареною головою та в каглу лізти ? (Дар.)
Значіне неясне. Мабуть уговкують такого, що без відповідної здібносте та 
підготови береть ся до якогось трудного діла.

196. Лису голову легко чесати. (Кол.)
Без перешкод легко діло вробити. ІІор. \Уапс1. II  (КорГ 50, 115).

197. Лиш голови ие трать ! (Дрог.)
Додають духа чоловіковії в клопоті: не трать відваги, притомності! духа. ІІор. 
АУапсІ. II (КорГ 258).

198. Лиш головов похитав. (Кол.)
В иявив  свій  сумнів, заперечив рухом голови. ІІор. № а т І .  II (Корі 515).

199. Ломати собі голову чимось. (Дрог.)
Міркувати про щось, пе могти зрозуміти. Пор. ДУапсІ. II (КорГ 707, 822)

200. Має в голові. (Ваг.)
Знач, п я іііій . Иор. \Уапс1. II (КорГ 724).

201. Має голову на карку. (Дрог.)
Се чоловік розумний, второпний. ІІор. \У а т І .  II (КорГ 508).

202. Має завороть у голові. (Наг.)
Не може думати правильно, баламутить.

203. Має кишки в голові. (Льв.)
Знач, має якусь божевільну ісіее Пхе. Иор. А сІаІЬ . ОІон’а '.17, 114.

204. Має розвід у голові. (Наг.)
Знач, чоловік розважний, розсудливий, обережний.

205. Має то всьо в голові, а на верха не може випустити. (Дрог.)
Ж артував учитель із тумановатого ученика, який не вмів лекції, але сьвято 
запевняв, що вчив сл дуже пильно. Пор. УУапсІ. 11 (КорГ 669),

206. Маєш голову, будеш киватп, маєш с ку, будеш сидіти. (Льв.)
Т ак говорили якомусь тупицї, коли його вибирали до якоїсь ради, и він про
сив ся, аби йому дали спокій, бо, мовляв, що я там буду робити?

207. Масти голову поплювавши в руки. (Ільк,)
Значіне неясне.

208. Мені тото так в голові, як тій кобилі, що віз у рові. (Стан.)
Знач, мені се байдуже.

209. Морочит ми голову дідько знає чим. (Цей.)
Знач, говорить щось баламутне, намовляє па якесь неподобне діло.

210. Мудра голова не дбає на дурні слова. (Кобр.) 
і'озумиий чоловік не дбає про лайку або киини дурнів.

211. Мушу свойов головов старгати. (Лол.)
Знач, мушу дбати, міркувати, відки би видобути сс.

212. Набив собі голову тим. (Наг.)
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Знач, причепив ся до чогось одного, все тільки думав про те. Пор. иисше ч. 133.
213. На всьо лиш головов киває. (Наг.)

З усім мовчки згоджувть ся. Пор. ДУапсЗ. 11 (Корі' 545).
214. На голові комусь кіле тесати. (Наг.)

Знач, верховодити над кимось, робити йому безкарно всякі пакости. Пор. 
Н о с. 455 і висше ч. 134.

215. На голові стрій, а коло с —ки ;і буком стій. (Голоб.)
Ж артую ть із лінивої дівчини, яка любить строїти ся.

211І. На голові ходити. (Наг.)
Знач, робити збитки, нелад та гармідер у хаті.

217. На голову впасти. (Дрог.)
Одуріти, зробити якусь крайню дурницю. Пор. ДУапсІ. II (КорГ 684).

218. На голову робити. (Гнїдк.)
Знач, нагло, сквапно, мов той що паде па голову.

219. Най іде голова за голову. (Мшап.)
Старий прінціп кровавої пімсти, а но части й теперішнього карного закона, 
який убійство карав смертю.

220. Най сн там і по вдиій голові злолфт. (Наг.)
Коли два бють ся, а  третій пс хоче їх  розбороняти, мовляв: нехай і поза
бивають ся па смерть.

221. Най то на ного голову впаде. (Наг.)
Па його одвічальиість, нехай за се (якесь зле діло) виадс на нього кара. Пор. 
ДУапсІ. 11 (КорГ 726).

222. Най тя мною голова пе бо.іит. (Гнїдк.) . .ті тим... (Наг.)
Знач, не турбуй ся за мене, не опікуй ся мною. Пор. ДУапсІ. II (КорГ 558;.

223. На свою голову зробив. (Наг.)
Знач, на свою одвічальиість. Пор. ДУапсІ. II (КорГ 652).

224. На свою голову кракай! (Наг. і
Кричать вороні, що кракав над чоловіком або на кізлиию хат?, а се вва
жають ва віщованє якогось лиха (п >р. Етн. 36. V, ст. 172), отже сею форму
лою відвертають те лихо на неї саму. Пор. ДУапсІ. II  (КорГ 652), II (Наир157).

225. Нас—ти па твою голову! (Наг.)
Л айка: ти чоловік глупий і нетямущий.

220. На то Іїог чоловіковії голову дав, аби сї мотузок не зірвав. (Ценїв.) 
Так мав кепкувати злодій, коли його вели на шибеницю.

227. Наторохтів ми повну голову. (Дрог.)
Набалакав стілько, що всьо мені побаламутило сн. Пор. ДУапсІ. II (КорГ589).

228. Не буде вже тогдп мене голова боліти. (І іь к )
Знач, не буду тоді турбувати ся, зсії. по смерти або по нкімось щасливім
обороті в житю.

229. Не дам собі на голові кілє тесати. (Наг.)
Не позволю стярпіувати над собою, збитку ві ти себе. Пор. ДУапсІ. II (КорГ 65)4).

2 3 0 .  Не дам собі на голову пас—ти. (Цей.) ...по голові скакати. (Наг.)
Не дам гробити собі кривди, сорому. Иор. ДУапсІ. II (КорГ 694, 820)

231. Ие дам собі по голові їздити. (Наг.)
Не позволю верховодити над собою. ІІор. ДУапсІ. 11 (КорГ N20).
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232. Не ломай собі моєї голови. (Цей.)
Не турбуй ся тим, що належить до мене, не опікуй ся мною. Пор. XV а п її. II 
(КорГ 822).

233. Не задирай голови до гори, бо живо її опустиш. (Комар.)
Не гордуй, не будь 8арозуиілнй.

234. Не апати, звідки до голови му приплнло. (Лучак.)
Якась душка опанувала йото ун.

235. Не знаю, де ми голова сто^т. (Наг.)
Говорить чоловік у великім клопоті, серед навали всякої іірацї. Пор. XVа п < 1. 
II (КорГ 541, 759).

236. Не знаю, ци ще маю голову па пдечох. (Наг.)
З а  клопотами та гризнею. Пор. Х\г а  п <3. II  (КорГ 708).

237. Не зиаю, куди свойов головов ударити. (Наг.)
Не внаю, де шукати підмоги або виходу 8 якогось клопітливого положенії.

238. Нема коли і в голову почесати ся. (Гнїдк.) ...іюшкробати сї. (Н аг.) 
Говорить чоловік дуже ванятий пильною роботою. Пор. XVап її. II (КорГ 819).

239. Не маю де голови притулити. (Наг.) ...прихилити. (Кол.)
Знач, пе маю хати, нонешканя, вахисту. Пор. ХУапсІ. II (Наирі 71).

240. Не маю иїчого на голові. (Наг.)
Знач, не маю турботи ан ї клопотів.

241. Не могло ти де там голову вкрутити? (Бор.)
Знач, шкода, що ти не пропав десь ннде, ааким прийшов сюди.

242. Не на єдній моїй голові тото звисло. (Наг.)
Не від мене самого се залежить, не я один відповідаю за се, пс мені одному 
сим журити ся.

243. Не треба собі того так дуже до голови брати. (Наг.)
Зпач. не треба так богато думати про се, ие треба тим дуже журити сн.

244. Не тяжко голову стяги, але тяжко назад приставити. (Лют.)
Діло нерав легко зробити, але потім не можна завериути назад ІІор. б е ї н к .  
п 5 5 ; ХУапсІ. II (КорГ 67).

245. Ніщо ми голови ие клопоче. (Цеп.)
Не турбує мене, не завдав журби.

216. Обіздрів го від голови до ніг. (Наг.)
Окинув оком 8 гори до пизу. подивив ся па нього грізно або 8гірдіш. ІІор. 
\У ап і1 . II  (КорГ 613). »

247. Облїзла би ти голова тота премудра! (Наг.)
Лають хитрого еґоіста, такого, що обдурпв когось иниіого.

248. Опустив голову, як здохла курка крила. (Комір.)
Знач, стратив падїю і відвагу. Пор. XVапїї. II (КорГ 531;.

249. О, то голова! (Наг.)
Знач, се чоловік розумний, хитрий, з иим треба поводити сн обережно.

250. Оттака ми голова від тої жури! (Наг.)
Ніби то виросла чи напухла.

251. Підняв якось голову и гору. (Лім.)
Знач, вмбяв сн з біда, видужав. ІІор. ХУапсІ. II (КорГ 535).
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252. ІІішла голова, то ніде й фіст. (Ден.)
Коли зроблено якесь тяяшіе, головне дТло, то зробить ся й лекше. ІІор. 
№ ап (]. II  (КорГ 225).

253. Пішло му до голови. (Наг.)
Значіне двояке: підпив собі, і образив сн. ІІор. \У ап сі. 11 (КорГ 724).

254. Пішов до голови по розум. (Ільк.)
Знач, надумав ся, змінив первісну нерозважну постанову. Пор. В г 2  о ж. 
О іоиа 51.

255. Пішов по другу голову, бо му едної мало. (Наг.)
Знач, шукав собі якоїсь пригоди, якогось вайвого клопоту. ІІор. В г г о г. 
Оіотеа 52.

256. Пішов як зі змитою головою. (Гиїдк.)
Зазвав сорому, його вилаяно або виведено на чистоту його погані снравки.

257. По голові дістав, аж у іритах затерпло. (Цен.)
Ж артую ть І8 такого, що вдарений у голову від разу іі перевернув сн.

258. Поки моєї голови, твоя болїтп не буде. (Гнїдк.)
Поки я веду дїло і дбаю ва все, ти не мавпі чого журити ся.

259. Покрити голову. (Н а г )
Говорять спеціяльно про дівчат, що виходять замуж або про твв. цокриток, 
яким по вроджепю дитини „покривають" голову чіпцем та  спеціяльно „по жі
ноцька* повязаиою хусткою.

260. По моїй голові всьо твоє. (Наг.)
Знач, по моїй смерти. Мовить батько або мати до сина перед смертю.

261. По моїй голові роби сп що хочеш. (Наг.)
По моїй смерти. Говорить старий батько до ледачого, пепослушного, марно
тратного сина.

262. Почухав сї в голову. (Цей.)
Пошкодував чогось, вазнав якоїсь прикрости. ІІор. \Уап(1. I I  (КорГ 692).

263. Пошкробаеш ти сї ще в голову. (Наг.)
Селянин шкробаеть ся в голову в клопоті, в мнімось неприємнім положенні.
Знач, прийде на тебе якась біда, страта. ІІор. \ \ 'а п і1 .  II  (КорГ 819).

264. По що здорову голову під євангеліє класти? (Наг.)
Селяни вірять, що держати голову в церкві під ввангеліем тоді, коли сьвнщс- 
пик читає євангелів, помагав на біль голови. Здоровому очевидно се непо
трібне. Приповідку прикладають до всякого зайвого діла, що хоч само собою 
ие лихе, в данім разі зовсім непотрібне. Пор. А сІаІЬ . б і о т і  180.

265. Пуста голова анї посивіє, анї полисіє. (Ільк.)
Пуста тут тс саме, що дурна. Щ о дурна голова цїпкійше держить па собі 
волосе і довше заховує барву молодості!, про се йор. \У ап сі. II (КорГ 65).

266. Сам пе знаю, де ми голова сто^пт. (Наг.)
Маю стільки влокггу та гризоти. Пор. \У а п <1 II (КорГ 541).

267. Сиву голову вшьинуй, абис і сам такої дожив. (Н аг.)
Загальне правило аауоіг уіуге’а. ІІор. \Уапс1. ІІ (КорГ 44).

268. Сїв му на го :ову. (Наг.)
Взяв верх над ним, опанував його. ІІор. УУаисІ. II (КорГ 581).
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269. Скакати кому ио голові. (Кол )
Знач, мати його нї 8а що, збиткувати його. Пор. УУапсІ. II (КорГ 5801.

270. Соломина голова. (Крех.)
Знач, дурені, пустогін. Пор. УУапсІ. I I  (КорГ 17).

271. Спустив голову. (Дрог.)
Похнюпив ся, зажурив ся, аневірив са в свої сили. Пор. Е. Н о і. 5 1 4

272. Стратив голову до рештп. (Дрог.)
Не 8нае, що діяти в якімось тяжкім випадку, стоїть безраднпй. Пор. \У ап(1. 
II (КорГ 543, 628).

273. Тадже ие буде голова за фостом іти. а мусит фіст за головов. 
(Наг.)
1'одова тут у значіню старшого, розум ніш ого  чоловіка. Пор висше ч. 194: 
А сі а  ІЬ. біоота 17.

274. Така ми голова як боднї. (Наг.)
Говорять в равї великої гризоти та клопоту. ІІор. висше ч. 104.

275. Так як би голову заплішив. (Лучак.)
Знач, вабув, пе тямить нічогісінько. Пор. УУапсІ. II (КорГ 588).

270. Твоя голова не до того. (Наг.)
Ти до того нездібний. Пор. УУапсІ. II  (КорГ 518).

277. Ти ще десь колись і голову гагубиш. (Наг.)
Говорять до розтріпаного, вабудьковатого чоловіка.

278. Тобі сї в голові перевернуло. (Наг.)
Знач, тп одурів, набрав ся якихось не нормальних, дивоглядних поглядів.

279. То всьо на його голові. (Наг.)
Знач, він 8а всьо дбав, всім порядкує.

280. То голова! (Наг.)
То чоловік мудрий, письменний. Пор. \Уапс1. 11 (КорГ 655).

281. Того му з голови ие вибьш. (Наг.)
Не переконавш його, що його думка хибна. ІІор. УУапсІ. II і КорГ 567).

282. То горяча голова. (Льв.)
Чоловік прудкий, сердитий. Пор. УУапсІ. 11 (КорГ 681).

283. То жидівська голова. (Кол.)
Хитрий, оборотний чоловік. ІІор. УУапсІ. II  (КорГ 633).

284. То заилїшена голова. (Кол.) ...затесана... (Цей.)
Чоловік тупий, нездібний, упертий. Пор. УУапсІ. II (КорГ 649).

285. То ми з голови не сходит. (Наг.)
Знач, не можу сього вибути. Пор. УУапсІ. II (КорГ 566).

286. То ми сї в голові вертит. (Наг.)
Знач, ось-ось догадаю ся. ІІор. УУапсІ. II (КорГ 513).

287. То ми сї не може в голові п о м іс т и т и . (Дрог.)
Сього не можу зрозуміти, сього и не падїив ся, не можу з сим освоїти сн. 
Пор. УУапсІ. Ш  (КорГ 516).

288. То міні голови не чінаєть ся. (Токи).
Зиач. со мені байдуже, того не слухаю або не розумію.

289. То міні з голови випало. (Наг.)
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Знач, забув. Пор. ЛУапс). 11 (КорГ 730).
290. То му аиї раз пе в голові. (Наг.)

Знач, байдужісінько, він і не думав про сс. ІІор. \У а п її. III (КорГ 51 IV
291. То пудра голова. (Наг.)

Знач, чоловік учений, бувалий.

292. То му сї голови не бере. (Наг.)
Зиачінв иі вирга.

293. То неспокійна голова. (Льв.)
Чоловік, що не любить зупиняти ся па чімось однім. анантурник. Пор. \У а п <І. 
II  (КорГ 723;.

294. То неносїдуща голова. (Наг.)
Знач, чоловік верткий, що не може вадоволити ся чимось одним.

295. То не твої голови робота. (Наг.)
Д ію  не відповідне для твоєї голови, ти на се занадто дурний.

290. То пе твоя голова до того. (Наг )
Ти на се не здібний.

297. То отверта голова. (Льв.)
Чоловік цікавий до науки, тямущий. Пор. \У а п її. 11 (КорГ (>48, 721).

298. То пуста голова. (Бере;.)
Чоловік без застанови, не серіозний. ІІор. \Уап<1. 11 (КорГ 18).

299. То слаба голова. (Дрог.)
Знач, чоловік не особливо розумний, не талановитий. ІІор. \Уапс1. II (КорГ 722).

300. То сьвітла голова. (Льв.)
Вчений, рогумний чоловік. Пор. УУапіІ. II (КорГ 718).

301. То тверда голова! (Кол.)
Завзятий, неподатливий чоловік. Пор. \У ап іІ. II  (КорГ 12, 43).

302. То теньґа голова. (Наг.)
Чоловік солідний, розумний, з польського 1$?і Пор. \V а п і>. II (КорГ 717).

303. То тїспа голова. (Льв.)
Чоловік тупоумний. Пор. В Г 2 О 2. біонта 1.

304. То ще шибай-голова! (Цнг.)
Знач, чоловік неспокійний, нестатечний.

305. Треба мати голову на карку. (Наг.)
Знач, для певпого діла треба бути розумним та второішим.

300. Тримай сї за голову, поки в с —у бют. (Стрий).
Якась жартлвва рецепта, але яке ї ї  зиачінв — не розумій».

307. Тропіка му в голові шумит. (Наг.)
Звач. троха няний. Пор. \У ап (1 . II  (КорГ 725).

308. Тут би добре головов покрутити. (Дрог.)
Знач, богато треба думати, богато турбувати ся, бо діло трудне.

309. Тут пема нї голови, нї фоста. (Борис.)
Знач, нема нї початку, нї кінця, ніякого ладу. ІІор. \Уап<і. II  (КорГ 512).

310. То попівська голова. (Голоб.)
Чоловік розумний, самолюбний, захланний. ІІор. \Уап<1. II (КорГ 7“і4).
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311. Тьфу на твою голову! (Крех.)
Окрик обуреня, лайка.

312. У нього в голові дідько сї жепнт. (Наг.)
„Дідько женить си“ се значить крутий вихор, вітрова труба. Говорять про
примховатого чоловіка, що сьогодні так говорить, вавтра ипакіне.

313. У цього в голові курячий мозок. (Крех.)
Чоловік нетямущий, пустий. У Н'імції в подібній випадку КаІЬз^еЬігп, пор. 
\У апсІ. і І (КорГ 812).

314. У нього в голові мишкп бігают. (Льв.)
У нього бувають шалені, божевільні думки. Пор. \У ап і1 . II (КорГ 685).

315. У нього в голові пе всі дома (Ват.)
Звач. він не сповна розуму, придуркуватий. Пор. \Уапг1. I I  (КорГ 685).

316. У нього в голові не теє. (Збар.)
Знач, не всьо в порядку, він пе вовеїм сповна ровуму. Пор. \ \ гап<1. II
(КорГ 685) і лат. N 011 еві запі сегеЬгі.

317. Хоть би й дві голови мав, то тут не порадпт. (Наг.)
Значінв звороту про дві голови див. висше ч. 2.

318. Хоть головов наложити, а на своїм поставити. (Стрий).
Говорить упертий, завзятий, твердохарактерний чоловік. ІІор. висше ч. 4.

319. Хоць бис ту иа голову став, то ти сї не встуню. (Наг.)
Реплікуе упертий упертому. Пор. \У а  п с]. II (КорГ 753, 821>.

320. Хоць му на голові кіле теши. (Наг.)
Знач, чоловік покірний, иодатливий. Пор. АУапіІ. I I  (КорГ 832).

321. Ци головов у камінь, ци каменьом у голову, то все одно. (Кол.)
Говорить чоловік, якому гровить невідхильне нещасте, а  він перекоиубть сн, 
що сюди чи туди попробує вийти з нього, все буде погано.

322. Чень ти голова з карку ие злетпт. (Н аг.)
8сі1. коли п о х и л и ш  ся до якогось діла, поклониш ся комусь. Пор. Ш а п с і. II
(КорГ 563).

323. Чим дужше головою вдариш, тим дужше сї пскри посиилют. (Берез.)
Ж артують із такого, що вперши ся па чімось однім, жертвуй задля сюго
своє добро і здоровлв.

324. ІЦе-м не впав па голову. (Льв.)
Знач, ще я не здурів, не вбожеволів. такої дурниці, як ти мені радиш, не 
зроблю. Пор. \У а п іі .  II (КорГ 498, 634'.

325. Що в тебе в голові, то в мене в піитї. (Наг.) ...у мізельнім даль
ня. (Голоб) ...в г— ци. (Цей.)
О б -то  ти дурний, нетямущий супроти мене. Пор. \У а п і і. II (КорГ 8-Ю).

326. ІЦо голова, то голова! (Наг.)
Окрик подиву: отеє чоловік розумний! Може також навпаки мати іропїчне 
значінв: отеє дурень!

327. ІЦо голова, то ие хвіст. (Ільк.)
Знач, старший, розумнїйший чоловік варт більшої поваги й пошани, ніж мо
лодший та педосьвіднвй.

328. ІЦо голова, то розум. (Ільк.)
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Знач, кожда голова няв свій розум, кождий чоловік про ту саму річ мопс 
судити инакше. ІІор. \У ап сі. III (КорГ 213, 297, 303, ЗО!*—311, 317, 319, 322, 
3 2 4 —331, 643, 725); Н о с . 472; \У аЬ І. II, 4 2 ; А Л а ІЬ . П іона 8 : С е іа к .  202.

329. Що голові па добро, то с—ку болпт. (Цеп.)
Приговорюють дітям, коли їх  карають за непослух, упертість або лінивство. 
ІІор. \У апсІ. II (КорГ 338, 342).

380. Що дві голови, то пе една. (Наг.)
Порадивши ся з кимось другим чоловік усе яснїйше бачить діло, чув себе ба- 
дьорійшим, ніж коли-б мусїв сам обмірковувати все. Пор. \У апсІ. II (КорГ 
483); 11 (Кбппеп 50); Асі а  1Ь. О іо^а  79, 161; висше ч 140.

3.41. Що 8 голови, то й з мисли. (Ільк., Петр.)
Зпач. що чоловіковп безпосередно не допікав, про те віп і забуває швидко. 
Пор. А сІаІЬ . 01о\уа 13.

332. Щось му до голови вдарило. (Дрог.) . .стрілило. (Льв.)
Значіив двояке: 1) кров ударила до голови, йому зробило сн млісно, слабо, 
2) якась думка опанувала його. Пор. АУ апй. II (КорГ 677'.

333. Щось собі в своїй голові пошиьнпив. (Наг.)
Заач . до чогось додумав ся, повзяв якусь постанову. Пор. \У а п (1. II (КорГ 730).

334. Щось ти дуже иа тото головов хитаєш. (Кол.) ...крутиш. (Дрог.) 
Знач, дуже сумнїваеш ся, бачиш се діло в некориснім сьвітлї. Пор. \Уап<1. 
II (КорГ 545).

335. Яка голова, така й мова, (і.іьк.) ...такі її слова. (Кол.)
Знач, який розум, який досьвід, так чоловік і говорить. Пор. С е і а к .  1: 
ЛУапіІ. II (КорГ 468).

.330. Я к би о голову йшло. (Ільк.)
8сі1. дорожить ся, торгуеть ся, лякаеть ся, немов би се діло грозило смертю. 
Пор. А сі а  1Ь. біонта 51.

337. Як голова болит, то все тіло не може. (Цей.)
Обравово : коли хорий господар, то все господарство марнувть ся. Пор. \У а  п її. 
II  (КорГ 165, 205, 378); В г г о г .  Є1о\уа 69.

338. Як сї голова крутит, то ноги тапцюют. (Наг.)
Знач, коли чоловік пяний. Пор. \Уап<3. II (КорГ 380).

339. Як у голові шум, то ноги пншут мисліте. (Цеп.)
Зпач. коли чоловік інший, то поги не йдуть просто, а все в боки.

340. Я собі не дам по голові скакати. (Цеп )
Не дам робити собі збитки, верховодити над собою. Пор. \Уапс1. II (КорГ 580).

341. Я тому голова. (Наг.)
Знач, я на се пораджу, я тут поможу. Пор. \Уап<1. II (Наирі УЗ).

Головка. 1. Головка як маківка. (Наг.)
Згірдно або пестливо про розумного недолітка. Пор. Н о с ,  284.

2. Головка як маківка, а розуму й за макове зерно нема. (Наг.)
Говорять про гордого, надутого чоловіка, що носить голову високо, а розумом 
не виблискує. Пор. А сІаІЬ . О1о\\а 38.

3. Отто мі нї в головоньці, що не чорнобрива! (Вібр.)
Знач, байдуже мепї про се. Говорить роботяща дївчипа.
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Головатий—Головніїцтво Ч. 0428—6447.

Головатий. 1. Головатий не все богатий. (Наг.)
Можна бути дужо розумним і дотеппим чоловіком і проте не доробити ся 
маєтку.

2. Головатий як бабка головата. (Наг.) ...як бабець. (Лол.)
Про чоловіка з великою головою і широким ротом. Вабка головата — рід 
риби, Азрго.

3. Головатий як сова. (Наг.)
Про головатого, понурого чоловіка.

4. Головатий як чіп. (Цеп.)
Про чоловіка 8 великою головою.

5. Головатого по голові бют. (Кол.)
Гордого, варовумілого присоромлюють, щоб пе гордував ипшими

6. Головатому по голові дают. (Цей.)
Значіне иі зирга.

7. Хто головатий, буває богатий. (Кол.)
Ирипускаеть си, що його великій голові відповідає також великий розум.

Головач. 1. Головач пе кождий богач. (Ком.)
Велика голова ще пе значить великий розум.

2. О, то головач 1 (Наг.)
Знач, мудрий, але також богатий, гордий чоловік.

3. Перший головач у селі. (Дрог.)
Верховод, пайповавиїйший, впливовий чоловік.

4. Салі головачі позасідали, а бідному чоловіковії й місць» нема. (Ннг.)
Ж алувив ся бідний, якому в коршмі не стало місця де сісти.

Головка. 1. Головка не маківка, втреш тай не пристівиш. (Цей.)
Знач, людське жптв цінна річ, ним не можна легковажити. ІІор. С е іа к .  355.

2. Головка як маківка, а розуму дасть Біг. (Кути).
Про чоловіка гарного лицем, але обмеженого розумом ІІор. б е ї а к .  304; 
\У ап і1 . II  (КорГ 136).

Я. Головка як маківка, а розуму як нас— но. (Дрог.)
Про вродливу, дотепну, жартовливу людину. ІІор. ( ї е і а к .  209: \ \га п <1. II 
(КорГ 200).

Головний. 1. Він тому головний справець. (Наг.)
Він верховодить у сьому ділі, вій се зробив.

2. Головна річ — лізьмо па піч. (Матв.)
Ж артують І8 лінивого, норішучого чоловіка, що не знав висшого щастя, як 
лежати тихо па печи.

Головник. 1. Головішк, в с -  в сї в половник. (Наг.)
Мудроваиб, а може насьміх над кимось таким, що 8а ввичайну хлонячу па
кість був покараний як за щось важне. Головник — убійня.

2. Повели го як якогось головника. (Наг.)
Як убійцю, звазаного, при великім зднизї народи.

3. Як на головника на мене насіли. (Наг.)
Нападають, гроаять або й бють, мов тяжкого злочинця.

Головництво. 1. Головиицтво сї стало! (Наг.)
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Голови»— Г о л о д __________________________ _____________ Ч. 6448— 6405.

Окрик тріиопі при віднайдспю тіла  вбитого чоловіки.
2. Тут іще до головпвцтва прийде 1 (Наг.)

Говорять, коли сварка прибирав надто острий характер, знач, вони повби
вають один одного.

3. П т е  з тобов до головнпцтва дійду. (Наг.)
Говорить у сварці сусід до сусіда, що все шукає собі з пия зачіпки.

Головня. 1. Головня мала, а диму повна хата. (Уриче).
Нераз мале дїло, малий проступок наробить чолові кони сорому або клопоту 
на все жите.

2. Почорнів як головні. (Наг.)
Говорять про тяжко хорого або про мерця, що починає гнити.

3. "Глїє, як головня в попелі'. (Цеп.)
Говорять про утаєну ворожнечу мі® сусідами.

Голод. 1. Голод великий пан. (Наг.)
Його ровказам не опреш ся. ІІор. 2& 1иг. X, 93.

2. Голод вовка з ліса гонит. (Городен.)
Знач, не дає оадїти на місці, вчить промишляти ІІор. А іІа ІЬ . 016(1 2 3 :  
\У апсІ. II (Нип£ег 53); С е іа к .  190; 0 * т .  366: В е Ь е І .  101: М и к а . 1072.

3. Голод до дому жене. (Берез.)
Я к чоловік зголоднів, то поспішав до дому. ІІор. С е іа к .  140.

4. Голоде, дай їсти ! (Ільк.)
Голодний просить у голодного, знач. пе. випросить нічого. ІІор. А (1 а 1Ь. ОІоїЛпу 1.

5. Голод за море гонит. (Збар.)
Говорили селяви-емігранти.

6. Голод і солод — два побратими. (Ур.)
Солод —  рагз рго Іоіо зам. пива або горівки. Зпач. голод і панство — то 
свояки, приходять одно по другім.

7. Голод і страх перемагав. (Кол.)
Хто голодом, той перестав бонтн ся того, чого-б бояв ся бувши ситим. ІІор. 
А(1а II). 616(1 13.

8. Голод і холод, то не милі гостї. (Баїнч.)
Се два невідступні товариш і бідного чоловіка. Пор. \ \ г апі1. П (Нип£ег 129).

9. Голод кишки крутит. (Наг.)
Таким образовим висловом характеризують те болюче почуте, якого дізнав 
голодний чоловік.

10. Голод кіпом ие відженеш. (Гнїдк.)
Знач, треба заспокоїти його иишим способом. Пор. 2 а 1 и г .  X, 101.

11. Голод му очима визирає. (Кол.)
1 оворять про чоловіка, якого зморив голод так, що се видно ио Його лиці. П ор. 
" : а п (1. II (Нипдег 18 3 ); 2 й І и г .  VI, 262.

1^. Голод на добро не павчит. (Кол.)
Швидше здеморалїяує чоловіка. Пор. \\'а п (1 . II (Нип£ег 48).

• 3. Іолод найліпша приправа до страви. (Балнг.)
Бо голодний чоловік із ’ їсть  і найгірш у стр аву. П ор. А <1 а  1 Ь. 016(1 10 ; \\г а п (1 . 
П (Нипрег 15 , 58).

— 401 - 14



14. Голод найлїпшпй кухар. (Довж.)
Бо страва, яку вів подав, все смакує. ІІор. А сІаІЬ . 616с! 12; ДУапсІ. II 
(Нипдег 14, 18, 75, 76, 82); С е іа к .  189; 2 а І и г .  VI, 223.

15. Голод иайтяжший ворог. (Лім.)
З  ним неможлива ніяка злагода. ІІор. ДУапсІ. II (Нипдег 25 ); б е ї а к .  187.

16. Голод не бреше. (Цеп.)
Сам вигляд голодного чоловіка говорить усю правду про його стан.

17. Голод не дасть сї чия будь задурити. (Наг.)
Доиагабть ся реальної їди. ІІор. 2  & І и г. VI, 227.

18. Голод ие жартує. (Крех.)
Як притисне чоловіка, то у нього пропадав вся веселість.

19. Голод не заговориш. (Наг.)
Тоб-то не заспокоїш самими словами. Пор. \У а п <1. II  (Нипдег 37); 2 &1 и г. V I ,227.

20. Голод не знає нї свата нї брата. (Наг.)
Голодний украде або й силою відбере хоч би і в пайблизшого.

21. Голод не внаь посту. СНаг.)
Голодний чоловік їсть і в піст скоромне. Пор. \Уапс1. I I  (Нипдег 12).

22. Голод не най. (Залїсе).
Він учить хилити ся, жебрати та красти.

23. Голод не перебирав. (Наг.)
Голодний чоловік їсть і таке, чого б не їв  у нормальнім стапї. ІІор. А сі а 1Ь 
616а 15; ДУапсІ. II (Нипдег 69, 88); б е ї а к .  189.

24. Голод не свій брат. (Наг.)
Знач, він пе ж артує і не помилує. Пор. А сі а і  Ь. 616(1 16 ; Д и к . 1379.

25. Голод пе тїтка, пе нагодує. (Цен.)
Знач, треба бороти ся 8 ним як із ворогом. Пор. Асі а ІЬ . Оіоіі 13; Д а л ь .  II, 599.

26. Голод псу брат. (Гнїдк.)
Бо вчить лащити ся та їсти хапчиво так як пес.

27. Голод розуму учит. (Наг.)
Учить чоловіка промишляти про своє удержапе. ІІор. \У ап(1. I I  (Нипдег 
79, 99, 103).

28. Голод стиду пе знає. (Кол.)
Ж итеві форми та конвенанси щезають супроти елементарної сили голоду. ІІор. 
\У апі1. II  (Нипдег 68); 2  & І и г. X, 100.

29. Голод, то пайяудріща кухарка. (Кольб.)
Бо що дасть, усе їдять і ие відкидають нічого. Пор. А сІаІЬ . 616с! 20.

30. Голод тонко співає. (Дрог.) ...свище. (Наг.)
Голодний чоловік спускав в тону, говорить покірно. ІІор. \У а  псі. II (Нипдег 127).

31. Голод усього иавчнт. (Збар.)
Знач, пе тілько праці й пильности, але також крадіжки. Пор. А с Іа ІЬ . 616(1 
24; \У ап сі. I I  (Нипдег 20); 2 4 1 и г . X, 390.

32. Голод учит красти. (Крех.)
Знач, иритуплює моральні почутя. Пор. А сІаІЬ . 616(1 11.

33. Дай голоде хлїба! (Городеп.)
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Голод—Голодний Ч. 6486—6501.

Говорять, коли хтось просить запомоги у иемаючого або слабосилого. Иор. 
висше ч. 4.

34. З голоду аж иі скира на череві болпт. (Наг.)
Говорить чоловік, що довго терпить голод.

35. З голоду вкрасти, то ие гріх. (Дрог.)
Се загально розширений погляд, пор. \Уап<1. II (Нипдег 1).

36. З голоду мало пе гпиу. (Наг.)
Говорить голодний чоловік.

37. Коли голод — приправа, то смакує страва. (Ур.)
Голодиому всяка страва смачпа, пор. висше ч. 13.

38. Лекший довгий голод, як короткий. (Гнїдк.)
Значіне сеї приказки не легко врозуміти. Ноже треба розуміти її  так, що 
обтерпівши ся, заморивши ся голодом чололовік лекшс зносить недостаток 
страви, як той, кому доводить ся терпіти голод 8 разу.

39. Ліпше зазнати голоду за молоду, як па старість. (Стрий).
Молодому чоловікови лекше перетерпіти, як старому. Прикавка може основана 
па звісній церковній легенді, пор. В. Г н а т ю к ,  Легенди 8 хітарського збір
ника, Зап. Наук. Тов. ім. Шевченка т. XVI, ч. 3.

40. Намлїв єа сї голоду .у (Наг.)
Знач, натерпів ся голоду.

41. О голодї і холоді. (Наг.)
8сі1. живе, ходить, працюй. Зам. голодний і в холоднім часі.

42. Сам себе голодом морит. (Наг.)
Говорять про скупаря, що сам собі жалує доброї їди.

43. Чень зараз із голоду не згинеш. (Наг.)
Говорять до такого, хто дуже уперто просить їсти, а  йому в тій хвилї не 
мають що дати.

Голодний. 1. Ану, голодний, потанцюй! (Берез.)
Іронічна відповідь чоловіка, до якого хтось приходить І8 жадапвм зробити 
щось таке, до чого він у даній хвилі ве здібний. ІІор. Х а іи г .  X, 144.

‘2. Голодеи, аж му в череві хлипат. (Лімна.)
Уявляють собі мб„ що там у череві щось плаче, чи може словом „хлипат^ 
передають тілько ономатоноетично бурчанв в животі у голодного. ІІор. 2 & їй г. 
VI, 262.

3. Голоден був, сім раз „Оченаш“ говорив, тай пе міг заснути; а як
наїв сї, то й не перехрестив сї тай заснув. (Наг.)
Отак характеризують силу молитви в нрирівнаню до елементарної сили голоду.

4. Голоден пе годен, а ситий сердитий. (Кобил.)
Зпач. анї сяк анї так не вівьметь ся до роботи. Т ак характеризую ть лінивого, 
що в усякім стані шукає викруту, аби ве працювати.

о. Голоден, як мелпикова курка на коши. (Печей.) ...мельницька... (Залїщ.) 
Знач, вовсїм пе голоден, мав що їсти. Теж і у Поляків, пор. А с Іа ІЬ . ОІосіпу 
19 ; Мгап (І. II (Нипдгік 5) ; М и к а  1068.

6. Голодне око не засне. (Ільк.)
Око тут рагз рго Іоіо: чоловік, якому в голодї не дуже то хоче ся й спати. 
Пор. С е іа к .  190; XV а псі. II (Нипеї'іг 12).

—  403 —



Голодніш Ч. 6502 — 051Н.

7. Голодне черево зі сиу будит. (Наг.)
Паралель до .голодного ока“, яке не любить спати.

8. Голодне черево снати не дав. (Наг.)
Значівв и і вирга.

9. Г олодний  а дурний, то си рідні браті. (Наг.)
Об» роблять не в нормальній стані духа, без застанови. У Поляків (іІоЛпу 
«гаїопеши Ьгаї, А (1 а ІЬ. Сіоііпу ЗО.

10. Голодний, аж кишки сварьит сї. (Наг.)
Ііурчанв в животі у голодного жартливо толкуготь тим, що кишки сварять ся.

11. Голодний, аж печінки під серце підступают. (Колон.)
Неприємне почуте давлена в горлі тодкують тим, що печінки підіймають ся
в гору.

12. Голодний гадав, що сї ніколи не иаситнт. (Наг.)
Його почуте малює йому рискіш заспокоєна голоду якоюсь безмежною.

13. Голодний єм, аж піну. (Н аг)
Вмираю з голоду, опускають мене сили. Пор. висше Голод ЗГ>

14. Голодний «в на остатну ганьбу. (Наг.)
Такий голодний, що аж соромно ирпвпатл ся

15. Голодний ЄЯ. що бим своє тіло їв, (Голоб.)
Характеризують дуже інтеїізивпе поіутв голоду.

10. Голодний єсь хліба, то їдж сир. (Дрог.)
Ж артую ть із  ситого, який рекомендув голодному їсти то, чого у самого певне 
досить, але у голодного нема. В Тернополі я чув анекдоту про Марію Тересу, 
яка почувши, що десь там у галицьких горах люди гинуть з голоду, мала 
сказати: „А х, бідні люди! Не мають х л іб а ! Але чомуж вони не їдять булки?“

17. Голодний і дееїть раз село перейди, а голий анї разу. (Иодус.)
Оправдують ся сільські жінки, коли їм хто докоряв, що не дбають про якусі. 
ліпшу кухню, а  кождий гріш  видають на ріжні „хустята“ та строї. ІІор. 
С а м. 561.

18. Голодний І КІЯ ИЄ бОЇТЬ СЯ. (І.ЇЬК.)
8сіІ. ідучи туди, де міг би знайти якусь поживу. Пор. 2 а І и г .  X, 101.

•19. Голодний каиііи. при собі кав, той наїсти сї ие иоже. (Наг.)
В Нагуввичах вірять, що певні камінці, особливо гладко обшліфовані кру
глясті шматочки чорного кременя, які попадають ся там иа полях, мають ту 
прикмету, що коли носити їх  ари собі, то чоловії! усе буде почувати голод 
і ніколи ие 8може наїсти ся. Пор. Етн. 36. V, 16-4.

20. Голодний кінь і бича не слухає. (Гнїдк.)
Слухає поперед усього внутрішнього почутя голоду і кидаеть ся на паш у. 
Пор. \У ап(1. II (Нип^гікег 6).

21. Голодний ие перебирав. (Берея.)
Не додивляєть ся, що смачне, а  що пї. ІІор. А і іа І Ь .  йіоііпу 25.

22. Голодний не чує, що до нього говорьпг. (Наг.)
Він увесь ваннтий своєю потребою. Пор. польське ОІосІпу изги п іе т а ,  А <1 л ІЬ. 
Сіосіпу 3 1 ; \У а  п її. I I  (1Іип£гІ£Єґ 22).

23. Голодний с ьвіт  перейде, а голий нї. (Лучак.) ...Львів обійде... (Льв.)
Значіне як висше ч. 17.
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Голодний Ч. 6519— 6536.

24. Г олодний  такий, як Жид вушин. (Орел.)
Іропїчпо про захланного а богатого. Припускають чомусь, що в ііїида виший 

богато.
25. Голодний, що би дїдька ззїв. (Наг.)

До крайностп голодшій. Пор. 2 а іи г .  V I, 262.

26. Г олодний , що хоч пальці' гризи. (Цей-) ' .
Дуже голодний, такий, що себе не ти нить із голоду.

27. Голодний, як би яу в кишкп дно випало. (Наг.)
Голодному чоловіковії адавть ся, що ів би Бог вна нк богато.

28. Голодний як вовк. (Наг.)
Вовк особливо в зимі терпить голод і кидавть сн навіть на люднй. Пор. 
А сІаІЬ . СІосІпу 23 ; \\'ап с1 . II (Нип£ГІ£ 13, Нипрті^ег 192).

29. Голодний як яітлов яете. (Наг.)
8сі1. забирав 8 маски, їсть сквапно

30. Голодний як пес. (Ільк.)
Зввчнйпе порівіїапв. Пес у селянськім господарстві годувть ся відпад каші 
і часто терпить голод. Пор. А с Іа ІЬ . (Носіпу 21.

31. Голодиих і муха иовадить. (Ільк.)
Голодний чоловік робить сн завидющим і коли хтось робить йому конкурен
цію в засноковню голоду, то зараз готов до сварки, а  то й до бійки. Теж 
і у Поликів, пор. А сі а 1Ь. Сіоііпу 16; С е іа к .  191; \У ап і1 . II (Нипугікег 7 ).

32. Голодній качцї нерпо на гадці. (Оор.)
Голодному все думка одпа, де-б роядобути поживу.

33. Голодиін куяі хліб па уяі. (Ільк., ІІетр.)
Значінв ні зирга. ІІор. Н ос . 284; \Уапс1. III (Мадеп 65).

34. Голодній куі ці все зерно сиит ся. (Крех.)
Г о л о д н и й  усе думав про свій гоюд. Говорять також про такого, що все ио- 
сять ся з якоюсь одною думкою. Пор. ЛУ а її сі. II (Нипрті^ег 16); Д и к. 1281. 

Зг>. Голодвого ніхто не пізнає, а голого кождий. (Город.)
Знач, у  громадському житю важнїйший зверхній вигляд, иїж внутріншв по
чуте задоволенії чи незадоволеия. ІІор. \У ап іІ . III (Ма^сп У5).

36. Голодного сон сї не бере. (Наг.)
Йому не хочеть ся спати. ІІор. \У ап сІ. II (Нипдгівег 139).

37. Голодного черева ие заговориш. (Берез.)
Самим говореіібм, милосерпимп словами голоду не заспокоїш. Пор. А сІаІЬ . 
(ііосіпу 3, 4 ; С е іа к .  188; \Уапс1. 11 (Нип£ГІ£ЄГ 2).

38. Голодної кишки спаньоя пе наповниш. (Наг.)
Коли чоловік голоден. то соп пе то що ие иокріплне, а  ще більше внесн- 
люа його.

39. Голодного нагодуй, то ти Ног гріха відпустит. (Наг.)
Нигодувати голодного, се 8 поконвіку одно з головних „добрих дїл“.

40. Голодному в голові не жарти, а жертп. (Цеп.)
Знач, йому хочеть ся не жартувати, а  їсти.

41. Голоднояу все смакує. (Наг.)
Він не дошукувть ся смаку, а поиеред усього сіітостн. Пор. \УапсІ. II (Нип- 
кгігег 15); б е ї а к .  18!).
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Голодний Ч. 6537— 6554.

42. Голодному година роком стає. (Яс. С.)
Час упливав йому поводи.

43. Голодному даряо грают. (Кол.)
Він і слухати не хоче, не то танцювати до музики.

44. Голодному вавсїди нолудне. (Ільк.)
Знач, завспди пора їсти. Теж у Поляків, А г іа іЬ . (діосіну 1 5 ; \У а т і .  II 
(Нип^гі^ег 18) ; 2 а 1 и г .  VI, 225.

45. Голодиому й вівсяник добрий. (Ільк.)
Вівсяник — хлїб іа вівсяної муки, найпліхша їда, яку може уявити собі меш
канець „житнпх“ долів. Поляк каж е: Сіоііпеши сЬІеЬ вріейпіаіу ьіапіе га  яре- 
сіаіу, А <1 а  1Ь. СІосІпу 6; \У ап сі. II (Нип?гІ£ 9 ) ; С е іа к .  189.

46. Голодному Й своя сорочка не вила. (Берез.)
Знач і те, що чоловіковп звичайно найблязше, в його очах тратить свою 
вартість.

47. Голодному кожда страва добра. (Ільк.)
Зиач. вів не перебирав, а  вадоволявть ся чим будь. Поляк каже, що йому 
смакують ріетеу Ьег росіїеи’у, А її а  1Ь. Сіосіпу 13.

48. Голодному наука не в голові. (Карл.)
Йому не хочеть ся вчити ся, а  поиеред усього хочеть ся їсти.

49. Голодному не до строю. (Кол.)
Йому байдуже про гарву одежу, аби лише бути ситим.

50. Голодному не до сьміху. (Берез.)
Його настрій невеселий, а  нону рий. ІІор. А сІаІЬ . (ііоііпу 10 ; \Уап<1. II 
(Нип(?гідег 17).

51. Голодному ситий не товариш. (Кол.)
Вони ие порозуміють са, посварять сн швидко. Говорить і в ширшім аначіїїю : 
бідний і богач мають відмінні інтереси. ІІор. А сІаІЬ . біосіпу 2.

52. Голодному сї кучит. (Ц ей )
Лому і найменшу хвилю важко переждати.

53. Голодному сьвіт не милий. (Наг.)
Він поневолі пессіміст і пе дбав нї про що висше иопад свій жолудок.

54. Голодному хлїб на мисли. (Лев.) ...гадці'. (Ільк.)
Вій поперед усього думав про те, щоб заспокоїти голод. ІІор. А її а ІЬ. (.Лосіпу 5.

55. Голодному Цигани сііят сї. (Цен.)
Знач, він і ві снї міркує про те, як би видобути, вициганити поживу. У Сло
ваків  снять ся чорти, пор. 2 4 1 и г .  VI, 224.

56. Для голодного не нич підлого. (Довж.)
Моральний вакон. а  також приписи доброго смаку тратять для нього свою
обовявкову силу. „Н е“ тут діалект, вам. пе в, нема.

57. З голодиим не договориш ся. (Карл.)
Бо ти йому говори що хочеш, а  він усе свов. Пор. ХУапсІ. II (Нипдгідег 14).

58. З  голодним не зачіпай сї. (Наг.)
Вій ве ровуміе жарту, зараз готов бити ея. ІІор. А с Іа ІЬ  СІоіІпу 7, 12 : 
ХУапсІ. II (Нипегі^ег ІЗ).

59. На голодного й дригота. (Наг.)
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Знач. на чоловіка побитого одною бідою спадав ще й друга, яка бував невід
хильною копсеквенцівю першої.

60. Не зиаю, ип я голоден, ци лпш ми сї їсти хоче. (Наг.)
Ж артує робітник приходячи голодний із роботи до дому.

01. Не кождий той голодний, хто хлїба цросит. (Кол.)
Говорить з деякий докором про професіональних жебраків, що живуть инодї 
в вгляднім достатку.

62. Не такий ти голодний, коли тобі хліб ие сяакуе. (Наг.)
Говорять такому, що допомиааеть си теплої страви, а  пе хоче їсти самого
хліба. Пор. \У а п <1. II (Нипцгів 4)-

63. Причепив ся як голодний до борщу. (Сїл. В.) ...до миски. (Наг.)
Говорить, коли хтось напруго, загарливо візьметь ся до якогось діла.

64. Т ака-і голодпа. як ніч. (Верез.)
Ніч робить людий голодними: т і, що сито повечеряли, по проспапій ночи 
встають голодними. Тай з инших причин „неробоча" піч може вважати ся 
символом голоду.

65. Такий 61 голоден, аж ин сї боки злипают. (Наг.)
Впхуд так, що здавть ся, що боки його сходять сн.

66. Такий єя голодний, що би-я камеиьи вкусив. (Наг.)
Характеривують сильне почуте голоду, особливо при тяжкій праці.

67. Такий єм голодний, що бия терньи їв. (Наг.)
Значіне и і зирга.

08. То голодне черево відумало. (Карл.)
Говорять про якийсь розпучливий, нерозважний крок, зроблений чоловіком 
під переможним впливом голоду.

61). Той не голоден, хто в Бога годеп. (Терноп)
Знач, кому Бог помагає, кому дав силу і добру вдібпість до працї.

70. У голодного хліба не купиш. (Кол.)
Бо того й йому самому бракує. Пор. АУапсІ. II (ІІипцпдег 1); С е іа к .  178; 
дальше від сього польське, А сІаІЬ . Сіосіпу 1.

71. Хто голодний льиже спати, тояу сї будуть Цигани спити. (Голоб.)
...сї Цигани прпсньпт. (Наг.)
Звявок ідей Цпгац-циганити в сих сторонах затемнений що до сеї приповідки, 
иор. висше ч. 55.

72. Щ е-с не такий голодний, абис тої хвилі не перетерпів. (Наг.)
Говорять такому, що напруго допоминаеть сн їсти.

73. Що голодному па гадц і?  (Цеп.)
Очевидцо хл і6. Говорять про такого, що все заговорює про нкусь річ, цїкаву 
лише для нього, а  менше для инших.

74. Як голодний, то би їв, а як ситий, то би спав. (Берез.)
Говорять про лінивого дармоїда. ІІор. А сІаІЬ . біосіпу З і ;  \У ап сі. II (Нип- 
8ті? 3).

75. Я не така голодна, як енти не маю. (Наг.)
Знач, не то що пе маю що їсти, а чомусь не можу наситити ся. Іронізують 
над захланною, ненаситною гінкою .
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Голодно—Голос Ч. 0571 — 6588.

Г о л о д н о . 1. Де голодно, там і холодно. (Лім.)
Як чоловік голоден, то й мерзне дужше, ніж ситий. ІІор. О е іп к .  24-2.

2. І голодно і холодно і до дому далеко. (Ільк.)
Характеризують невідрвдпий стан бідного чоловіка. ІІор. С е іа к .  242.

3. Хоць голодно, аби не холодно. (Наг.)
Сьміють сн 8 такого, що волить терпіти голод, аби лише мав на собі по
рядну одежу.

Голодня. 1. Голодня бере і з огня. (Гнїдк.)
Знач, голодний пе вважав нї на яку заборону анї небезпеку, коли міркув за 
спокоїти свій голод. Иор. ДУапсі. II (Н апрет 38); Е. П о І. 139.

Голодранець. 1. Голодранець з голоп)нишком до спілки стали. (Цеиїв).
Сьміють ся богачі зі спілко бідних людий.

Голоколїнник. 1. Іди ти голоколїнннку! (Н аг)
Годоколїшшк — чоловік а подертими штанами, крівь які видно коліна. Але 
також глумлива назва Німців, що ходять у куцій одежі, з під якої видно 
коліна.

Голопупа. 1. Люляй, люляй, голопупа! Мати едиа, татів куна. (Наг.)
Голопупа — мала двтвна, яку ще повивають у пелеики. Проспівують і при
мовляють байстрятам, про яких вевідомо, хто їх  батько.

Голос. 1. Без голосу не співец, без грошин ие купец. (Явор.)
Говорять про чоловіка, що берсть ся до якогось діла, пе маючи до нього 
анї здібности апї відповідного підготовапн.

2. Він щось пе при голосі'. (Льв.)
Дословно: не може співати або говорити голосно; образово: ие мав гумору, 
не стало йому концепту.

3. Голос аж сї розльигае. (Наг.)
Знач, лунав далеко. Його далеко чути.

4. Голос му сї міннт. (Дрог.)
Ж артую ть із такого, що змінив свій погляд, аломав дане слово.

5. Голос чую, але особи ие виджу. (Дулїбн).
Про голос, я к и й  видобуввє ся 8 юрби. Пор. А (І а  1Ь. Шоз 4-.

0. Голос як дзвін. (Дрог.)
Знач, гучний, проникливий. Пор. \У;ш<1. IV (§1 і піше 33); X а  І и г. XV, 8&

7. Голос як неиащеие колесо. (Дрог.)
Звач. скрипливий, прикрий.

8. Голос як скрипка. (Наг.)
Про топкий, мельодийнпй голос.

У. Голос як у бугая. (Наг.)
Знач, гучний, грубий, басовий.

10. Голос як у мідицї. (Наг.)
Знач, пис кл иви й , яв у мпши. Слово мідицн на означене миша в Наг. не ужи
ваєте ся, але відоме ще у Гуцулів, про те приказка відома в Наг. Иор. 
ДУапсІ. IV  (Зіііпіпе 39).

11. Дав голос по селі. (Лучак.)
Знач, пустив поголоску, передав з хати до хат» п о к л и к .
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Голос—Голосок _______ _______ Ч. 658ІІ—6604.

1 2. 3 голосу зпав (Наг.)
Утратив голос (про співака), вахрнп.

13. Зложія сї на голос. (Наг.)
Говорить два співаки, що хочуть заспівати іікусь піспю разом, звичайно 
один прімом а  другий втуруючи.

14. І я тут маю голос. (Наґ.)
• Зпач. і її маю право тут висловити свою думку і рішати. Пор. \Уап<1. IV

(З ііш т е  24, 28).
15. Кобн голос мав, був би добрий співак. (Кол.)

Кплять із такого, що не маючи голосу любить співати. Німець каже: Іііе йііш- 
іпе Геїііі г\\’аг ііеш Неггп, аЬег ег зіп^І іпішег вегп, \ \ ' а т і .  IV (З і іш т е  С).

1(>. Людський голос — божий голос. (Залїев).
ІЦо каїяе загал людіїіі, сс пемов голос самего Бога. Цор. лат. Уох рориіі,
уох О сі; \ \ ’ а п () . IV (Зііш ш е 3); Д и к. 13С2: 2 а 1 и г . \ 'П І, 1070.

17. Не неї голоси Йдут по під небеса. (Комар.)
Говорять иро брехунів та  меветш ікіи, нких слово не гідне уваги порядних 

людий. Пор. А (1а 1Ь. Сііой 1.

18. По голосі дзвін пізнає ся. (Гиїдк)
Так само спосіб думанн чоловіка по Його говорсню.

І!). Неї голоса ие йдуть на небеса. (Ільк.) Иесї... (Гнїдк.)
Говорять нро нечссннх людий, брехунів та к.іевегпиків, пор. висше ч. 17.

20. Пустила голос но під колос. (Наг.)
Говорить про женців, що співають жнучи. Пор. коломийку:

Ой як її си виспіваю по врізьки, по врізьки,
Піде голос по під колос аж на передмістьи. (Наг.)

По врізьки — па путу, якою сиінають в У рожі, селі сусїдпому біли Нагувшіч. 
Иередмісте, всії. дрогобицьке, віддалене від Наг. 1 '— 15 кільохетрів.

21. Сховай свій голос до г - ц ї ,  най сї у.іежнт. (Наг.)
Ж артую ть із  чоловіка без голосу і слуху, який про те, прим, у підохоченім 
етапі, береть ся співати. Пор. коломийку:

Ой пе співай, дурний Бойку, бо сї не належит,
Сховай голос до г—цї, пай ти сї улешит. (Наг.)

22. То вже всї н і єден голос говорьнт (Наг.)
Говорять прилюдпо, згідно, но криючи сн з тип, се ие секрег.

Г о л о с н и й . 1. Голосини як грім. (Наг.)
Дуже сильний, проникливий гол сиг

2. Голосовії як дівіи. (Наг.)
Гучний, чистий голос. Пор. А її а  11». Сіозпу 1; :і І и г. XV. 8:?.

3. Голосний як розбитий гориець. (Наг.)
Знач, хрипить, голос слабий та надломанин. ІІор. 2 н І и г  XV, й:!.

Голосно. 1. О ї й  уже скрізь голосно. (Наг )
Про се скрізь говорінь, се діло загально відоме.

Голосок. 1. Ангельський голосок, а чортова думка. (Ііьк .)
Про облесного, масноизикого а зрадливого чоловіка. Пор С е іа к .  іО: / і і і и г .  
VIII, Ш .
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2. Голосок як дзвінок. (Наг.)
Про топкий, рівний, чистий голос. Пор. 2  і  І и г. XV, 83.

Голота. 1. Голото до робото. (Вор.)
Ж артливий поклик до робітників, аби йшли до роботи.

Ч. У голоти нема що молоти. (Ільк., ІІетр.)
У голих і бідних нічим пожинати ся.

Голуб. І. Голубець гукав, як пари шукає. (Ільк.) ^
Говорять про веселого, співучого чоловіка, ідо мабуть думав женити ся.

2. Любят ся як голубів пара. (Рогат.)
Пара голубів здавна символ суоружої любовн. Пор. 2 а 1 и г .  VII, 573.

3. Печені голуби ие летять до губи. (Іл ьк , Кобр., ІІетр.)
Бея праці чоловік пе моше здобути ніякої корвети для себе. ІІор. А її а  11*.
СїоІаЬ 8 ; В е Ь е І  405.

4. Сивий як голуб. (Наг.)
Про старого, сивого чоловіка.

Гонити. 1. Гонив бпс грудьми! (Наг.)
П рокляте: щоб ти в тяжкій хоробі важко дихав, конаючи високо підіймав 
груди.

2. Гонив би ти пес маву. (Наг.)
Прокляте; гоппти мав тут сороміцьке значінв.

3. Гони, кудп гладко! (Кол.)
Дословпо: їдь. куди протерта дорога; образово: прокладай собі дорогу, куди 
позволяв найменший опір.

1. Гонило бп ти псом матьир! (Наг.)
Значінв иі зирга ч. 2, та  інтересна конструкція.

5. Гони на псю маму! (Наг.)
Біжи, втікай до сто бісів. Окрик певадоволенн.

0. Голнт ся, як лихе. (ІІечен.)
Зпач. кидавть ся, шибавть ся то сюди то туди. Лихе тут у значіню лихого 
демона, нечистої сили.

7 . Гонять ся як хіарп. (Ільк.)
Про людпй нетвердого характеру, непостійних та непосидючих.

8. 1’онят як лиху долю. (Яс. С )
Про «когось ненависного чоловіка, що ае може ніде знайти приетанівку.

У. Гопят як псом. (Крех.)
Заставляють до падсильноі роботи. Пор. Д ик. 1283.

10. Хто гопот, тон догоннт. (Кол.)
Хто веде якесь діло 8 завзятвм і витривало, той доведе його до успішного 
кіпця.

Гонор. 1. Аби-с му гонору пе урвав. (Наг.)
Іронізують над честолюбним чоловіком, мовляв; говори з ним обережно та 
чемно, бо вів дуже дбав про і[юрмн.

2. Був тая у гонорах, як евнпьи в бодаках. (Наг.)
Ж артую ть І8 самохвалька, що любить хвалити ся знайомістю з панами або 
загалом з гонораціорани.

І
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Гонор—Гонорувати СЯ ‘І. 6624— 6<і42.

3. Віддай кождому гоиьир, який му сї належит. (Наг.)
Окажи йому почесть, поводи ся з ним відповідно до Його стаповища та ха
рактеру.

4. Вій собі то за гоиьир иаб. (Наг.)
Уважав се ділом почесним, яким можна величати сн.

5. Гонори повні обори, а за ковпьнром вуши иераховані. (Наг.)
Ж артую ть їв гордовитого, славолюбного а вбогого чоловіка Пор.’А (і а 11). Н оіюг 2. 

0. Гонорів си добирає. (Наг.)
Знач, хоче, щоб йому віддавали честь, яка йому не належить ся.

7. Гонору комусь ушнбнутп. (Наг.)
Знач, по віддати йому належної ночести. образити його.

8. До гонору комусь примовити. (Дрог.)
Промовити йому до амбіції, зачепити йото честь, щоб сказав правду або «ро
бив щось.

У. За гонор робнт. (Дрог.)
Зиач, задармо, безплатно.

10. З гонором пап. (Льв.)
Зиач. гордовитий, такий що любить иоклнкатй си иа свій гонор та  на овоа 
шляхецтво.

11. Знає сї па гонорі, як свиня на перци. (Наг.)
Не вмів иоводитп сн в товаристві, чоловік неотесаний, не вмій віддати чести 
кому слід, чоловік без моральних пріпціпів.

12. Май гонор, буде й тобі гонор. (Кол.)
Будь чесним, чемним у поводженю з иншими, то й тебе будуть шанувати.

13. На гонор комусь наступити. (Льв.)
Образити його, пустити про цього зневажливу поголоску.

14. На гонор ти кажу! (Дрог)
Заклинане: як н чесний чоловік, так се правда, що кажу.

15. Не гонор таке робити. (Н аг)
Знач, се діло нечесне, невідповідне для твого становища.

16. Не до вашого гонору кажучи. (Княж.)
Поговірка, якою іптродукуеть сн і чинить сн необразливим нечемне слово, яке 
доводить ся сказати в розмові з шановними, старшими людьми.

17. Сховай сї з гонором до г—ці. (Наг.)
Кплнть із чоловіка, що величавть ся якимись титулами, шляхецтком або знайо
містю з висше поставленими людьми.

18. Там був у гонорі, як свнньн в йолові. (Наг.)
Значінь' як висше ч. 2.

19. Якого-с гонору варт, такий тобі віддают. (Цей.
Як поводиш ся 8 людьми, так вони з тобою.

Гонорний. 1. Гонориин. що му вс— пов трісков до носа пе досьигнеш. 
(Наг.)
Кплять із  гордовитого, честолюбного чоловіка.

Гонорувати ся. 1. Гонорує ся як свиия в ярмі. (Залуч.)
Величавть ся. додав собі гонорів. Кплять а чванька та гордяка.
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2. Гонопуе сї як тельн на мотузку. (Наг.)
Значіне иі зирга.

Гончар, і .  Гапчьир глниов жив. (Наг.)
Його 88робіток такий, що робить овій товар ін глини і тим годувть сн.

2. Гоичара г.інііа годує. (Верез.)
Значіне иі зирга.

3. Гончар з глїїии гроші робит. (Кол.)
З  гл и н и  р о б и т ь  г о р ш к и , а  з а  н и х  б е р е  г р о ш і .

4. Гончар у черепі їстп варнт. (Лол.)
Ж алує длн себе доброго горшка. Пор. А сІаІЬ  й а п іса іг  2.

5 . За що ми маємо ся бити? Най ся гоичареви горщки бют. (Лучак.)
Відповідь добродушного чоловіка на провокацію 8 боку иишого, який визивае 
його до бійки.

Гоп. 1. Гоп, моя нила, що по илечех лепом била! (Пужн.)
Ж артую ть із чоловіка, що с и д и т ь  п ід  пантофлем своєї жінки. Нрикавка осно
вана па анекдоті про недолітка, якого оженили а дорослою дівкою і який
утік від пеї, коли вона набила Йиго льпои по плечах, иор. Етн. 36. VI, 1 і.

2. Гоп штурк бабу в яйцї. (Дрог.)
Приговорюють, коли хтось аробив або сказав щось зовсім недоладне.

Гопати. 1. Гопай, Зосю! (Льв.)
Окрик, коли щось не недеть сн, коли ик раз не до скаканя.

Гопа-цупа. 1. Гона-цупа коло лави: нема чобіт, лиш холявн. (Орел.)
Характеризують бідного, а  танцюристого чоловіка.

Гопки. 1. Гопки, рижа і А в рижої духу нема. (Дар.)
Кнлнть із такого, що величавть еи своїми дрантивими кіньми або взагалі
якимось більш уроєпйм ніж Дійсним добром.

Гопоньки. 1. Не тогди менї казали „гоноиьки“, коли тобі. (Гнїдк.)
Знач, я старший від тебе, ми з тобою не ровесники, ти повинен говорити до 
мене 8 пошаною.

Гора. 1. Абпс тут гори перевертав, то нічого з того ие буде. (Наг.)
Перевертане гір — діло понад людські сили, чудо. Знач, хоч би ти потрафив 
і чудо вробити, а ссго не зробиш. Иор. А сІаІЬ . бога  15. .

2. Н горах сьвіт дошками забитий. (Наг.)
'Гам люди, особливо в зимі, без комунікації, живуть без зносин із ширшим 
еьвітом.

3. Високі гори мают г.іубокі доли. (Жабе).
З  великого щастя чоловік попадає в велике горе. ІІор. \Уи 11 сі. 1 (Вег[( 2 5 ,40 ).

4. Він іде в гору. (Дрог.)
Знач, богатїв, авапоуе в уряді, робить ся гордим.

5 . Вродила гора лиш. (Кол.)
З  великого заходу малий результат. ІІор латинське: Нагіигіппі т о п  Іон, е і па- 
ясіїиг гіШсиІиз іпиз; А сІаІЬ . Іїога 3 ; \Ў ап<1.1 (Вег£ 22, ІОІ); 2 а І и г .  I V , 585. 

0. Гора з горов пе зійдось, чоловік з чоловіком зііідесь. (Лев.) ...зійде 
ся ...завеїгдн. (Ільк.) ...павше. (Петр.)
Говорить люди, що стрічають са по довгій розлуці, бувши далеко віддалені

—  112 —

Гончар -  Гора Ч. 6 0 4 3 -0 6 0 0 .



Гора

один від одного. ІІор. IV я п іі. І (Вег# 9— 14): Е. В оЦ 855; Д и к. 1284; М и к а . 
1173; Н о с  285; Г в л ь ф . 2 3 1 ; О я т .  287.

7. Гори і доли тьнжко зрівпати. (Наг.)
Так сапо важко зрівняти маєткові та соиіяльпі нерівності! ніж людьми. ІІор. 
\ \ 'я п ( і .  1 (Веге 63).

8. Гори сї курьит, слота буде.-(Н аг.) -
Коли вид горами п'діймавть сн мряка. віщують слоту. Пор. \ \ ' а п <1. І (Ногд 973).

9. До високі горн, тая глубокі доли. (Кол.)
Де великі богачі, там і крайні бідаки: контрасти трафлнють ся скрізь у ж итю . 
Пор. УУаінІ. 1 (ВеГ£ 94).

10. За горами, за долали. (Наг.) ...за дебрамп. (Голоб.)
Обравово вам. далеко, десь у невідомій країні. Пор. £& 1пг. XV, 372.

11. За горами не мешкаю. (Гнїдк.)
Знач, я не живу далеко, до мене від тебе близько.

12. З  горн не треба пхати, само піде. Наг.)
Коли поборена головна трудність, тоді непотрібна й підмого. ІІор. А Л а ІЬ . 
0 6 га  13.

13. З  гори ти кажу. (Льв.)
Говорю тобі на перед, а  ргіогі.

I I. Зібрав го з гори. (Льв.)
Знач, наганьбпв Його, вилаяв.

15. Золоті гори обіцюв. (Дрог.)
Зпач. обіпюя нсчувані. казкові скарби, великі богантва. якесь надзвичайне 
добро. Пор. \ \ гапі1. І (Вегк 106); Е. П о  І. 581.

10. 1 за горами люде жиют. (Дрог.)
Знач, сьвіт ширший, иїж вндавть сн тїснозорнм гірпнкам, хоча воші іі не
знають про нього. ІІор. \У ап і1 . І іВеі’8 8, 42, 41, 45. 50і.

17. Йому вже з гори йде. (Дрог.)
Він підупадав на здоровлю, біднів, старіеть сн.

18. Кобії горн покопати, доли порівіїати! (Наг.)
Ж артую ть із мрій та бажань чоловіка, що хоче чогось неможливого. Пор. 
XV а п її. І (Вег(г ПО).

1!). Лекше з горн як під гору. (Кол.)
Образово: лекше розтратити добро, як доробити ся його. Пор. А її а 11>. йога 10.

20. Міпї ще до горн, а тобі вже з горн. (Наг.)
Говорить молодий до старого, коли прим, старий не може зрівняти сп з мо
лодим у роботі.

21. На гори, на дебри! (Кол.) ...на л іси ! (Наг.)
Зсії. іди, щезай. Формула взята з заклинана градової хмари або вовка, пор. 
Ктц. 36. V, ст. 68, 69, ужнвавть ся в сварці, коди якомусь ненависному чолові
кове хочуть сказати: відчсіш ся, пропадай!

22. Нема горн без долини. (Наг.)
Т ак само нема щастя без клопоту. Пор. \У агнІ. І (Вег^ 5 і) .

23. Не прийшла гора до ХІагояета, то нрийшов Мнгомет до гори. (Дрог.)
Міщаіши Деревак оповідав, як Магомег обіцав раз зробити чудо : накажу отій 
горі, аби прийшла до мене. Зійш ло ся богато народу. Магомет крикнув горі,
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аби йшла до нього, а коли вона ие рушила ся, вій спокійно пішов сам до 
неї. Приповідки вживають, коди хтооь велів ішшому зробити якесь діло, та 
бачу чи його непослух зробив се сам. Пор. \У ап сі. І (Вегр 71).

24. Під гору тяжко вія котити. (Урпче)
Тяжкії робити діло поборюючи якісь неявачайиі трудпости. ІІор. \ \ : а  п <1. І 
(Веге 39).

27. Хоц бис мп даў вўоту гору. (НВЛ.)
8еі1. то сього не вроблю.

2Н. Шануй горн, яостп, будеш мати цїлі кости. (Комар.)
Примовляють візниковії. Ш анувати тут мав значіпв: обізднтп обережно, не 
їхати на гори та на мости не обдививши вперед гаразд дороги. Особливе 
значінв мала ся пракавка в приложепю до давніх „польських" доріг і мостів. 
Пор. А (1 а  ІЬ. бо га  2, 8.

29. Як їде з гори, то й ворота втвори. (Кольб.)
Знач, усувай йому з дороги всяку перешкоду, бо він пе може зуиипитп ся.

Горб. 1. Горба не сховаєш. (Цей.)
Вродженої хиби не можна укрити. Пор. УУапсІ. І іВисЬеІ 3).

2. Кожднй свій горб носит. (Цей.)
Знач, мав свої ирикростп та гризоти. ІІор. 2 а І и г .  XII. 23.

3. Свого горба чоловік не видит. (Цей.)
Обрпзоио: своїх хиб не відчував і не завважув так, як хиба нпшого чоловіка. 
Пор. А сі а  ІЬ. ОагЬ 1 ; \Уап<І. І (Вискеї 10), (Вискеїідег 1).

4 . Своїм горбом уеїх вас годую. (Наг.)
Рагз рго Іо іо : своїми плечима, своєю працею.

5. Я то всьо на свій горб беру. (Наг.)
Знач, на свою одвічальпість, па свою працю.

Горбатий. 1. Вдав сьн, як горбатий до стїни. (Льв.)
Знач. 80всїм пе пристав, не відповідний до сього діла.

2. Горбатого і могила не справить, (ільк.) ...ие сиростає. (Пост.) ...не
випростує. (Наг.)
О бразово: лихого, лукавого ніщо пе направить. Пор. С им . 1198; Д н к . 1286; 
Н о с . 285 ; Д а л ь  II, 559.

3. Горбатого простує могила, а злобивого дуби па. (Гнїдк.)
У противенстві до попереднього ч. тут висловлено онтімістячпий погляд опер
тий на вірі у всемогучість кія. Пор. ЛУ1 і з і  983.

4. Горбатого хиба гріб вирівпає. (Лучак.)
Знач, за жита він ие напростувть ся, так само й лпхпй пе подобрів.

6. Най буде горбата, аби лиш богата. (Кол.)
Говорить нарубок, що шукав богатої жінки. Пор. 2  ЛІ и г. VII. 104. 

і». Пасує, як горбатий до стїни. (Киїгин.)
Значінв як виспіє ч. 1. Пасув з нїм. раззеп — пристав.

7. Пристав як горбатий до стїии. (Гнїдк.)
Значінв як внеше ч. 1, 6.

8. Приліпив, як горбатого до стїни. (Ільк.)
Зробив або сказав щось не до ладу.
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9. Такий горбатий, як той верхоблюд. (Дрог.)
Приказка ие мусить бути новою; знайомість з верблюдами у нашого народе 
задокументована ще в XV*] в. в місцевих назвах таких як Вербіж, що пов- 
сіало а первісного верблюжь (ио польськії \ \ гіе1Ь]аііг, див. Ж ерела до історії 
Укр. Руси т. IV , стор. 258).

Гордий. 1. Гордим Бог роги пощибае. (Кольб.)
Образ рога нк символа гордости дуже улюблений у жидівській і старо-хрн- 
стіннськШ апокалїптнчній літературі перших віків хрвстіянської ери, відси 
перейшов у пізнїйшу хрвстіявську іимнольогію, а через неї мб. і до пас.

2. Гордому Бог сї протпвнт. (Цей.)
Приказка книжного походженн. ІІор. А(1а1Ь. Наїчіу 3 ; С е іа к .  У7.

Гордун. 1. Не горду в : що дістав, то ковкиув. (Ільк.)
Знач, не ю р д у е  НІЧИМ, йор. дадї Козак.

Горе. 1. Не горе ми й самоіу зробити. (Наг.)
Говорить такий, що завдав якусь роботу иншому, але бачить, що той береть 
ся до неї нерадо 

2. Тото ие горе, коли їсть хоре. (Гнїдк.)
Селяни бачуть у тім початок видужана хорого.

Гориво. 1. Гориво-вариво: два горшки, одна крупа. (Березу
Насьміх вад х о ая ііо ю , у якої в печи сильно горить, а  нема що варвти.

Горівка. 1. А ти з в ід к и ? — Я не з Відки, я з доброї горівки. (Ільк.)
Друге 1відки* взяте мб. як £еп. імени власного, подібного до Вільки або що.
Ж артлива відповідь на питане: А ти звідки?

2. Без горівки анї сї не ожениш, ані не вмреш. (Наг.)
Характеризують загальнопринятіїй звичай — при всякій, радісній чи сумній 
нагоді частуватв знайомих та  учасників горівкою.

3. Без горівки нема гостини. (Наг.)
Так бодай вдавало ся пашвм селянам до недавнього часу. Тепер відносини, 
а  з ними й понятн девчому змінили ся.

4. В горівцї ровум утопив. (Наг.)
Говорять про пниицю, що допив ся до повного безглуздя.

5. Видйш би ваедно мок у тій горівцї. (Наг.)
Говорять про пепоправвого пяницю

С. Вій до тої горівки, як муха до «еду. (Наг.)
Знач, ласий на пеї, любить випити.

7. Горівка в лїтї студит, а в зимі гріє. (Пужн.)
Так прихвалюють ї ї  шишці.

8. Горівка — дїдьче иаеїньи. (Наг.)
Бо з неї, мов іа ііасїня, родять ся всякі злочини.

9. Горівка з нього говорит. (Бор.)
Зпач. він инний, говорить по пяпому.

10. Горівка з розуму зводит. (Наг.)
Робить чоловіка безтямним, нерозважним.

11. Горівка йде з разу до голови, а потому до ніг. (Наг.)
ІІиввцн чув иа сам перед шум і одур у голові, а  потім починав вал ятя ся 
я ніг.

Гордий -  Г о р ів к а____ Ч. 0695—6712.
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12. Горіика на добро не наводит. (Наг.)
Навиаки, наводить иа всякі злочини.

13. Горіика — не дівка. (Мнк. н. Д.)
Приговорюють ііючи. Мовляв: горівка ио така, щоб пе можна було дотор- 
кііутп сп до неї, а нею можна заходити собі, і їй сс не шкодить.

14. Горівка не дівка, а голову наверне. (Городеп.)
Завернути голову — задурити, янтумнпнти. Дівка тут здм. дюбов до дівчини, 
яка яатуманюв чоловіка.

15. Горіика ие дівка, а мачуха ие мати. (Ільк.)
Знач, одпої й другої не можна любити щиро.

16. Горівка ие дівка, а Семен не дурень. (Ільк.)
Ж артлива конклюаія: значить, Семен горівки випч. вона не образить сп.

17. Горівка не жінка, а голову вавертав. (Тухля).
З начи в  иі зирга ч. Н .

18. Горівка нігде сьвічкн пе заналит, а всюдн загаснт. (Гнїдк.)
Горівка тут у зпцчіш о: ішний чоловік, див. далі Ппний.

11). Горівка — огненницї. (Наг.)
Африканські племена, серед яких вона поробила страшні спустошспи, тик 
і звуть ї ї  огневою водою. Иор. 2  а  І її г. ХШ , 94.

20. Горівка посварнт і перепроент. (Голоб.)
Пяним людям посварити ся дуже легко, а при перепросинах инодї знов пють 
аж до повної пяностп.

21. Горівка сї в пін ванмнла. (Наг.)
Наші селяни вірять, що у завзятих пшінці, ннодї в нутрі запалювть ся го
рівка і вони гинуть перепалені наскрізь тим внутрішнім огпсм.

22. Горівка товар 8 обори гоїіпт. (Кол.)
У шишці звичайно забирають за  шинкарські довгії худобу з обори.

23. Горівка, то жидівські помиї. (Стан.)
Говорили проповідники тверезостн, бажаючи збридити народові! горінку.

24. Горівка, то найліпший лік, ції зверха, ци в середину. (Дрог.).
Потішають себе нлнинї. Справді горівкн дуже часто вживають як аитісептич- 
иого окладу.

25. Горівка язнк путає. (Сквар.)
Пяний чоловік починав плести без зняяку всяку вопчину.

2(>. Горівка як огень. (Наг.)
Говорять про дуже міцну, пекучу горівку Пор. 2 а І и г .  ХШ , 94.

27. Горівка як номиї, (Наг.)
Говорять про слабку горівку, сильно розведену водою

28. Горівки дрібку дайте, аби хробака заморити. (Дрог.)
Просить палоговціі ПШІНЦЯ, якого після перепою млоїть у нутрі.

20. Горівки кварта тій, що того варта. (Наг.)
В часі гулянки парубки мають звичай ставити горівку на честь тої дїкчшш, 
яка котрому подобавть сп ; роаумівть ся. сю горівку пе ціла компанія пп їі  
честь.

ЗО. Горівку ии для дурпїв вігадали. (Ко.іьб.)

Горівка Ч. (І713— 6731.
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Горівка Ч. 6732—С747.

Т ак говорять пяницї, а тверезі додають: дише иа то, аби з мудрих дурнів 
робити.

31. 1’орівку попи проклинали, а бульбу проклялп. (Лол.)
Віруване, що картопля від тоді перестала родити добре, від коли почала сн 
пропаганда тверезости я церковним проклинаної горінки, пор. Жита і Слово 1,50.

32. 1’орівку треба заткаїп, бо вивітрів. .(Наг.)
Приговорюють пенвцї, закусуючи після першої чарки.

33. За горівку би Й рідну маму продав. (Наг.)
Говорять про ПНАИЦЮ. що пропив усе своа добро.

34. І горівкн не хочу і лиця ие дам. (Ііьк .)
Говорила дівчина, яку пннвЙ чоловік иамагав ся поцілувати частуючи ї ї  
горі вкою.

35. На горівку шусит бути. (Наг.)
Се вже було до иедавна таке вин іавве право, що при всякій нагоді, де чо
ловік сходив ся з людьми, невідлучною посередницею була горівка; богатий
чи бідний мусїв ї ї  мати.

ЗО. На горілку єсть, а па мазь пеяа. (Сяпіц.)
Сердитий докір пиному чоловіковії, що їх ав  немазаним возом.

37. Не війна горівка, а ті винні, що її иют. (Кол.)
Говорять пяпнцї, протестуючи проти церковного виклинанн горінки.

38. Несе від нього горівков як від куфи. (Наг.)
Чути від нього горівчапий сопух. Куфа — велика горівчапа бочка.

З!). Прп горівцї весело сї бесідує. (Наг.)
Розуміать си, коли пють ї ї  по троха.

50. Тай горівка дар божий, бо з хлїба сьв,|итого роблена. (Наг.)
Виправдують ся шшицї, яким говорять, що горівка — чортова видумка

41. То все горівка сохтуві (Мшап.)
Знач, усе зло, всякі бійки, сварки та незгоди спроваджуй.

42. То не горівка впииа, то слаба голова винна. (Дрог.)
Говорять поницї, перепрошуючи один одного по тверезому за те, що наро
били або наговорили собі по пішому.

43. То не пазиват ся горівка, а «горівка. (Клинець).
Приказка оперта на оповідаїно про якогось Ка, що буцімто перший видумав 
горівку і поти пнв ЇІ, поки в ньому не займала ся і він не згорів. Отгин то 
по його смерти сей напій і прозвано „згорів Ка“ . Інтересний приклад повісти 
опертої на популярпо-етимольогічнім никладї назви.

4-і. Хто горівку не, потій брвндгю бє. (Дрог.)
Знач, сходить иа пужду, терпить голод.

45. Чия горівка на столї, того правда у селі. (Наг.) .. на селї. (Явор.)
Характеризують ся часи давнього війтівського сільського судівництва, часи 
„Справи в селі ІСлекотинї®, де без горівки не було суду, а  за горівку суджено 
по пішому. В ширшім вначіню характеризують сею приповідкою взагалі під
купні, хабарницькі суди.

40. Чути від нього горівку на сто кроків. (Наг.)
Такий пяний, увесь пропах алькоголем.
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47. Ще горівка ніколи ие скисла. (Дрог.)
Бо пек л ю д и  випивають. Сю сентенцію, яложену мабуть іде за папгцпзннних 
часів, у р. 1863 перенесено до пародії на польський національний гимп: 

■Іезгсге Роїзка піе х^іпеіа,
Рбкі т у  вдеш у,
.Іезгсхе геоііка піе ак\уа.чпіа1а,
Во іа  « у р ч 'ету .

Горівочка. 1. Горівочко оковита, я за тебе буду бита. (Наг.)
Приговорювала жінка пиішцн, забавляючи сн в коршмі.

Горівцуня. 1 Як сн тої горівцуаї піділлє, то би з себе иослїдиу со
рочку дав. (Наг.)
Говорить про пяшіцю, нкий у іншому стані робить сн наскрізь добродушним.

Горілиця. 1. Горілинн —  дурілиця. (Залуч.)
Приговорюють — і пють.

2. Горілочка люба, то наша загуба. (Залуч.)
Іронія селян над самими собою ; так нсио бачили сю свою загубу, а про те 
треба було ауенля довгих л іт і поколінь, гцоб бодай в части відвести їх  від 
того нахилу до папства.

Горіти. 1. Аж му в очох горит. (Наг.)
Знач, блискотить очи, грав в них веселість або гнів.

2. Він аж горит із пїкавоети. (Наг.) ...з иетерплячкн. (Збар.)
Знач, дуже цікавий, рад би діанати ся про щось.

3. Гори, бо валлю! (Мшан.)
Дівка розпалювала в печи, а  як не хотіло горіти, то сердила ся і так гро
зила огневи.

4. Гори, гори на пироги! (Наг.) ...пироги вари! (Наг.)
Приговорюють діти до огню, дожидаючи пирогів.

5. Горит ми земльп під ногами. (Наг.)
Не маю коли ждати, спішу се дуже. Пор. \\'ап с1 . І (Вгеппеп 32).

0. Горит ну під руками. (Лучак.)
8сі1. робота. Робить швидко і зручно.

7. Горит у мнї! (Наг.) ^
Кричить чоловік, якого мучить страшна горячка.

8. — Горит! — Щ о? — Два дилї під фостои кобилі'. (Явор.)
Щ ось немов мудрованв, а властиво жартливо - пииїчна відповідь на трівожие 
запитане.

9. Горит, як за жидівську лушу. (Наг.)
Слабо горить, мляво сьвітить ся. Пор. А сІаІЬ . Раїіс I I .

10. 1’орит як за напасть. (Наг.)
Не хоче горіти, димить ся, гаспс часто.

11. Горит як солона. (Наг.)
Про наглу, сильну пожежу. Пор. \У а п сі. І (Вгеппеп 29).

12. Де горит, тая ся не курит. (Город.)
Огонь пожирпв дим. Образово: де йде справжнє діло, там нема спліток та
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квасів, бо е с ї  запиті ділом. У лужицьких Сербів навпаки: де горить, там 
і курить ся, пор. М и к а . 1010; Г п л ь ф  2198; XV а  її 1. І, 7 4 ; II, 46.

13. Де пе горить, там ся не курить. (Ільк., Кобр)
Де нічого путнього пема, там псма Й поговору, чутки. ІІор. \Уапс1. І (В геп - 
пеп 21): III (КаисЬ 41).

14. Ко»у тая горіти, то ще лиш Іїог знає. (Наг.)
Відповідають острому морааїзаторовн, що доріків гріхами і грозить пекель
ним огнем. „Там ‘ розумій у пеклі.

15. Не «оє горпт, ие буду гасити. (Кол.)
Не менї робить сн шкода, пе мене кривдить, то и ІІ не буду допомипати сн 
анї вирішити. Говорить байдужний еґоіст, не тямлячи, що що робить ся нині 
одному, завтра може досягти його самого. Иор. \У ап сі. І (Вгеппеп 1 3 ); 
А с Іа ІЬ . Раїіс 1.

16. Нї гориг, пі гасне. (Наг.)
Говорять про тяжко хорого чоловіка, що вже ані жити ие може, анї пе 
вмирав.

17. Пекло горит під тобов. (Наг.)
Говорять злгічинцевп, а ще чястїйше пародіюючи проповіді! попів, які стра
шать пеклом грішників, хоч самі його не боять си.

18. С— ка горіла, иаку не їла. (Дрог.)
Передравнюють усике брехливе, педоладне оповідане.

19. Так я дуже горю за тим! (Ііікно).
Знач, пе дуже за тим ровбиваю си, не залежить мені на тім.

20. Той би іі па териовін огнн не юрів. (Паг.)
Говорить про запеклого, непосидющого, лихого чоловіка. На териовім огпї по 
старій традиції палили чарівпикін та відьом.

21. То ми десь горит. (Н аг.)
Знач, се мені байдуже, діло від мене далеке, и сим не цікавлю сп.

22. Ци горпт під тобов? (Наг.)
Говорять до неспокійного чоловіка, що не може встояти на однім місці.

23. Чень ще ие горит паї тобов. (Наг.)
Уговкують такою , що дуже квапить си, поспішав без причини. ІІор. А сІаІЬ . 
Раїіс 4.

24. Чиє горит, пай той гасит. (Кол )
Чия кривда, нохай той і допомииавть ся ї ї .  Пор. XV а псі. І (Мгеппеп 16).

25. Чоловік горит. (Лучак.)
Говорить про такого, що лежить у горичці.

26. Що горит, то и внгорит. (Крех.)
Про п іїв, сердитість, влість, які не знаходячи нагоди вилити сн в дїло з ча
сом вигасають та втишують ся самі собою.

27. Що горит, то не мерзне. (Наг.)
Образово: що живе, веселе, палке, те й ширить довкола себе ридість та жите
Говорить про веселу, палку людину, що й иншим додав радости.

28. Що не горит, того ие треба гасити. (Кол.)
Де нема пебевпеки. там не треба їі ритунку. Пор. В г г о г .  Раїіс 1.
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29 Як має горіти, то в ночи пси впют підіймаючи писок до гори. 
(Дрог.)
Народив віруванв.

ЗО. Як має горіти, то сї хоругви сиьит. (Н аг)
К о л и  с н я т ь  с н  ц е р к о в н і  х о р у г в и ,  т о  с е  в в а ж а ю т ь  с е л я н и  н е х и б н и м  в іщ у в а н в м  

п о ж е ж і.

Горіх. 1. Горіх, віл і иевіста одним духоя жнють: нйпго доброго не 
чпііять, коли їх не бють. (Ільк.)
По структурі сеї приказки видно, що вона книжкового і спеці нльно польського 
походжевн. Справді стрічаємо анальогічну приказку ще у Рисїнського 1622 р. 
пор. А (1а 11). Оггесії 6, тілько залісь вашого вола там стоїть яхіокіїзг. Се 
зиов увите в б. із німецького, пор. \У а  П(1. III  (Кизя 43).

2. Горіхи ие летьит зо стріхи. (Наг.)
Треба потрудвтн сн і збирати їх  у лісі. Може натик на звісну строфу ве- 
сїльиої пісні, якою свахи доирошують ся горілки:

З  стріхи горіхи летіли,
Свахи горівки схотіли.

3. Горіхи то така річ, що коби хтось товк, то я би їв. (Наг.)
Говорить ласий а ліпивші чоловік. Образово: н-б користував ся всяким добром, 
як би хтось инший робив на мене.

4 . Дістанеш їй ще від яене на горіхи. (Дрог.)
Знач, дістанеш добру почесну, насварю або побю тебе.

5. 1 дїраввй горіх вовьми в иіх, а може здасть ся. (Коб.)
Часом і ледача, на око зовсім непотрібна річ став чоловікови в пригоді.

6. Кусати собі горіхи. (Гірпе).
Знач, сварити ся, ворогувати між собою.

7. Най уже раз той горіх розгризу! (ільк.)
Знач, нехай полагоджу сю непривмну, нелегку справу.

8. Налущив му горіхів. (Код.)
Знач, набив. Образ лущених горіхів вяжеть ся з битвм при помочи слова лу 
щити, яке значить і теребити горіхи з зеленої оболічки і бити.

У. На тобі горіх на твої зуби! (Цей.) '
Окрик, коли чоловікови трапило ся якесь несподіване вещаств, заскочила 
якась трудність, яку вій мусить побороти. ІІор. А сІаІЬ . Оггесії 1; \У ап сІ. 
II! (N□88 96).

10. Такий як горіхами годований. (Наг.)
Товстий, опасений. Натяв на відомий казковий мотив про людоїдів, які вло
влених людий призначених їм на страву вничайно засаджують у клітки і го
дують горіхами.

11. Того горіха не вгризеш.
Знач, сеї трудности не побореш, сеї загадки не розгадаєш. ІІор. \ \ '  а  п сі. 111 
(Кинз 86)

12. То за пустий горіх не варто. (Наг.)
Знач, се не варто нічого. Пор. УУапсІ. III (Лиза 81).

13. Той горіх бери в міх. (Крех.)
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Горіховий— Горло Ч. 6 7 9 0 -6 7 1 0 .

Знач, сю прикрість мусиш стерпіти мовчки.
14. То пустий горіх. (Наг.)

Се дїло пусте, се чоловік ледачий. ГІор. УУапсІ. III (N1135 83).
15. То твердіш горіх. (Дрог.)

Се справа трудна, чоловік неподатливий, скрнтиіі. Пор. X а Ці г. X II, 475; 
\У ап (1 . І І І  (К и я  79). .

16. Я »а то й пустого горіха не дай. (Ден.)
Се справа пїкчеіша. Пор. лат. С ама пиое поп еш егіїп; УУапіІ. III (Яим< і І '1)-

Горіховий. 1. Горіхові свпстелї кусатп. (Гпїдк.)
Сварити сн за пусте, пор. висше Горіх ч. К.

2. Дївчьи як горіхове зерпьи. (Наг.)
Здорове, гарне, миле

3. То за горіхову лупў не варте. (Наг.)
Се не варто 80ВСЇМ нічого, пусте діло. Пор. Горіх 12.

Горішнїй. 1. Горішини вітер без дож їжу не обнйде сї. (Наг.)
Місцева матсорольогічна обсервація. Горішнїй у місцевім значіню західній.

2. Горішний вітер все дожджу нарве. (Наг.)
Значінв и( зирга.

3. То з горішного кінцьп чоловік. (Наг.)
В Нагуєвичах між людьми з горішнього і долішнього кінця проявзявть сн 
деякий автаїонїам. Долішняни вкладають деяку іронію в означене „чоловік 
з горішною кіпця0, знач, се ледащо, чоловік непевний, пор. висиш Бог 
ч. 130 і далі Горішнинськпй.

Горішняни. 1. Бувайте вдорові, горішиьнне, бо я вже сї забираю яеже 
долїіпньпне. (Наг.)
Ж артую ть у сусїдпїх селах І8 антагонізму між горішняками і долїшннпами 
в Нагуєвичах. „В Ногўевнчох як хто сї переносить із горішного кінцьи в до- 
лїшний, то так як би на друге село ', — мовлять у Исепнпї Сільній.

2. Горішиьнне, долїшньипе, едну раду майте! (Наг.)
Звичайне упімнене війта на сільських сходинах, коли між горішпяннми і до- 
лішпянами вирине звичайна невгода. Сей поклик зрештою ие позбавлений 
і ширшого значінн.

Горішнянський. 1. Горішпьинськнй чоловік, а долішні,пнськпй пес, то 
си братї. (Наг.) ..р ідн і. (Наг.)
Найострійша формула для висловленн антагонізму між горішняками і долїш- 
шшамн в Наг. Сей антагонізм невне мав своє жерело в історії села, в його 
кольовїз&ції (тут селили ся і Мнвури і Німці), але спомини сих відносин за
тратили сн в памяти.

Горлище. 1. Коби по через горлнще, а через кищиїде яусит. (Коя.)
Знач, коби проковтнути, а  живіт якось стравить. Говорять про просту, не
смачну страву, але також образово про якусь неприємну, гидку справу, яку 
чоловік таки мусить перебути. ІІор. А сІаІЬ . вагсіїо 5.

Горло. 1. Аби яу сї салону горлом пхало, то би другому не дав. (Наг.)
Говорять про захланного, самолюбного чоловіка.

2. А горло би ти спухло! (Наг.)
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Прокляте, особливо ввернене до пиницї: щоб ти ве міг нічого проковтнути.

3. Аж ми сї з горла вертав. (Наг.)
Чоловікови немило, прикро або обридливо їсти якусь страву.

•1 Аж я і В горл і ду шнт. (Наг.)
Говорить про велику куряву, дим.

5. Аж у горлі яре. (Наг.)
Говорить про куряву, дим, а іе  також про якусь прикру справу.

(І. Аж у горло ии зазирают. (Наг.)
Ж алував ся чоловік на влазливих та цікавих сусідів, що иідглядають усе, 
що він робить і навіть що їсть.

7. 1і горлї ми висхло. (Наг.)
Знач, хочеть ся п и т и .

8. Вже горло засхло, куди іцо йшло. (Нетр.)
Значінв двояке: 1) спрагнений чоловік допоминабть сн випити; 2) мова про 
збіднілого чоловіка, який пропив своє добро.

9. Вже ми до горла доходит. (Кол.)
8сіІ. вод-і, обравово: нужда, крайня біда.

10. Вже ми колітьов у горлї стає. (Наг.)
ІІор. великор. комом, в горл!.. Знач, остогидло менї, не можу стерпіти.

11. Вже му сї горлом л.!б, а ще бн пик. (Наг.)
Говорять про ненаситного нянаию.

12. Вже-с горло залльив? (Наг.)
Уже напив ся, пяний приходиш.

13. Всьо горлом передніми. (Гнїдк.)
<5яач. пропити все добро. Пор. XV а пїї. II (Сцг£ЄІ 8і.

14. Горло без дна: кілько сип, і ще сї влїзе. (Наг.)
Чоловік поки жив, все мусить сипати в горло і все почував голод.

15. Горло перевязатп. (Гнїдк.)
Значіпв ие зовсім непе. Чи те саме, що задушити, повісити?

10. Горло нолокатн. (Наг.)
Пити з похміля, пяничитн. Пор. \У ап і1 . 11 (Ицг^еі 8 '.

17. Горло сп підрізав. (Н а г )
Знач, зробив собі смерть. Пор. \Уап<1. II (Сгаг£е1 7): Х іі іи г .  V III, 590. 4

18. Горло яке вузке, а воли п корови пожирає. (Терн.)
Говорять про няниць і марнотратників, хоча рефлексія мав й ширше зкачіпв. 
Пор. В г г о г ,  Оагсіїо; 2 а 1 и г .  VI, 280; X, 712.

19. До горла ми сльози підстунают. (Наг )
Ж алко чогось, хочеть ся плакати.

20. Дре ся горло — ци би спало, ци би жерло? (Ільк.)
Р им „горло* і „жерло“ вказує на польське походженв приказки. Говорять, 
коли чоловік зачинав позїеати.

21. бдному сї аж горлом вертав, а другий з голоду здихав. (Наг.)
.Характеризують звичайний у житю контраст мі»; богачами і бідними. „Гор
лом вертав ся“ знач, він їсть так богато, що страва підступав йому аж під 
горло, він душить ся нею.
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22. За горло го вхопив. (Наг.)
Зшіч. присилував до чогось, не дав навіть сиеречати си. Пор. \У ап і1 . II 
(Сиг&еі 1, 10).

23. Заткай му чим горло. (Наг.)
Знач дай хабара, підплатп, щоб мовчав і пе шкодив. Пор. 2& 1иг. V III, 618.

24. З гор.іа ііу видер. (Наг.)
Видобув я тяжкою бідою, прим, від екуиаря гроші. Пор. 2&І11Г. X, 981.

25. З горла с —ку робити (Наг.)
Знач, блювати.

26. З ножом ми до горла стає. (Наг.)
Знач, налигав иа мене, грозить, силуб до чогось.

27. Маю го в горлі. (Крех.)
Він мені на вавад'і, остогид, мушу його позбути ся.

28. Маю го як кість у горлі. (Дрог.)
Знач, се мій ворог і супротивник.

29. Маю того ио сане горло. (Наг.)
Зпач. маю досить, се вже надоїло мені.

30. Пішло по горлї як з маслом. (Цей.)
Говорить про смачну страву або про иншу якусь приємну річ.

31. По саме горло ситий. (Крех.)
Знач, наїв си досить.

32. То горлом пахне. (Крех.)
Се грозить смертною карою. Говорять про тяжкий злочин.

33. То несите горло. (Наг.)
Чоловік ненаситний, захланний.

34. То широке горло. (Крех.)
Знач, пяниіш, дармоїд. Пор \Уап<1. II (Оиг^еі і) .

35. То ще вовче горло. (Крех )
Пажирливнй. захланний чоловік.

ЗО. Треба горло пополоскати. (Кол.)
Треба в и п и т и . Приговорюють перед питвм, особливо рано

37. Треба му горло залльити. (Наг.)
Знач, треба почастув і т и , п і д п о їт и  й о г о ,  т о д і  подобрів і зробить те, чого треба. 
Пор. 2 й 1 и г . V III, 64-0.

38. Чого горло лреш? (Наг.)
Чого кричиш, лавш ся, свариш ?

39. Що мав, то крізь горло пустив. (Наг.)
Знач, усе пропив. ІІор. \Уап<1 II (6іиг£е1 11).

40. Щось го в горлі дре. (Наг.)
Захрип, але також образово: сердить ся, ие хоче говорити.

41. Як му в горлї етапе, тогди перестане. (Н аг.)
Говорять цро скупаря, пшінцю, евпрлввого чоловіка: коли подавить ся, пере
стане дихати горлом, тоді перестане лаяти сн, сварити сн або пити.

Горловий. 1 В горловій справі жарту нема. (Ден,)
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Зпачінв вислову „горлова справа4 див. слід, число. Говорить голодний чоловік, 
набираючи сн до їди.

2. Горлова справа. (Гнїдк.)
Первісно крімінальна справа, в якій ходило о „горло“, себ-то по старополь- 
ській судовій термінольоіії о кару смерти. Тепер жартливо уживають сього 
терміну на означене їди або ннтя.

3. Т е п е р  у мене горлова справа. (Н а г . )
Теиер я обідаю, пю, знач не маю часу на щось инше.

Горнець. 1. Бодай ти горшком воду н о си л а!  (Н аг .)
Прокляте д івчи н і: щоб ти на своїй господарстві не пала коновок. Носити 
воду горшкон д ій  порядної господині сором.

2. 11 горнець кому зазирати . (Н аг .)
Надїяти ся на те, що хтось погодуб пас, бути на чиїйсь ласцї.

3. Бишкробав  г ор н ец ь  так , що її псу нема що и о ін іати .  (Н а г . )
Говорять про голодного, ласого на їду. Пор. \Уап<]. IV  (ТорГ 186).

4 . Г о рн ец ь  кітловн догаияе , а оба сиольпнї. ( І іетр .)
Коли один лихий чоловік докоряв другому недоброму. ІІор. А сІаІЬ . Рггууа- 
піас 2 ; \Уап<1. IV  (ТорГ 19, 23, 26, 29); б е ї а к .  92

5. Горнець  ледво дихтит. (Н аг.)
Знач, потріскав, ось-ось роалетить ся на шматки.

(і. Г о р н ец ь  ти на голові розибю. (Н а г .)
Грозить жінка непотрібному, недбалому чоловіковії. Горшки вважають ся го
ловною складовою частиною жіночого господарства.

7. Горш ка з иолокоя не годит сї нести на долоии, бо коровай яолоко
ВИСХІїе. (Н;ІГ.)
Народне віруване.

8. Горшки не сьвяті лїплят. (Гнїдк.)
Знач, усяке діло може чоловік вробити підівчивши ся його.

У. Дьиравого  горшка но наллєш. (Н аг .)
Марнотратника не 8аноможеш, бо вій усе пропустить. Пор. МГапсІ. І (ИеШ»> 2).

10. Лїпшнп старий горнець, я к  новин череп. (Н аг .)
Говорила дівка, виходячи залуж за старого, але кремезного чоловіка. Пур.
\У а п її. IV  (ТорГ I I ) .

11. Пізнати гориець по голосі'. (Д рог;)
8сі1. чи ц і л и й ,  чи і'адбвтий. Пор. Х а іи г .  V, 4 ;  УУапіі. IV (ТорГ 15); 
б е ї а к .  69.

12. П о к и  горшка но припече, иотн з  нього ие потече. (Ком.)
О б р а з о в о :  п о к и  ч о л о в ік  н е  з а з н а в  л и х а ,  й о т и  п е  з н а в  й м и л о с е р д я  над

н а ш и м и .

13. Прийшов горшки помити. (Н аг .)
Говорять про такого, що приходить по обіді до хати.

14. Порожнин гор иец ь  дрепчпт, а повний яовчит. (Н аг .)
Дурний чоловік балакав богато. хвалить ся сам не знає чим. Иор. УУапі). 1 
(ОеГазв 1).

15. Прошкробаеш дїру в го р ш к у !  (Н а г . )
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Уговкують такого, що дуже завзято вишкрябуй з горшка останки страви. 
ІІор. \ \7апі1. IV  (ТорГ 196).

1(і. Т р еб а  яу горпец ь  приставити. (Н аг .)
Йому щось недобре в середині, треба при дожити йому горіець, щоб натнгиун.

17. Х то  знає, що в тім горшку кііьіт ! (Ц^и.)
Образово: се  чоловік загадковий, його Не зміркуєш, нкі у. нього наміри. ІІор. 
2 й І и г .  XII, 4!'9; \У ап .І. IV (ТорГ 139, 142'.

18. Х то  любпт горшки шкребтатп, той б ор ю  вилисіє. ( Н а г )
Не то вірувапв, не то правило зауоіг уіуге'а.

19. Чим горнец ь  иакиїшт, тим і череи сяердиг. (Гиїдк.]) ...тил і сяер -
дїти буде. (Гиїдк .)  ...тни і смердит. ( Л у ч ) ...тия і черенки чути. 

(Коя .)
До чого чоловік навикне з малку, того держить си або те пригадуй аж до 
смерти. Особливо говорить нро лихі привичкн ІІор. 2 а І и г .  II, 191: М а т і .  
IV (ТорГ ЗО, 103).

20 . Я оттнкий горнеш, чиру н и ї я ! (Н аг .)
Дитнча забава. Хлоицї стають один проти одного в віддаленій одного кроку 
і з окриком „я оттакяй горнець чиру виїм Iа стараю ть сн нк моїа висше під
няти одну ногу, поки сей або той не впаде горілиць.

Горня. 1. Хто нікребче гория. буде иа его свадбі дош. (Т д .)
Народне ьіруванв і правило зауоігс УІУГе'а.

Город. 1 Він усе лиш по чужих город їх анивае. (Н а г . )
Говорить про відомого шкідника та садового збиточника, що краде городовипу 
та  садовину.

2 . Мій город, то так  як  яоя комора. (Н аг .)
Знач, украсти щось 8 огорода то так само, як украсти я комори.

8 . Не л азь  у городи, бо наробиш шкоди. (Кол.)
Звичайна осгорпга сільським хлопцям.

4 . Не я і й  город, не яоя л їса, пе буду запирати . (Н а г . )
Знач, се діло мене зовсім не тор іавть си, я пе хочу мішати ся до нього.

5. Там такі городи, що й свиньи пе зробпт школи. (Н  іг.)
Ж артую ть із занедбаного, кепсько обробленого огорода.

6. Чий іоро .і ,  того и нліт, чий пліт, того й л їса  (Н а г  )
<)тсвм простим міркуваїшм рішають инодї' питане, хто мач відповідати за по- 
леву шкоду зроблену в такім разі, коли лїса, що веде в .ц ар и н у 1, лишала 
сн отворена.

7. ІЦо город, то й народ. (Залїсб).
Знач, у ко/кдім м ісії иншнй народ, а і ласти по инші звичаї та  встанови.

Городенка. 1. В  Г оро ден ц ї  як пап, а но «а Городеиков як пес. (Стан.)
Жартують із папа, що ходиш  по місті дубть сн і задав шику, а иотім із мі
ста драпцюв иінікп до дому.

Городити. 1. Вій міні городнг ні до се.іа, нї до илота. (Ло.і.)
Знач, илете небилиці, дурить мече.

2. 1’ородпт таке, що сї купи не держит. (Н аг.)
Говорить без звіївку. вкгядуе нісенітниці.
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3. Нагородив три міхи вовни. (Збар.)
Наплів богато дурниць.

4. Не туди городите. (Лучак.)
Знач, не те говорите, що треба, номилявтс си.

Горох. І. Вари горох у трох, а борщ у щербатім, а капусту в пухла- 
тім, а пироги в тія, що сї коновці води влагит. (Наг.)
Приговорювала чоловіковії жінка, іцо вдавала хору. Мабуть улито з якогось 
сатиричного оповіданії, яке тепер затратило сн в палити місцевих людий.

2. Від гороху с— іі по троху. (Дрог.)
Ж артую ть із горохових страв, по нкпх звичайно настуиаб розві.іьнеїш.

3. Горох — божої Матінки сльози. (Наг.)
Народне віруванв, перетворене па ирикаяку, нкокі характеризують цінність 
гороху.

4. Горох з капустою. (Гпїдк.)
Зсії. говорить. Мішав в розмові річи, що не мають звязку між собою. Пор. 
А сІаІЬ . бгосЬ 9.

5. Горох па піл молочений. (Гнїдк.)
Говорять про дзюбатих та вісноватнх. Иор. З а і и г .  VI, 129.

6. Горох иа стїпу кидає. ( Іл ь к )
Знач, робить якусь даремну роботу, говорить до чоловіка виертого та  не- 
послушного. Пор. \У а т 1 .  І (ЕгЬзе 19); 2 а 1 и г .  IV , 148; А її а. 1Ь. Огосії 11.

7. І я мусів на горосі клячагя. (Крех.)
Знач, зазнав прикрости та  упокорена. Натяк на кари, які завдавано давнім 
школірям. Пор. \ \ 'а п  іі. І  (ЕгЬзе 26).

Н. Лучшии дояа горох, капуста, ніж па війні курка тлуста. (Ільк.)
Говорили до парубків, яках бажали відстрашити від приставапя до війська
в часі давніх вербунків.

У. Наїдж сї гороху, а тогди з ним говори. (Кол.)
Знач, се чоловік упертий, неподатливий. Пор. \У апс1. І іЕгЬае 1-і); 2 4 1 и г .  
ПІ, 237.

10. Наяішьнв гороху з капустов. (Дрог.)
Наплутав усячини, наговорив нісенітниць. Пор. висше ч. і .

11. Олов^ший горох на зелізиім тоцї молотити. (Я е .  С .)  '>
Говорять образово про війну; фраза часто уживана в казках, пор. „велівшій
горох11 у \У ап(3. 1 (ЕгЬзе 9)

\2. Цапу горох, цапу капуста. (Гнїдк.)
Ж артую ть із чоловіва повільного та ровлізлого, особливо з такого, що гово
рить помалу, цідить слово за словом.

Горшкодрай. 1. Кричит по селу, як горшкодрай. (Наг.)
Горшкодрай — дротар, що направляв горшки. Ті ремесники мають звичнй 
ідучи вулицею заповідати своє наближене голосним окриком: Горшки дроту- 
вати, мамо-о-о!

Горщик. 1. Добрий був горщик, як був у її їм б о р .и к ! (Ві-ре^.)
А коли нема, то вій нічого не варт. Промовляють таким, що припадали коло 
батька аби якогось свояка, доки нвдїнли ск поживити ся чимось від нього, 
а одержавши свою користь покинули, забули його.
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2. Чим горщик иакшіін, тим і смердіти буде. (Ільк.)
Значінв таке®, як висше 1’орнець ч. 19.

Горячий. 1. А кусь, го|ч,иче! (Наг.)
Остерігають малих дітий, щоб не хапали за огонь. Ж артливо також до стар
шого чоловіка, нкий легкомисно вдазть сн в очевидячки небезпечне діло.

,2. А то хлиснув горьичого. (Нйг.)
Дгзнан ся про якусь иепрнвмпу річ, зробило ся йому прикро, аж заплакав.

3. Возьае за горяче тай за боляче. (.Гнїдк.)
Говорять про доброго робітника, нкий не цуравгь си ніякої роботи в го
сподарстві.

4. Всипали му горячих. (Збар.)
Набили цупко, покарали.

5. Горьичб аж дух запирав. (Наг.) ..аж  душпт. (Наг.) ...аж дихнути ие
дає. (Наг.)
Про велику спеку.

6. Горьиче як огеиь. (Наг.) ...окріп. (Наг.) ...к в и то к . (Н аг.)
Звичайні порівппнн чогось горячого. ІІор. 2  а їй  г. XV, 220.

7. Горячий, аж иашит. (Рогат.)
Про чоловіка в горнчцї.

8. Горьичого >о ні в, кишки му СЇ збігли. (Наг.)
Говорять про такого що без ніякої видимої причини стратив аистиг, сохне 
та  мариїе.

У. 1’орьичо му сї зробило. (Наг.)
Знач, не ніг довше видержати, відносини зробили ся нестерпні для нього.

10. Горьичо як у неклї. (Наг.)
Про велику жару або сиеку. ІІор. 2 а 1 и г .  XV, 221; А сІаІЬ . Оогасо І.

11. Дуй на горяче, бо бу.іеш душ на боляче! (Збар.)
Коли не побережеш ся нсбевпечпого діла, то будеш потім плакати на шкоду.

12. За-горьнча взьив сї. (Н аг.)
Знач, під сьвіжим вражінвм нкогось факту взяв сн до діла.

13. За горьичим слідом побіг. (Наг.)
Говорять про иогоию за злочинцем безносередно по доконанім злочині.

1-І. Запросив го на горьпчі іюслїіки. (Дрог.)
Набив, запровпдиншп до своєї хати.

15. На горьнчім учинку го їмили. (Наг.)
Іїевиосередно на місці, прн иокопунапю злочину. Пор. латинське іп Па£гапІі.

16. Не хапай за горяче! (Стан.)
Знач не бери сн до надсильного, небезпечного діли.

17. Не хапай за горьиче, бо аараї вержеш. ічНаг.)
Сьміють ся з такі то, що в першій хвил і порннькп. сн на якесь надсильне 
дїло, але швидко потім покидав Його.

1 н. 1а бо то горіиче! — Маєш вігс-р під носом. то дуй! (П аї.)
Говорять їдячи горячу страву. Пор. укр. Горяче! — Студи, дураче! Пор. 
\ \ гппс1. II (Неі»5 8, II  і.

19. Тут горяче - тут боі:іч*>, роби що хоч (Л учнк)
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Про безвихідно неприеиие діло, таке, що звідки хочеш починай його, все 
виходить тобі па шкоду.

20. Хопнв за саме горьиче. (Наг.)
Вскочив у пеприемне діло, попав у саму найбільшу небезпеку.

21. Хто горячий попече сї, той і зимиє студит. (Явор.)
Хто потерпів иа ділі справді небезпечнім, той потім бував аж надто обе
режний.

22. Хто ся на горячім спече, на студеие дув. (Іїаиг.) ...сї попарнт...
(Городеи.)
Значіне иі зирга.

Горячка. 1. А вергло би тї в горьичку! (Н  іг.)
Прокляте, коли хто чи то в сварці з пншнм ужив слова „веречіг* (кинути;, 
чи то справді в бійці кине його ва землю.

2. А то горьичка чоловік! (Наг.)
Чоловік кетерплвввй, прудкий, запальний.

3. Горьпчка з ні.ого говорпт. (Дрог.)
Про непритомного, хорого або сердитого чоловіка, який говорить у нетямі.

4. Горячка му по тїлї ходпт. (Берез.)
Знач він не зовсім вдоров, не тямить себе, говорить пе до ладу.

5. З горьичкп сї схопив. (Наг.)
Знач, робить щось у нетямі, сам не знає, що дів.

Господар. 1. А то Господар! (Наг.)
Іронічно: се непотріб, недбаха.

2. Господар без жінки як без очий. (Голоб.)
Во не може за своєю роботою доглянути того, що діеть сн в хаті. ІІор. 
А її а 1Ь. Созройагг 17.

3. 1'осподіір в сїчку сцьити, кобії хто нарізав. (Городен.)
Сьміють ся з хлопця недолітка, що гороїжить ся і вдав дорослого господаря

4. Господарі — за гріш по парі. (Кол.)
Знач, старці, жебраки, що звичайно ходять по два враз: слїпець і його по- 
водатор.

5. Госнодарь слузі не внкае. (Ільк.)
Навпаки, слуга викає господцрсни. Никане означав не лиш особисту почесть' 

але також признане над собою звсрхности господаря і його права до розказу
вана слузі.

6. Господар на всю губу. (Кол.)
Повний, заможний господар, богач, чоловік незалежний.

7. Господар на всю піч. (Гнїдк.)
Іронічно иро лінивого чоловіка, що занедбуе своє господарство і вилсжуеть 
ся па печи.

8. Господар па своїм сьмітю. (Крех.)
Знач, чи я  собі бідний, чи богатий, вам зась до мене, я незалежний чоловік.

9. Господар стайню тогдп замкнув, як злодій вже копї вкрав. (Жуків)
Висьмівають запізнепу обережність по шкоді.

10. Господар до чужої комори (Наг.)
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Знач, злодій, що господарюй в чужій добрі.

11. Господар зателепаний. (Н аг .)  /
Лають непорядного, розтріпаного чоловіка.

12. Господар  перший встає, остатний льигає .  (Стрий)
Він мусить допильнувати всього в господарстві. Пор. А сІаІЬ . (їонросіагг 20.

13. Ґо сн о д ар  своїй штаиаи. (Д ар .)
Кплять із  недотепного, немаючого чоловіка.

14. Де Ґоснодар ие ходит, тая  ся хлїб не родит. (Лучак.)
О бразово: чого не догляне своїми очима, те пе удавть ся. Пор. А с Іа ІЬ . 
Оовросіагг 27.

15. Добрий господарь, і на оборі му чисто. (Гнїдк.)
В понятю „добрий господар41 лежить не тілько попите заможности, богацтва, 
але також попите порядку, охайности та розумного ведепя діл.

16. Добрий ґоснодар нічого без ока не дає. (Н аг.)
Зпач. нічого не дав по за очи, не скаже: візьміть собі там, але коли що дав 
чи позичав, то все огляие сам і видасть власноручно.

17. Добрий Господар рук  не покладає. (Н аг .)
Знач, не обмежавть ся на те, щоб ровказуватп робітникам, а й сам працюн 
разом з ними. Пор. А сІаІЬ . Оовросіагг 7.

18. Кепський то ґоснодар, що в своїй хатї вмокне. (Дрог.)
Говорять про недбалого господаря, що сидить у неношитій хаті. Пор. А іі 'я іЬ . 
Оозросіагг 36 ; ХУапсІ. V (ХУігІІі 7).

19. Кобн ще ґоснодар  до того Господарства. (Яс. С.)
Говорять про недолітка або марнотратника, що параз опиннв ся властителем 
гарного хозяйства, яке певно зведе нї на що.

20. Т и  мене, ґоенодару, найми, а я з тебе наймита зроблю. (Кобил.)
Госиодар із наймита мав инодї більше шкоди, ніж пожитку.

21. Х оть  ти  мене господару рапо збудив, то я на обуваню надоложу.
(Коб.)
Говорить ліпивий паймит. Пор. висше Вставала 4.

2 2 .  Як бн тн був добрий ґосподар ,  то би-с сн жінку пошкробав. (Н а г . )
Ж артую ть із чоловіка, що береть си пе до свойого діла, мовляв, у себе 
в хаті ти внайшов би потрібпїйше діло.

2 3 . Як вам, господару , за  тісно в хатї,  то вийдїт на дв ір . (Л учак .)
Відиовідь безцеремонного приблуди, який розпиравть ся в чужім домі, на 
увагу господаря, що нам тут у хатї тісно.

2 4 . Як добре ґоснодаровп, то добре й котовп. (Н а г . )
Коли не терпить недостатку господар, то й його домашня худоба мавть ся 
добре.

25. Який ти своїй чельпдп ґо с п о д а р ?  (Н а г . )
Говорять до недбалого господаря, якою  дїти або слуги роблять шкоду сусідам 
або крадуть у нього самого.

2 0 . Я тому пе ґоснодар . (Н аг .)
Я в тім ділі некомпетентний, не відповідаю за порядок.

Господарство. 1. В Господарстві як  у млині, все щось т у рк о че .  (Н а г . )

Господар—Господарство Ч. 0838—0864.
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Знач ніколи пема спокою, все траплявть са якась гривота.
2. Велике ґоснодарство, то велике клоиотарегво. (Крех.)

Говорить звичайно богаті господарі, яким Тх богацтво причиняв богато тур
боти, а но дав звичайно ніякісінької вигоди анї житевої нрикмности. Пор. 
А сІаІЬ . бозроіІагвЬуо 3.

3. Все своє ґоснодарство  забрав  із собов. (Н аг .)
Говорять про ремесника або взагалі бідного, безземельного чоловіка.

4. Господарство то рогатб, то чубате, тьнжко иу р а ш  дати. (Комар.)
Ж артували з бідното чоловіка, що мав усього господарства одну теличку 
і пару курий і пе міг дати собі ради з ними.

Г Мале господарство  — велике капарггво .  (Цен.)
З  малим господарством більше клопоту як з великим, бо воно вимагав заходу 
та пильповани, а  не дав стілько доходу, щоб можна вижити. ІІор. А <і а  1Ь. 
0озро(1агз1\уо й.

(і. М але ґоснодарство , малий клопіт, а  велике ґоснодарство великий 

клопіт. (С тан  )
Разом з розміром господарства зростав також число заплутаних інтересів та 
обопільних зобовязань, нро иві все треба тямити. Пор. А її а 1Ь. ОояроііагзЬуо 7.

7. Моє господарство — в міх тай на плечі (Льв.)
Говорить торговець, ремесиик або зарібник.

8 .  М уш у щось з ґо с и о ;а р с т в а  продавати. (Н а г . )
Знач, якусь скотину або збіжв. щось І8 движииого добра, не вемлю.

9. Н а  ґосподарств і сї лишив. (Н аг .)
Значінв двояке : 1) всї домашні поїхали кудись, а  він сам один лишив сн 
дома; 2) батько иовіддавав лнших дїтий між люди, а його лишив при собі.

10. Н ай тп сї тото при ґоснодарств і лпшпт. (Н аг .)
Відповідають на прокляте: щоб тебе спіткало таке й таке лихо та  безголове.

11. Н а  иабш па нове ґо сн одар ств о !  (Б ер ез .)
Ж артливо говорять чоловікови. на котрого впав нкийсь несподіваний клопіт, 
видаток або процес.

12. Н а  моїм ґосподарстві пїіцо пе приросте. (Крех.)
Говорить безземельний чоловік, ремесиик або зарібник.

13. П ідупав  ем па ґосподарств і.  (Н аг .)
Знач, вбіднїв, мов господарство потерпіло, вменшило сн.

14. П ривикай  до господарства  з молоду, не будеш знав на стар ість
голоду. ( Ільк .)
ІІаукг. батька спнови.

15. Т о  не господарство, то закрутеп їя .  (Лол.)
Говорить господар про свої щоденні клопоти.

Господарський. І .  А ти не ґо сп о дар ськ а  ді'тпио! (Н а г . )
Окрик на ледачого, непорядного, неохайного чоловіка

2. Г осподарський  хлїб пе білий, але  ситий. (Ком.)
Говорять про своє заняте селяни хлібороби.

3 . Д ав  му ґосиодарськпй  кусень хліба (Д рог .)
Знач, порядпий, великий шматок, але також заробіток при господарстві.
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4. ІІо Господарськії сї поводит. (Н аг .)
Отаточно, чемно, з з.іховапем усїх форм.

Господарювати, і .  Госнодарувада би їі вош, коби мож. (Яс. 0 . )
Зпач. на бідвіи господарстві пе доробиш ся.

2. Д оґосп одарував  сї до дід івської торби. (Н а г .)
Зійш ов пї па що, ввів ся на с'гарецтво.

3. Н аґо сп о д а р у ва в  бис сї, як  сорока па плоті. (Н а г . )
Прокляте: щоб ти звів ся пї на що. Сорока на пліт сяде тай злетить.

Господин. 1. Господииови звопят ,  а господи нову з се.іа гоиит. (Г н їдк .)
Господин тут по книжному вам. піп. У Галичині попи пе мають звичайно 
в селі свойого мактку, а  живуть на скарбовім, тзв. ерекціональпім грунті, 
що иривязанпй до функції. Знач, но смерти попе, який сповняв ту функцію, 
попадя з дітьми мусить забирати ся з села.

Господиня. 1. Без Господині хата  пустков саердп т .  (Н а г . )
Говорить удовець або загалом чоловік, у якого нема жінки.

2. Господине, а йдиж по. щось тебе плнп потребуют. (Оамб.)
Сьміють ся з інтелігентної титулятури: „господнії*-11. Тик мав гукнути один 
панотець па свою куховарку (господиню), коли його гості раз-у-раз обертали 
ся один до одного з неприничннм для нього титулом „господине".

3. Господиня: два городи, в дна диня. (Гнїдк.) ...сїя горо іів . . (Луч.)
Кплять із лінивої господині, що не обробляв своїх огородів. Огород і ярина 
належить до жіночого хозяйства. в яке чоловік звичайно пе втручавть ся і за 
якого ведене відповідав жінка. Иор. А іІа ІЬ . Оозройупі 11; В г я о г .  Оо- 
зроііупі 1.

4.  Господиня на ц ілу постіль. (Гнїдк.)
Говорять про ліниву господиню, що любить довго спати.

5. Г о сп о д и н е ! іди їсти, борщ застнне. (Велел.)
Сьміють сн з моди інтелігентних людий, титулувати один одного словом 
„господнії".

6. Господині зателіпана. (Кобил.)
Лайливий вислов про брудну, неохайну жінку.

7 . Господині наров жив. (Н а г . )
Ж артую ть із господині, яка в селянськім побуті зничайпо не засідав до стола 
обідати з иншими.

8. Господині рано встала, двері замка, вікном с—л а .  (Кобил.)
Сьміють ся з господинь, що люблять занадто богато порядкувати, хоч і без 
толку.

і). Господині три вугли в хаті тримає, а господар лиш один. (К арл .)
Знач, хатній порядок, житвва вигода селянина залежить у далеко більшій мірі 
від жінки, як від чоловіка. ІІор. А і іа ІЬ .  Оозроііупі 12.

10. Господиня, коли повна скриня. (Лучак.)
В достатку пе тяжко господарювати і держати себе порядно. Пор. А (1а II). 
Оояро<іуці 1, 15.

11. Де богато господинь, там хата  ие метена. ( Ільк . ,  ІІетр.)  Де дві ґо-
снодниї. . .  (Н а г . )
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Де богато л ю д и й  бореть си порядкувати якесь діло, там звичайно не бував 
доброго порядку. ІІор. А її а 1Ь. Оовройупі 6 ;  В г х о г .  йо$росіупі 3 : \ У а п й .  І 
(АгЬеіІег 39); II (Най? 105).

12. Добра ґосподииї, як повно в судині. (ІІетр.) ..коли... (Ільк.)
Знач, вона тоді вміє порядкувати тим, чого не надбала сама. ІІор. А її а І Ь. 
Оозросіупі 13; Н г 2 0 2 . Сокроііупі 2.

13. За ґоснодппев у хаті всі кути плачут. (Наг.)
Говорить удовець або чоловік, якого покинула жінка Подібне у Поляків го
ворять про господаря, пор. А (І а 1Ь. Оояросіагх 2.

14. У доброї ґосподпнї все сї найде щось в судині'. (Наг.)
Вона все зумів надбати і приберегти. Пор. А її а ІЬ. Оозроііупі 3.

15. У доброї господині' неяа ніколи по обіді. ( Іл ь к )
Знач, вона знайде щось, чим нагодувати аапізіїеного гостя.

16. Широка ґосподинн, аж з постелі ноги висяг. (Лучак.)
Кплять їв гордої богачки.

17. Як би то в непе ґосподниї була! (Наг.)
Говорив чоловік, що мав жінку пяницю та волоцюгу, яка ие дбалі про 
свій дім.

Господь. 1. Аби вам Господь дав, що си в Бога милосерпого запро
сите. (Любша)
Ж ебрацька молитва. Ріжниціо ніш Господом і Богом пе треба вважати слїдом 
ніякого дуалізму, бо оба ті означена зовсім ідентичні.

2. А Господь би вам віку продовжив! (Наг.)
Молитва жебрака, який одержав милостиню.

3. Бодай Господь боронив! (Наг.)
Звичийиа відворотна формула, коли говорить ся про якесь лихо, хоробу, по
жежу, знач, щоб се ае стало ся нам, аби Бог відвернув від пас.

4. Господа не вшукаеш. (Наг.)
Говорять крутїбви. брехунови або загалом безсумлїнному чоловікови. ІІор. 
висше Бог ч. 36.

5. Господп благослови : з чого хліб, з того перогн. (Яс. С.)
Говорить господиня, якій не стало тонної, пшеничної муки па пироги і вона 
мусить ліпити їх  із грубілого, шитпого тіста. '

0. Господи благослови чужі горохи й боби, тай моїх троє зерен. (Н аг.)
Приговорюють сіючи горох або біб.

7. Господи, будь при миї! (Наг )
Говорить сердитий, роздрочений чоловік, якого опаповув злість, та  він бореть 
ся з  собою, щоб пе дати себе пірвати до якогось нерозважного діла.

8. Господи вас хорони тай сохрапп. (Любша)
Ж ебрацька формула-молитва, коли просять охорони перед усяким лихом.

9. Господи відверни та пе допусти! (Наг.)
Формула відвертана всякого лиха.

10. Господи вічний, чия я в тебе грішний: чи я горівкп пе пю, чи я
жінки не бю, чи я коршну мішаю? Чоя я щастя не маю? (Рогат.) 
Оттак жалував ся паниця на своє ненастанне лихолїтв.
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11. Господи, дай ау знане і упаяятане! (Дрог.)
Говорять, воли хтось говорить дурницї, лавть ся без причини.

12. Господи, дай свій час добрий! (Ільк.)
Формула, якою благословить ся всяке діло, особливо при знахарстві, лїченю 
чи заклинавір хороб. . .

13. Господи, забий того на смеррь, у кого жінка ладна ! (Вікно)
Так зітхав якийсь нарубок, що закохав ся в чужій ж ін ц і ІІор. Д и к. 1411.

14. Господи зароди иа злодії тай на Ж иди! Буде злодіям і Жидам, то
ще сї лпшвт і нам. (Наг.)
Приговорюють особливо господині, сіючи та  садячи всяку городину.

15. Господи, зішли духа свойого! (Наг.)
Говорять, коли якийсь чоловік плете дурниці, без причини чіпавть ся до 
сварки. Мовляв: Господи, дай щоб він отямив са, нарозумив ся! Може натяк 
на анекдоту, що якийсь сьвященик, бажаючи побільшити свої доходи, захотів  
вробити чудо і умовив ся з дяком, що коли він від престола скаж е: Господи, 
вініли духа свойого, дяк І8 хорів випустить голуба, якого мав у кишені. Тим- 
часом дяк габув нро голуба в кишені і сей вадушив са. Сьвященик кличе ра8 
до Господа, кличе другий ра8, а  духа сьвятого нема. Аж аа третім равом дяк 
кричить І8 хорів: Т а ве зішлю, це зішлю, бо 8дох.

16. Господи, злізь, подиви ся, а не против ся. (Мшан.)
Говорять люди роблячи щось таке, що по свойомуж почутю не повшші-б ро 
бити, а  мусять.

17. Господи, злізь, подиви сї і назад верни сї. (Явор.) ...та подиви ся.
(Ільк.)
Ж артую ть дивлячи ся на якесь безладе, пусту сварку або бійку між людьми.

18. Господи, змплуй с ї ! (Наг.)
Окрик співчутя, докору на вид якогось лихо веденого дїла, хорого або нуж
денного чоловіка.

19. Господи, люблю тебе, але себе ще троха більше. (Карл.)
Ж артливо характеризую ть егоїстичну людську вдачу.

20. Господи, наверни тї де на ліси та иа дебри ! (Н аг.)
Говорять до злого, сварливого, пакісного чоловіка.

21. Господи, твоя воля! (Наг.)
Окрик резиґнації чоловіка, який у даній ситуації не може нічого порадити , 
чує себе безсильним, мовляв: нехай дівть ся, що Бог дасть.

22. Господи тї ратуй! (Наг.)
Говорять бідному, тяжко хорому або нещасливому чоловікови.

23. Господи тобі слава, що сї душьн напхала. (Наг.)
Примовляють жартливо, встаючи 8 за  ситого обіду.

24. Господи хорони від такого весь мир христіяпський! (Наг.)
Звичайна молитва при виді якогось страшного нещастя, каліцтва і т. п.

25. Господь би вас не опустив ласков свойов (Любша)
Ж ебрацька формула, звичайно додають іщ е: як ви не опускаєте бідного 
чоловіка.

26. Господь би з тебе говорив! (Наг.)
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Знач, щоб твої слова сиравднлн сн, були пророцькими словами. Коли хтось 
віщує другому якесь добро.

27. Господь би на тебе тьпжку кару спустив! (Ниг,)
Прокляте : щоб тебе Бог тяжко покарав.

28. Госнодь би ти віку не дав! (Наг.)
Прокляте: щоб ти жив лише коротко і швидко вмер.

29. Госнодь би ти нарти не д ав ! (Верея.)
Прокляте: щоб ти не мав щастя в житю.

30. Господь бн сї гнівав. (Наг.)
Остерігав сам себе чоловік, воли його спокутую ть зробити щось лихе.

31. Господь би тї побив! (Наг.)
Формула нроклятя : щоб на тебе впала кара божа.

32. Господь вая то стокротне падоложит. (Наг.) ...надгородит. (Наг.)
Формула жебрацької подяки за  одержану мило тишо. Пор. 8 с  її І е іс  її. ст. 16Ф.

33. Господь говорив до Ядама по руськії, Ядам до Бви по чеськи,
а дідько до Евн по польськії. (Льв.)
Інтересна характеристика ріжних язиків. Руська Мнва вважавгь сн ЯСНОЮ, 

легко зрозумілою, чеська куцою та вдатною до розкавуванн, а польська 
облесною, а до того вона повна сичучих та шипучих звуків.

34. Господь го та* знає. (Наг.)
Сказано замісь: я його або того діла не знаю.

36. Господь засмутив, Госнодь потїшит. (Кол.)
Потіш аю ть чоловіка пригнобленого якоюсь журою або нещастеи. Пор. висше 
Бог 233.

36. Господь знав, але иїкону не скаже. (Кол.)
Знач, чоловік мусить доходити до всього своїм розумом. Пор. \У а  її (1 II 
(Негі$о11 56).

37. Господь з неба палпцев не вдарпт. (Наг.)
Знач, не покзрак. не припинить злого. її треба чоловіковії✓самому бороти 
ся з ним.

38. Господь ми тї иаднїс. (Наг.)
Говорить до такого, що несподівано, але в саму нору приходить на північ.

39. Господь иу того не відпустат. (Н аг.)
Говорять про якийсь тяжкий гріх, про вопіючу кривду.

40. Господь падїя наша. (Дрог.)
На нього чоловік надіеть ся в труднім положенні. Пор. висше Бог ч. іб .

41. Господь ие злїзе л високого неба, бо високо. (Н аг.)
Говорить чоловік чуючи свою безпомічність та  безсильність або кривду, від 
якої нема кому захистити його.

42. Господь тая май яйці. (Дрог.)
Передряанююті. Бойків, які звичайно не люблять говорити: нема, а  тільки : 
Господь має. То ніби Бойкиїш їде на торг, а  перекупки вапитують ї» : жінко, 
жінко, а  маете ви яйц ї? А вопа відповідає новисшою формулою. Подібпі ви 
слови, породжені антіпатіею до категоричного „нема'* або „єсть•, стрічаємо 
і у инших народів, пор. прим, у Нрусовій повісти „РІамнука" того Мазура,
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що па питане, скільки має худоби, відповідав: Ма І а т  Рап Легиз сгіегу 
о^опу.

43. Господь т и  того не забуде. (Наг.)
Знач, покарає теое 8» якесь лихе діло, або надгородить аа добре.

-14. Господь тн то порахує. (Дрог.)
Знач, ве дарує тобі моєї кривди, надгородить тобі вчииене добре.

45. Господь ти то потрутпт на здоровю. (Наг.)
Дословио: відшибие тобі обчислюючи міру твойого здоровлп, ясі!, те, о скілько 
ти мене скривдив.

46. Господь усїм токяа. (Клияець)
Знач, він погодить, поєднає всіх, не скривдить нікого. Пор. ХУапсІ. 11 (Негг- 
80ІІ 129, 132).

47. Господь усьояу корма. (Кривор.)
Знач, він кермуе всім, дає всьому порядок.

48. Господь як дає. то не апьиров. (Наг.)
Знач, дає щедро, не по людському масштабу.

49. Дав би ти Господь здоровля, але на мої груди. (Стан.)
Ж артливе бажане, де чоловік властиво бажав добра собі самому.

50. Дав бн ти Господь лїншип розум. (Наг.)
Знач, те, що ти говориш, сьвідчить про дуже неособливий розум.

51. Дав би то Господь милосерннй! (Наг.)
Побожне бажане, воли говорять про щось добре та  пожадане.

52. Дає Господь біль, дає ії ліки иа біль. (Стан.)
Говорять приготовлюючи лічниче зілє від усяких хороб.

53 Дай му Господи рай с ь в іт л и й , блаженний. (Любиш)
Формула жебрацької молитви за покійника

54. Десь сї на мене Господь загнївав. (Наг.)
Говорить чоловік, на якого спадає одно пещастє за другим і який приписує 
се божому гнївови.

55. Днвен єси Господи! (Ходов.)
Окрик на вид чогось незвичайного. Оповідають, що раз Мойсей просин Бога, 
щоб показав ся йому лицем до лиця. Господь каже: Не годись сн тобі 
бачити мене лицем до лиця. Але Мойсей усе настав. Тоді Господь нарешті 
показав сн йому на хвилю, а  потім питав його: А що, як я тобі кидав с я ?  
А Мойсей каже: Дивеп єси Господи. — Егеж, — каже Господь, — але ти 
будеш іще дивиійший! І дав йому роги па лобі.

56. Здай сї па Господа мвлосеріїоґо. (Кол.)
Знач, спусти ся на його волю, май у ньому свов довірв.

57. 1 Господь усім не догоднт, не то чоловік. (Кол.)
Говорить чоловік, на якого хтось кривдуе собі. Пор. С е і а к .  286; ХУапсІ. 11 
(Негг£оІІ 14).

58. І  тобі, Господи, і міні, Господи. (Наг.)
Ж артую ть іа нона, що мовляв, бере а живого і мертвого та  все приспівує: 
Тебі Господи, хоча властиво сам собі вибирає мало що не все.

59. Коби Господа сьвятенького упроснтл та умолити. (Любша)
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Одна зі звичайних формул жебрацького молнтвослова. але також часто ужи
вана в заклинаїшх та примівках, пор. Ети. 36. V, стор. 102 і д.

60. Кобп Господь дав, вже би я якось брав. (Рогат.)
Знач, коби щастс. то вже чоловік якось би навчив ся користувати ся них.

61. Кобп Господь аилосерпин відвернув тай застовпив! (Наг.)
Ж артлива прнмівка від злодіїв; остатнє слово навмисно перекручено вам. заступив.

62. Наверпп тї Господи па кого ппшого, пе па мепе! (Дрог.)
Говорить сумирний чоловік до такого, що шукає собі з ним зачіпки, починав 
сварку.

63. На Господа вся надія. (Наг.)
Говорить чоловік, коли в якійсь прикрій пригоді покинули його всі знайомі 
та  свояки.

64. На Господа гріх парікатп. (Берез.)
Чоловік усс повинен нарікати на себе, на свій нерозум або на свої злі 
прикмети.

65. Най мене Господь скарав! (Стан.)
Клішеть си чоловік запевпнючи про свою невинність або про правдивість 
своїх слів.

66. Най тебе Господь у чужій коморі має! (Сїл. В.)
Ж артливе бажане збиточному, непосидючому чоловікови. Знач, щоб тебе як 
злодія вловили в чужій коморі.

67. Не дав мп Господь на 8губу. (Наг.)
Знач, я згубив якусь річ, а  Господь дав так, що вона віднайшла ся і я ое 
поніс страти.

68. Не дай Господи чого! (Наг.)
Згадуючи про якесь нещаств не годить ся ніколи говорити виразно, а  все 
треба обходом і додаючи відворотну формулу, отже замісь: „коли трапить ся 
лихо“ треба сказати: Не дай Господи чого.

69. Не доведи, Господи!
Відворотна формула в значіпю: щоб нам щось таке не трапило ся.

70. Оберни сї Господоиьку ласков твойов сьвятов небеснов! (І'олг.)
Побожне зітханв, сиеціяльио коли підчас богослужевя сьвященик обертаеть 
сн лицем до парода. V

71. О Господи милосернпй, слава твоя по всій земли! (Наг.)
Побожна формула; нею инодї висловлнють своя зачудувапв, чуючи або бачучи 
якісь незвичайні річи.

72. Подай Господи грошпй па просту оковиту, а тої простої в царстві
небеснім не будет конца. (Коб.)
Так пародіюють церковну ектенїю, де по коядім благавю повторявть ся: По
дай Господи.

73. По ділом, Господи! (Наг.)
Дотва оснований на біблійнім реченю, що Бог буде судити по ділом; тимча- 
сом силою популярної етимольогіі слово „по ділом41 злягано з попитам по
ділу. 1 от колп хтось хоче брати собі цілу якусь річ, хліб або що подібне, 
то другий хапав ва ту саму річ тай каже жартливо: По дїлом, Господи! 
Себ-то: гов. поділи оя 80 мною.
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74. Припни го, Господи, де всі сьвяті праведні соночнвают. (Наг.)
Формула жебрацької молитви за покійника.

75. ІІрийіи, Господи, гріх за жарт! (Воля Задер.)
Ж артує чоловік прп якімось легкій иерсстуні.

76. Скарпж то аі Господи! (Яс. С.)
Заклинай?- па потверджене правди то го ,' що чоловік сказав. Се називаеть сн 
„заскарити ся“ ; сн формула вважаеть сн сильнїйшою від звичайної „ Б іт е  
Боже", яка навивавть ся „вабожити ся".

77. Слава тобі, Господоньку, вже й я буду па сподоньку. (Цеп.)
Ж артую ть парубки в дівчини, що готувть ся виходити замуж.

78. Сохрань Господи! (Наг.)
Звичайна формула, замісь: не роби того, сього нема і не повнпно бути. ІІор. 
\У а п сі. II (Негг^оіі 198).

79. Хвалити Господа, всї-смо здорові. (Наг.)
Формула привитаня, відповідь па питане: як сп маєте, ци гаразд здорові?

80. Хто Господу розкаже ? (Цеп.)
Бог дає чоловікови те, що сам хоче.

81. „Чень Господь дасть, що встанеш“. — „Чень Господь дасть, що пе
встану". (Ног.)
Пародіюють безтямні відповіді! лінивого чоловіка. Се мала бути розмова за- 
нізненого селянина в сонним коршмарем: „Мошку, встань!" — „Н ї, не вста
ну". — „Т а встань бо!“ — „Таки не встану". — „Ей чевь устанеш !" — 
„Ей чень не встану“. —  „Чень Господь дасть, що встанеш". І Мошко 8нов 
відповідає своїм способом, не тямлячи того, що в слові „чень" містить ся 
і надія і бажане, щоб так стало ся.

82. Чень ще Господь і на пас ласкав. (Цен.)
Надія, що ще й ми зазнаємо добра, не пропадемо.

83 Ще Господь пе всьо роздав, щось і для пас держит. (Жабе)
П отіш ає себе чоловік у бідпости, м овляв: колись і мені настануть ліпші дні. 
ІІор. \У а  п сі. II  (Неггдоіі 96).

84. Що Гоїмюдь дав, за то Богу дьикуи. (Наг.)
Усе добро йде від Бога і за все треба дякувати йому.

85. Що Господь запалит, того не годит ся ратувати. (Ком.)
Мова про пожежу від грому, якої по народпьому віруваню не годить ся
гасити.

86. Як Господь не днсть, то хто дасть? (Кол.)
Від Бога походить усе добро і його треба просити.

87. Як Господь иозволит, ишенкцї сї вродит. (Наг.)
Ж артую ть насіваючи жито. Натяк на відому пісню, якою закінчують „мно- 
голїтствіе":

Л іта, лїта, л іта! Посіяв я ж ата;
Як Господь нозволпт. пшениці сї вродит.

88. Як тї Господь навчив, так си роби. (Наг.)
Знач, я тобі не буду радити, роби так, як тобі велить твоя вдача.

Гостеньки. 1 . А, гостеньки до нас! Малисьмо за вами посилати, а ви 
й самі йдете. (Тереб.)
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Госте ць—Гостина Ч. С983—7000.

Говорять іронічно, коли хто непотрібний пхав сн до хати.
2. Здорові, гостеньки! П росим  сїетп! Що-сте си принесли, будете 

їсти. (Наг.)
Ж артую ть із иеорошених та вепожаданих гостий. ГІор. висше Гість 4-4.

Гостець . 1. А гостеиь би тн крижі ломив! (Наг.)
Прокляте такому, що на збитки прим, ломае пліт або що.

2. Гостеиь бп тн пальці повикручував! (Дрог.)
Кляла жінка злодїн, що їй  украв гроші з кишевї.

3. Гостець му спротивив. (Наг.)
Зробив йому якусь прикрість, дословно: зробив щось таке, що утаєний у його 
тїл'і гостець почав докучати йому.

4. Ломив би тп гостець косги! (Наг.)
Прокляте. Гостець, се якась тавнпича хороба чи збірна вазва для ріжних хо- 
роб, пор. Т  а 1 к о - II і' у п <• е \у і с 2, Хагуву Іегапісілуа Ішіоіуедо па Ш гаіп іе , ;Я5. 

о. Мне, як гостець бабу. (Гнїдк.)
Про чоловіка, що говорить помалу, довго мучить оповідане* нецікавих деталі в.

6. Н а гостець нема ліку. (Наг.)
Се загальне віруване, що гостець — хороба певлічима.

7. Ходит як гостець по костях. (Гнїдк.)
Гостець проявляеть си поперед усього якимось п.тоиаввм“ у костях. Говорять 
про антипатичного чоловіка, нкого сама поява збуджує неприємне почуте

8. Чую го, як гостець у крпжох. (Наг.)
Знач, вів мені дав ся в знаки, докучив.

Гостина. 1. Б гостині иамньнтай о худобині. (Н аг)
Осторога таким, що виїхавши в гостину забанлнють сн, а лишають коний па 
слоті або морові голодними.

2. Всім нам тут коротка гостина. (Я г . 0 . )
Знач, се житв наше минав швидко, воно тимчасове.

3. В такій гостині був, що до смерти закаяв ся. (Стан.)
Говорять про чоловіка, що замісь гостини попав у якусь лиху пригоду.

4. Гірка гостина, коли лнха година. (Ільк.)
В нещастю чоловікова не до гостий і не до забави.

5. Гостина му сі всьміхае. (Дрог.) 4
Вій надїеть ся доброї гостини, веселої забави.

(і. Де все гостина бував, тая і голод в вікно заглядав. (Гнїдк.)
Чоловік, що часто любить приймати гостий, швидко вишастае все своє добро.

7. Де все гостина, там голод недалекий. (Ільк.)
Значіве иі яирга. Пор. А іІа іЬ . Оовсіс 1; Н е І І е г  II, 852; \ \ 'а п с І . І (Сйаіеіп 1).

8. З гостини до дому ! (Наг.)
Зітхаю ть чуючп про чиюсь смерть 8сі1. відійшов покійник із дочасного житн 
аа  віяне. ІІор ^ а п і і .  І (Саві 96).

9. Коли йдеш у гостину, бери х.іїб у торбину. (Гнїдк.)
Остерігають таких, що йдуть у гостину в незнайоме село і можуть не бути 
запрошені нї до кого. Гостина тут розуміеть ся храмовий празник, після 
якого господарі з церкви запрошують прихожих чужосільнпх людий до себе
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до дому, звісно лише таких, в ким водять кумівство-сватіветво11, або приятельство.

10. Мав тав круглу гостппу. (Бібр.)
Іронічно: били його палицями.

11. На гостину кождпи ласпй. (Терп.)
Себ-то па" те, щоб дали 8а дармо з ’їсти й випити.

12. По гостппї як по війиї. (Цей.)
І угостий і у госиодарів лишаеть ся нераз прикре почуте, а то й ненрнемні сиоинни.

13. Сп;шт у гостппї, а дома горобці свищут. (Лучак.)
Про чоловіка, що вабавляеть ся в гостях, покинувши жінку й дїги без хліба 
та бЄ8 засобів до житя.

14. Таку ми гостину дав. аж палицю полоаав. (Тпсьв.)
Говорить чоловік, що встряв десь замісь гостини в бійку і потерпів сильно.

15. У гостиш' остатниіі починай їсти, а первий переставай. (Ільк.)
Се вже таке правило зауоіг уіуге’а. їсти лакомо і богато в гостинї показув 
зовсім лихий тов.

16. Хоть іду в гостппу, то беру хліб у торбипу. (Ільк.)
Знач, не спускаю сн ні ва чию ласку, забезпечую себе на всякий випадок.
ІІор. висше ч. 9.

17. Як ідеш в гостину, бери-ж хліба в фустину. (Колі,б.)
Значіне иі зирга.

18. Як ішов у гостину, то теребив з яблок лушпину, а ЯК 8 гостини
вертав, то лушпину збирав. (Явор.)
Сьміють ся з такого, що йшов у гостипу падїючи си на щедрий трактамент, 
але нсзапрошений ніким вертав у своє село голоден.

19. Як їдеш у гостину, возьмн си й дитину. (Явор.)
Кплять із такого, що йде в гостї з дітьми: значить, у самого дома нема що їсти. 

Гостинець. 1. Гостинець вільний як вдноау, так другову. (Наг.)
Знач, ніхто не має права зупиняти на ньому людий або ваборонювати їзду. 
Пор. \У ап і1 . IV (81газзе 18).

2. Гостинець не спит. (Гнїдк.)
Гостинець — битий ш лях Він не спить, то внач. ие спочиває, бо по ньому 
день І І1ІЧ ходять люди.

3. Збив ся з гостинця на манівці'. (Збар.)
Зійш ов 8 простої дороги, змилив сн в своїм осуді.

4. Зійти з битого гостинця. (Гнїдк.)
Заблукати сп, збаламутити ся в житю. відцуратп ся ясних житевпх правил.

5. Злий то гостинець, то  травов заростай. (Кол.)
Знач, сею дорогою мало хто їздить, вона недогідна. ІІор. \У ап(1. IV (Йігаззе 12).

6. Кобн вінї на битий гостинець! (Наг.)
Знач, коби н вибив ся з біди на якесь певне становище.

7. На гостинець го вигнали. (Наг.)
Викинули з господарства, пустили з торбами. ІІор. \У ап і1 . IV  (Ьігаззе 58).

8. На гостиннії того не найдеш. (Яс. 0 .)
Знач, се ие пуста річ, не валнеть ся бе8 ужитку, се треба ш анувати. Пор. 
\Уап«1. IV (Зігаззс 6Я).

Гостина— Гостити Ч. 7001 — 7018.
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Гостити—Готов Ч. 7 0 1 9 -7 0 3 7 .

9. Не покидай гостиаця для стежки. (Збар.)
Задля якоїсь непевної відомости не повидай певного діла. ІІор. А сІаІЬ . (їоЗ- 
сіпіес 1; \Уап<1. IV  (Зігазде 28); б е і а к .  256.

Гостити. 1. А чия тї тая у церкві гостили ? (Наг.)
Ж артую ть іа такого, що довго не ходив до церкви, а  потім таки нареш ті пішов.

2. Будея ся гостити, то в вас, то в тебе. (Міпч.)
Іронічно говорять про чоловіка, що любить гостити ся, але ие любить у себе
приймати гостий. Пор. \У а  п (і. І  (ОаьЧГгеі І).

3. Гостило сї з ласки божої і з вашого стараньп. (Наг.)
Формула, якою гості дякують господарям, коли т і припрошують їх , щоб „го
стили ся“, тоб то щоб їли та пили за столом.

4. Загостїт, коли ласка ваші. (Наг.)
Формула, якою аапрошують гостий у дім.

5. Красво гостили, ледво пустили. (Кол.) ...ледво живого... (Цеп.)
Говорять про такого, що десь у чужім селі встряв у бійку і потерпів.

6. Най все добре гостит у вашія дояу. (Н аг.)
Формула, якою гості дякують 8а запросини — зайти до чиєїсь хати.

7. Погостив го букоя по крижох. (Наг.)
Знач, замісь гостини набив ударив із аасідки.

8. Погостив, ]ик вій — щез би! — в терию. (Красиоіля)
Знач, був у  неприємнім товаристві, в домі, де його .тихо приймали.

9. Хтось тут гостив без яеяе. (Наг.)
Говорить чоловік завважуючи, що йому чи то дома, чи коло нього щось про
пало, щось украдено або поставлено не так, як стояло.

Гостювати. 1. Лак гостювали? (Довгоп.)
ІІривитаве, коли хтось вдибавть ся 8 чоловіком, який недавно їздив куди 
будь, не конче в гостину.

Готов. 1. Бій уже готов! (Наг.)
Знач, умер, не жив вже. \У а  п (і. І (Регії'е 9).

2. Готов бити сї до вер — ної тріски. (Наг.)
Чоловік упертий, завзятий, що пї за що не попустить свого.

3. Готове иещістьи! (Наг.)
Знач, нещасте ось-ось близько або було бливько. V

4. Готово бути лихо з иаяіі. (Наг.)
Погроза і осторога, мовляв: не вачінай, бо мені не стане терпцю і тоді буде 
тобі лихо.

5. Готово бути по япі. (Наг.)
Мені вже ось-ось пропасти, гроаить загибіль.

6. Готову ииску і лижку мати. (Гнїдк.)
Знач, жити па чиїйсь ласці, на всім готовім.

7. Готов хоць на страхопуда в просо. (Наг.)
Ж артую ть ів обдертого, занедбаного чоловіка, що иокавувгь ся в такім етапі
між ЛЮДИЙ.

8. Готов, як козак до війни. (Наг.)
Козак, се назва рівнозначна 8 понятем вояка, завсїгдц готового до бою.
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Готувати—Грабар Ч. 7038— 7057.

9. З готового добре брати. (Наг.)
Далеко тихш е надбати. Пор. Л її а  11). 6 о іо \ує  1.

10. Н а всій готовій жив. (Кол.)
Не дбав ні ва що, на нього роблять инші.

11. На готовії і Циган ґосиодар. (Кос.)
Циган ўважавть ся у наших селян взірцем негосподарного, легкодушного чоловіка.

12. Та то готова смерть. (Наг.)
Знач, се діло дуже небезпечне, се якась отрута, грозить смертю.

13. Я на всьо готов. (Н аг.)
Знач, я готов потерпіти і найбільше лихо.

Готувати. 1. Вій му смерть готує. (Наг.)
Носить ся з думкою вимордувати його.

2. Готує сї па мене як на медведьи. (Наг.)
Засїдаеть сн, грозить побити мене.

3. Готує сї як на смерть. (Н аг.) ...як па тамтой сьвіт. (Н аг.)
Говорять, коли хтось повільно, нерадо приготовлявть ся до якогось діла.

4. Що він мінї готував, то на нього самого впало. (Наг.)
Говорив чоловік, коли його ворог, що грозив йому смертю, сам загиб від 
якогось нещасливого випадку.

Гоц. 1. Не кажп гоц, заки-сь не перескочив. (Город.)
Осторога: не хвали ся, не грови на перед, поки не зробиш або поки не мавш 
відповідної сили сповнити свої перехвалки. Пор. Н ос . 370; XV а п іі .  III (Киї'еп 13). 

2. Не мов ю ц не перескочивши. (ІІетр.)
Значінв и і зирга.

Гоца. 1. Гоца драла. (Ільк.)
Окрик, коли хтось бев видимої причини пускавть ся бігти або підскакувати.

2. 1’оца кеца коло пєца! Вибий зуби коло груби. (Льв.)
Приговорюють, колп молодіш у хатї ва надто ровбрпкасть си, підскакув та 
тапцюе.

3. Гоца-кеца коло пєца, треба бабі смичка. (Наг.)
Сьміють ся зі старої баби, яка в хвилі розохоченн пускавть ся в танець. 
„Смичок11 тут овначав кавалер, молодий парубок.

Гоцки. 1. А то го взьив на гоцкп! (Дрог.)
Знач, докучав йому, держить його в острій школі, вробив йому пакість.

2 Чекай, озьму я тебе не так на гоцкп. (Дрог.)
Знач, дам тобі себе впати, зроблю тобі накість.

Гра. 1. А то ми йде гра (Дрог.)
Знач, мені щастить ся в грі, виграю.

2. Кому щастит у грі, тому не щастит у любві. (Дрог.)
Загальне віруванв грачів: у Німців навпаки: \Уег ІГО Зріеіеп рійскіісії ізі, 
ізГз аисії і т  Неігаїеп, пор. XV а п її. IV  (8ріеІеп 60).

Грабар. 1. Грабар найліпший майстер, бо будує хату на віки. (Дрог.)
Гріб, се остатня і иайтривкійша чоловікова домівка.

2. Грабар не перебирає. (Кол.)
Бере мале Й велике, бідного й богатого.
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Грабар—Град Ч. 7 0 5 8 -7 0 7 5 .

3. Грабаря питали: „А то  тая, дуже прут людиV* — „Та з - тая!
От капапина!0 (Лучак.)
Властиво пнекдота, якою характеризують спеціальний фаховий інтерес уся
кого ремесла, доведений до крайносте і до абсурда.

4. Ззплатит іу  грабар лонатов. (Наг.)
Знач, він умре не дождавши сн заплати. ІІор. 8 с Ь 1 е іс І іе і*  177.

5. Йояу хіба грабар догодит. (Наг.)
'  Про вередливого чоловіка, який їздить усяку роботу.

6. На нього вже грабар давио чекав. (Наг.)
Говорять про старого, хоровитого чоловіка. ІІор. \У а її сі. IV (То<11еп£ГйЬег 6).

7. Навіть грабаровп не хоче дати заробити. (Цей.)
Говорять про нелюбого старого чоловіка, що жив довго і пе вмирав.

8. От уже грабар іде на тебе міру брати! (Іїерез.)
Кричала в сварці молода жінка до старої, що дуже допікаю  їй.

У. Ще їй лиш едиогобракує, аби їй грабар із заду лоиатов приплескав. (Наг.) 
Ж артують із старої баби, що любить строїти ся.

Грабевно. 1. Грабевпо яи сї звергло. (Наг.)
Знач, скривило сн на сопці.

2. Грабевпо иу на плечох полонив. (Наг.)
Знач, бив його грабеввом по плечех, поки воно не полежало ся.

3. Тоти сї грабевпа на сонцп нозиітуют. (Н аг.)
Говорив один господар другому, бачучи, що сей сушить свої грабевна в тї- 
пистім місцї. мовляв : при прані на сонніший спечї вони покривлять ся.

Граблї. 1. А дїдьчі граблї, як луснули по чолї! (Цеп.)
Ж артую ть із такого, що вдаючи папа буцім то не піанак тих, із ким ко
лись водив компанію. Натак на анекдоту иро селянського сниа, що побувши 
пару лїт у місті потім буцїм-то не пізнав грабель і питав батька, що се
таке, та  ставши нотою на зубцї і одержавши крепкпй удар грабевном по
чолі скрикнув як висше. ІІор. УУапсІ. I I I  (Кесіїеп 3).

•>. А то маю граблї як душу ! (Наг.) ...як праву руку. (Наг.)
Знач, маю гарні, легкі, добрі до руки граблї, якими вигідно працювати.

3. Граблї як беззуба баба. (Наг.)
Говорять иро граблї з повиломлюваними зубцями. ч

4. Дай ти пару грабель, будеш яав що пести. (Яс. С.)
„Дам ти“ мав тут значіне: вдарю пару разів граблями.

5. Неиа грабель, щоби від себе грабали. (Жовк.)
Говорять иро вроджений кождому чоловікови егоїзм. Пор. А сі а ІЬ. вгаЬ іе  3 ; 
2 а І и г  X, 952.

С. Не ставай на граблї, бо дістанеш по чолї. (Наг.)
Мабуть також натяк на анекдоту згадану іівсше при ч. 1; говорять загально, 
коли хто кпить собі з хліборобського стану.

7. Хочеш, абиа тї грабяїяа оперезав (Наг.)
Погроза: відступи ся, бо побю граблями.

Град. 1. Аби відвернути град від села, треба дзвониш в дзвін посьвя- 
чуваний у двапацять иятниць. (Берез.)
Віруване в те, що дзвони, над якими відправлено якісь незвичайні посьвичу-

—  Ш  -



Град— Градовий Ч. 707в— 7092.

наия, мають силу відвертати градові хм ари. В яких дваїш цнть нитниць мають 
бути  посьвячені ті Д8ВОПИ. я ие міг діанати сн.

2. Від граду, від злої хвилї Пап Біг охоронит, а від злвх рук виколи.
(Дид.)
Докоряють господині, яка з гарної муки спекла недобрий хлїб. Буцїи-то 
зерно перестояло на иолї гради, слоти і лишило ся ціле, а .було змарноване 
невмілими руками.

3. Град аж стогне в хмарі. (Верез.)
Говорять про надтяганю важкої градової хмари.

4. Град — відверни го Господп на лісп та на дебрн! (Нііг.)
Саму назву „град“ селяни, особливо в жнива, звичайно вимовляють з такою або 
подібною відворотною формулою.

5. Градом му сї сльози з очнїі нокотилн. (Наг.)
Говорять про чоловіка, що нараз заплаче грубими, рясними сльозами

(й. Градом сї на мене все лихо посипало. (Берез.)
Богато всякого лиха впало на мене від разу.

7. Град як горіхи. (Наг.) ...як горох. (Наг.)
Звичайні норівнанн для означенн величини градових зерен.

8. Граду, тучі увійшов, а злих рук не увійшов. (Ільк.)
Мова иро лихо спечений хлїб, пор. висше. ч. 2.

9. Ладний, як би го град побив. (Лол.)
Говорять иро дзюбатого, віоноватого чоловіка або такого, що має струни 
на лицї.

10. Лупотит як град по дасї. (Берез.)
Про глухий а частий гуркіт, прпм. спішного каміни або кукурузи

11. Не дай Ноже, аби іце градом не вергло. (Наг.)
Висловлюють побоюванв при надтяганю градової хмари.

12. Сипнуло градом як з міха. (Берез )
Говорять про густий, сильний град.

13. Увійшло ся граду, тучі, а не увійшло ся поганих рук. (Карлів).
Звачінв як висше ч. 2, 8.

14. Уйшов граду, тучі, а не уйшов лнхнх рук. (ІІетр.)
Значінв и( яирга.

15. Ци тебе тут градом кинуло? (Крех.)
Говорять при несподіваній появі якогось чоловіка. Пор. \У аці1. II (НадеІ 22).

Градобить. 1. То таке як градобпть. (Наг.)
Мізерне, поломанс, коли мова про ростнни; говорить також про невдатний, 
гливкий хліб, иїби то печений із зерна, що потериіло від граду і ие могло 
достигиути як слід.

Градовий. 1. Градові тучі йдут! (Наг.)
Говорять, коли до товариства надходить понурий, сердитий чоловік або коли 
від сварки доходить до бійки.

2. ІІищнт, як у градовій хмарі. (Бнрез.)
Віруванв, що в градовій хмарі летить цкийсь демон, який страшенно мучить 
сн, держачи па собі весь тнгар нагромадженого в нїй граду і спішить сн ви-
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сипати його як попі швидше, тільки, розуміеть ся, силою своєї деповської 
вдачі не „на ліси та на дебри“ , а  па села та на плодючі поля. Т а  коли внай- 
деть ся який тямущий чоловік, що вмів спинити його, віп просить ся, стогне, 
нищить, напиравть ся таки засипати село, поки нарешті не уляже занлинапнм 
хмаринка. Иор. Етн. 36. т. XV, 262—253.

Грай-гора. 1. А йшов бпс иа Граи-гору! (Наг.)
І’рай-гора, дословний переклад німецької назви ЗріеІЬегд, кріпость у Моравії, 
в якої казематах до половини 60-их років держали тяжких злочинців, в тім 
числі й Галичан. П рокляте: щоб ти попав у число тих злочинців, що йшли 
па Шпільберґ.

Грамота. 1. Прочитав грамоту. (Петр.)
Заачівв неясне, мб. вилаяв його, накартав.

Грамотика. 1. Втер му грамотпкп. (Кос.)
І'рамотика — пісна приправа до хліба, яложена 8 чіснику, оцту й соли. Знач, 
наробив йому бешкету, встругнув якогось 8Л0Г0 збитка, ввалив у біду.

Границя. 1. Вивезли би тї в границю! (Наг.)
Давво був ввичай, що відьмаків та самовбійцїв хоровили ва грапицї між 
двома селами. Пор. Етн. 36. XV, 149.

2. Від границі до грапицї. (Наг.)
Се був максімальний, повний наділ грунтовий парового господаря, ровумівть 
ся, при однаковій широкости наділів.

3. На кождій грапнци брав ио г - ц и .  (Яс. С.)
Давнїйший селянський самосуд над злодіям полягав у тім, що вловленого вло- 
дїя водили від одного пошкодованого господаря до другого, і па границі кож- 
дого обійстя, ввичайно на перелазі, давали йому певне означене число буків. 
Тепер поговірка лишила ся хиба як насьміх над потомками колишніх таких 
горопах.

4. Нема ау границі. (Наг.)
Нема межі його вахлапности та злобі.

Гранка. 1. Оббили го на всі інтири гранки. (Наг.)
Знач, на всі боки, набилл страшенно.

2. Пішов у гранки. (Наг.)
Говорять про ячмінний або голомшаний колос, що вже починає наливати с№; 
в дозрілому стані він мав у ячменю чотири, а  в голомші дві гранки.

Грань. 1. Впав як у грань. (Наг.)
Вскочив у велику біду, в сварку або бійку, де йому дістало ся.

2. Коли грань порскає на серед хати, то гості будут. (Наг.)
Народне віруване. Огнище, як центр хатнього житя, загалом буває центром 
ріжних вірувань. Иор. Етн. 36. V. 191.

3. Сїджу як на грани. (Наг.)
Знач, петерпливлю ся, рад би йти геть, мені ніколи.

Грати. 1. Або грай, або гроші віддай. (Ільк.)
Говорять такому, що взяв ся робити щось і зволікав або иоравть сн дуже 
помалу та иескладно. Иор. А іі а  ІЬ. Огас 2.

2. Або грай, або стуй, або собі иаиихтуй! (Наг.)
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Ж артливо приговорюють мувицї, який узявпш оя грати до танцю що хвилі 
зупииявть ся, буцїм то наладжую ш інструмент. Пор. А сІаІЬ . б гас  1.

3. А гралп 6п ти орґапи в грудьох! (Наг.)
Прокляте: щоб тн хрипів та кашляв, пе можучи анї говорити анї дихати. 
Пор. висше. Аріани 1.

4. А грало би ти в вухах! (Наг.)
П рокляте: щоб тобі шуміло в вухах  від болю голови.

5. Грав ну по носї. (Наг.)
Старшув над ним, робить собі а нього кпини.

6. Грай ти Матвію, бо я пе вяію. (Лучак.)
Говорять про такого, що ввалює на иишого діло, до якого первісно взяв 
ся сам.

7. Грают води, як Дунаї. (Наг.) •
Говорять про велику повінь, що виступила з берегів.

8. Заграти кону. (Гнїдк.)
Знач, допекти, досолити кому.

У. Інакше я тобі заграю. (Кобил.)
Знач, дам тобі пізнати себе, допечу тобі.

10. Йому тілько в то гран! (Наг.)
Знач, він тільки сього й хоче, се йому на руку. Пор. В г г о г .  О гас 5.

11. Не грай кітко з пееикоя ! (Петр.)
Осторога слабшому, щоб ве вачіпав ся з міцнїйшпм. Пор. \У а  п (і. IV  (Зріеіеп 119).

12. Не грати воробцеви з соколон. (Гнїдк.)
Слабому з  міцним не то бороти ся, але навіть забавляти оя не слід, бо те,
що у міцного може бути гра, слабому може бути загибіль.

13. Сан грає, сан скаче. (Сорок.)
Говорять про відлюдка, що ве любить людського товариства і забавляють ся 
сам собі.

14. Сан собі граю, сан собі розунію. (Бібр.)
Говорить чоловік ваздрий на свою самостійність, егоіст, що не любить, аби 
инші мішали ся в його діла.

15. Сам собі граю, сая собі скачу. (Наг.)
Знач, вам нічого до меве, не прошу вашої помочи анї вашого осуду.

16. Ти граєш, як зпакш, а я скачу, як хочу. (Гнїдк.)
Говорить чоловік, якому докоряв нншнй. що не хотів у якімось ділі йти за
його радою.

17. Хто грав, той виграв. (Дрог.)
Розумівть ся, коли йому пощастить. ІІор. 2 4 1 и г . XII, 402.

18. Хто грав, той програв. (Дрог.)
Се буьав найчастїйше, пор. \У апс1. IV  (Зріеіеп 82).

19. Хто не грав, той не виграв. (Дрог.)
Говорять аапалепі грачі, оправдуючи свою пристрасть. Пор. а п(І. IV 
(Зріеіеп 65).

20. Хто не грав, пай у карти ие зазирав. (Дрог.)
Хто не робить дїла, нехай не мішаеть ся до нього, не підглядав.

— 445 —



Грати - Гречка Ч. 7125— 7140.

21. Хто не грав, той не програє. (Дрог.)
Звичайна поговірка тих розумних людий, що цурають сн гри в карти. Пор. 
С е і а к .  142: МГапсІ. IV  (8ріеіеп 6 6 ); А сІаІЬ . й габ  18.

22. Як заграють, так танцюй. (Ільк., ІІетр.)
Як притисне потреба, то чоловік мусить робити так, ик Його силують об
ставини.

23. Як грают, так скачи. (Гнїдк.)
В товаристві мусить чолові достроювати ся до загально пршіятого топу та
звичаю. Пор. С е іа к .  129; А і іа І Ь .  О гаі 11; 2  іі І и г. IV, 237.

24. Як грают, так танцюют. (Залїсв). ...танцюй. (Н аг.)
В ч и н к и  д ю д и й  відповідають тону настроєвії і том пануючим понятим, які 
держать ся в тій сфері, серед якої вони живуть. Пор. \У п п (і. ПІ (РГеіГе 58); 
А «1 а  1Ь. в га с  12.

25. Як ти граєш, так я йду. (Заяул.)
Говорить чоловік підвладний до свойого верховода.

26. Як тобі грают, так скачи! (Наг.)
Напучують молодого чоловіка або такого, що наймавть си в службу, щоб 
підладжував са під волю своїх господарів. Пор. А сІаІЬ . бгай 14.

Грач. 1. Був у нас такий грач, завели го іївкп в с — ч, дали йому сте- 
белце, аби двьобав г— нце. (Снят.)
Ж артую ть із  такого, що береть ся грати на якіиось інструменті не вміючи.

2. Грача півнают ио граню, а с —ча по с— ню. (Дрог.)
І загалом зручність та вмілість усякого робітника видно по результатах його 
праці. Гумористичний тон приказки вказуа зрештою на те, що грача, музи
канта не вважають дїйсним робітником, а  зачисляють радше до „дурй-грошів“.

3. Для доброго грача нема поганої скрипки. (Луч.)
І загалом добрий робітник по думні наш их селян дасть собі раду і з поганим 
знарядом.

4. Півпай грача, не партача. (Ільк.)
Говорять чуючи гру дійсно тямучого грача.

Гребля. 1. 1'реблев до ставу идут. (Наг.)
Гребля і став — понити нерозлучні. Хто вийшов на греблю, тому й до ставу 
близько. к

2. Греблю до ставу будуют. (Терп.)
8сі1. відповідно. Образово: треба носити ся відповідно до маєтку, не вдавати 
неликого богача, коли не мавпі гроший. Пор. А сІаІЬ . СгоЬІа 1.

3. Греблю яу вирвало. (Воробл.)
Він нонїс великі страти, його господарство упадає що раз дужше та без
упинно.

4. Чия гребля, того й став. (Терион.)
Став властиво тілько наслідок усипаної греблі, якою загачено р іку ; отже 
хто усипав греблю, той тим самим і властитель ставу.

Гречка. І. Гречка яу на бородї цвите. (Терп.)
Знач, борода сивів, чоловік старіеть ся.

2. Гречка, не гречка, -  яарш І (Воіїн.)
Ие зважаючи ні на які перешкоди йди наперед. Натяк на анекдоту про Жи-
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дів. що йдучи походом зупинили сн к ночи перед гречкою припиниш її  8а 
воду, п о к и . кранці пе перейшли, за те слідуючої ночи приннвіии воду за  
гречку кинули он в неї і потонули. Пор. \Уі*Іа 1.

3. Н;і гречку орати. (Гнїдк.)
Значіпе неясне.

4. Най буде гречка, абн не була суперечка. (Луч.) Нех'ай... ...ігаГі не
буде. (Ільк.)
Характеризую ть згідливого чоловіка, який „для сьвятої згоди“ готов і мак 
признати за гречку. Пор. пісню:

Каже м уж ик: гречка, —
Ж інка каже : мак !
Ой так, так, так, так,
Н ехай буде з гречки мак.

5. Пережену я тебе через гречку. (Косс.)
Знач, набю, задам страху. Говорить парубок до другого, який робить йому 
конкуренцію у дівчини. Пор. Перший вінок стор.

6. Посію гречку під груду, то видїти її не буду. (Заставці).
Господарське правило велить оїнти тречку в вохку землю.

7. Реньки не рецькп, моє войскі! марш ! (Яс. С.)
Значіпе яв висше ч. 2.

8. Сїн гречку і просо, будеш ходити босо. (Наг.)
Ані один аіії другий із  тих родів збіжа не родить сх добре в Наг.. значить
сїючи їх  звичайно треба числити на страту. ІІор. А<іа11). Нгесгка 1.

0. Скакати в гречку. (Збар.)
Заходити собі з чужими жінками або чоловіками, чужоложнти.

Гриб. 1. Богато грибів, а мало хлїба. (Сквар.)
Говорять нро вохке літо, в якому бував богато грибів, а  за те хлїб нимакав 
або гнив в полі. Пор. А с Іа ІЬ . СгеуЬ 2.

2. Богато два гриби в борщ. (Нетр., Ільк.) За много... (Наг.)
Гумористично характеризую ть якийсь надмір, хоча властиво два гриби в борщ 
8овсїм не богато. а  радше замало. Пор. 8 с Н І е і с Ь е г  ст. 178; УУапсІ. І 
(( їе т й * е  5 ) ;  В г г о г .  Сг/уЬ 1.

3. Будут гриби, та не буде їх кому вбирати. (Наг.)
Ворожать, що буде колись таке л іто  з великою пошестю.

4. Встань грибе, най козар там седе. (Кольб.)
Ж артую ть, коли молодший, менше новажний тисне ся на перше місце перед 
старшим та поважнїйшим. Гриб уважаеть ся найчідьнїйшою губою, а  козар 
одною з пліхших.

5 . Вступи ся грибе, най козарь сяде. (Ільк.) Посунь ся... (Нетр.)
Значіне иі яирга.

6. Грибки як перстїнцї. (Наг.)
Говорять про малі, круглі гриби.

7. Гриб пїколн сам не росте, а все мусит мати собі товарпшьн. (Н аг.)
На підставі сього віруваня кождиіі знайшовши в л їс ї одного гриба шукав не
далеко нього доконче й другого, пор. Егн. 36. V, 167; А <1 а 11). СггуЬ 4.
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8. Гриб як капелюх. (Н аг.)
Мова про великого, крисатого гриба.

9. Гриб як панич. (Н аг.)
Про гарного, молодого гриба.

10. Гриб як халяпа. (Наг.)
Гнилий, розточений червякамп гриб.

11. Жди грибе, може тя хто здпбле. (Стежн.)
Характеризують довге та  безплодне дожидане чогось веаевного, якоїсь далекої 
черги. Пор. А сІаІЬ . ОггуЬ 15.

12. За  гриби по—и, за козарі дай ви. (Н аг.)
Ж артую ть парубки 8 дівчат, що ходять у л їс на гриби.

13. Коли гриби зародьит, то па людий іюмір бувак. (Наг.)
Народне віруванє, пор. Етн. 36. V, 167.

14. Коли-сь не гриб, не лізь у борщ. (Короп.)
О браїово: коли ти не здібний до чогось, то не бери ся 8а се дїло.

15. Коли-сь не гриб, не лївь у кіш. (Гнїдк.)
Не додавай собі гідноети анї почести, яка тобі ие належить ся.

16. Коли-сь ся обрав грибом, лїзь в кошіль. (Ільк., ІІетр.) ...обібрав за
гриб... (Тучани) ...лїзь у борщ. (Тереб.)
Коли ти взяв на себе якусь гідність чи якесь діло, то сповпяй же все як слід
Пор. А сІаІЬ . ОггуЬ 10; С им . 1815: В г г о г .  ОггуЬ 3.

17. Обібрав бсь сї грибом, лїзь же в кошелик. (Городеи.)
Значінв и і зирга. Пор. В г г о г .  ОггуЬ 2.

18. Про гриб не згиб. (Берез.)
Знач, без грибів чи яагалом беа якоїсь маловажної річи пе пропаду.

19. Про едного гриба буде борщ. (Гнїдк.)
Не вважаючи па якусь невеличку хибу діло вробить сн.

20. Сидит як гриб у траві. (Броди).
Сидить мовчки, непорушно, ховаять ся від когось.

21. Сіди грибе, аж тя хто здибе. (Лев.) Чекай... (Грнбов.) ...заким...
(Тереб.) ...зак ті шо... (Явор.) ...нїн тя хто... (ІІетр.)
Значінв и і яирга. ч. 11. і

22. Старий гриб, що го хробаки розточили. (Наг.)
Говорять про старого, 80всїм знеиощілпго чоловіка.

23. Тогди сї за грибами ходит, коли родьп. (Кольб.)
Тодї треба пильнувати діла, коли на нього відповідна пора. Пор. коломийку 

Не тепер, пе тепер по гриби ходити,
В осепи, в осени, як будут родити. (Белел.)

24. То старий гриб. (Наг.)
Говорять про старого, дряхлого чоловіка.

25. Тут грибами пахне. (Н а г )
Деякі селяни иіввають у л їсї грибові місця по запаху.

26. Ще сї ни чіньи гриби. (Кривор.)
Знач, ще пе родять ся, ще пе пора па них.

27. Як би гриби добра річ була, то би їх вовк у лїсї їв. (Наг.)
-  « 8  —



Грижа— І'ризота Ч. 7175— 7193.

Так дехто ВИСЛОВЛЮЙ свою нехіть до грвбіи.
Грижа. 1. І в Парижу має чоловік грижу. (Жабб).

Знач, від гризоти чоловік піде пе вільний.
2. Мав грижу на серни. (Кривор.)

Знач, турбувть са чимось, щось доиікав йому.
Гризня. 1. Гривня меже ними, як' у ііввлї. (Рогат.)

Говорять про сварливу, незгідливу сім’ю.

2. ІЦо дня гризня. (Крех.)
Се звичайна доли бідного чоловіки. Т а  вона не мішав (1 богатих, як сьвідчиїь 
девіз Рудольфа Габсбурскного; АНгеіІ т і ї  Зої'веп, пор. \У ап(1. IV  (Зогде 1).

Гризота. 1. Аби дньн без гризоти не було! (Наг.)
Говорять, коли нї 8 сього пі з того набігав причина до якоїсь пової гризоти, 
Пор. УУаоїІ. IV  (Зо ї^е  2).

2. Без гризоти чоловік пе прожне. (Голоб.)
Бона всякого постигав. ІІор. \У а п <1. IV (Зогде Зо).

3. В гризоті година роком сіає. ґНаг.)
Чоловікови кучить сн. години пливуть помалу.

4. В гризоті чоловіковії сьвіт не милий. (Наг.)
Віп пе хоче дивити ся пї на що, бажав собі смерти.

5. В гризоті чоловік сам не знає, що з собов робити. (Н аг.)
Віп тппявгь ся безрадпо сюди й туди.

6. Від гризоти голова сивіє, а розум дуріє. (Кол.)
Чоловік тратить і розум і здоровлв через надмірну турботу. Пор. \У ап<І. 
IV  (8ог{?е 80, 81, 82).

7. Від гризоти голова схне. (Голоб.)
Чоловік нудьгув, ТОМИТЬ ся.

8. Від гризоти не втечеш. (Кол.)
Вона йде за тобою, не нопускавть ся тебе до смертп.

9. Від гризоти сьвіт сї крутит. (Наг.)
Чоловік тратить супокій, не мояе зібрати думок.

10. Гризота бідї не иорадит. (Наг.)
Самою гризотою без діла бідї не поможеш. ІІор. \У ап Н . IV (Зогде 17. ЗО, 
31. 32, 53, 71).

11. Гризота вік коротит. (Кол.)
Чоловік, що богато турбувть ся, підкопує свов здоровлв.

12. Гризота голову сушит. (Наг.)
Морочить чоловіка, відбирав Йолу супокій. ГІор. висше ч. 7.

13. Гризота до корінми гонит. (Унят.)
Не знаходячи супокою дома або при праці чоловік іде до корпіми, щоб тут 
знайти хоч хвилеве забуте. Пор. б е ї а к .  180; \У а п і) . IV  (Зогде 5).

14. Гризота з чоловіка кров ссе. (Голоб.)
В ненастанній турботі чоловік робить сн марний та блідий, немов би стратив 
богато крови з тіла.

15. Гризота мі їсть. (НагО
Т урбую  ся дуже, турбота обезсилюв мене. Пор. \Уап(3. IV  (Зогде 163).
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16. Гризота ші твою голову! (Наг.)
П рокляте: щоб тобі трапило ся лихо та турбота.

17. Гризота сї яене вчепила. (Наг.)
Гризоту уявлено як демона, що пристав до чоловіка і не попускаеть ся його.

18. Гризота спати пе дає. (Стан.)
Чоловік занятий турботою ие може заснути. Пор. \Уапс1. IV (8ог?е 63, 76).

19. Гризота, то найбільша сушіїголова. (Верез.)
Вона втомляв чоловіка, підкопує його сили.

20. Гризота то пещіетьи. (Наг.)
Вже хоч би тим. що підкопує у  чоловіка енергію та охоту до діла.

21. Гризота то тьпжкий ворог. (Яс. С.)
Ніякий ворог так не прикрутить чоловіка, як розстріл у його власному нутрі 
і брак житевоі енергії.

22. Гризоті як слоті кіпцьи неяа. (Наг.)
Вопа супроводить чоловіка від молодости до могили.

23. До гризоти ще ії біда прпходит. (Цеп.)
Звичайно на чоловіка пригнобленого гризотою спадають що разу нові кло
поти, бо вів не може дати собі ради 8 одним.

24. З гризоти аж почорнів. (Стан.)
Говорять про тяжко затурбованого чоловіка.

25. Іди без гризоти! (Наг.)
Знач, пе роби клоиоту та заміїианини.

26. Має гризоту на серци. (Наг.)
Знач, турбуеть ся чимось. Гризота унвлявть ся як щось таке, що налягає на 
серце і гризе його. ІІор. \У а п сі. II  (Негх 385) і висше Грижа 2.

27. Мало ми своєї гризоти, то ще іі тп приходиш! (Наг.)
Знач, я маю й свого клопоту досить, пе треба мені брати й твоїх на себе . 
Пор. \У ап сІ. IV  (8ог{?е 26).

28. На гризоту й плач пе пояоже. (Наг.)
Плачем не зарадиш ніякому лиху.

29. На иою гризоту тї наднесло. (Наг.)
Говорять нрп приході якогось нелюбого гостя, який причиняє богато турботи.

30. Напитав собі гризоти. (Наг.) '
Знач, вмішав ся в якесь клопітне, пемиле діло.

31. Н а що яенї гризоти на здорову голову? (Наг.)
Знач, се діло може принести мені богато клопоту, тому я й не хочу встря
вати в нього.

32. Не досить ми скої гризоти, ще й чужа біда на яене насідав. (Н аг.)
Говорить чоловік, у якого хтось просить оідмоги та иоратунку.

33. Не иав бии гризоти, та тебе. (Наг.)
Відмовляють, коли якийсь постороннїй чоловік просить ганяти ся його ділами.

34. Не пояоже гризота, лиш пояоже робота. (Кол.)
Даремно турбувати ся, треба робити діло.

35. Отто гризота, не йде хліб до рота! (Берег.)
Значінв трояке: 1) в турботї чоловік тратить о х о ту  до їда, 2) чоловік тур-
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бувть ся того, що нема що їсти ; 3) жартливе, мгвляв : се ще не велика гри- 
вота, коли хтось не може їсти хлїба, видно, що не терпить голоду.

30. ІІозбув єн сї гризоти з дому. (Наг.)
Говорив чоловік, у якого вмерла сварлива, а  хоровита жінка.

37. У кождого своя гризота. (Наг.)
КождиЙ мав й сам за себе чим гривти ся, не може дбати . про потреби ппь- 

’шого. ІІор. \У а п і] . IV  (8ог£е 22).
38. Ци наслаио па мепе гризоту, цп яка кара божа? (Наг.)

Говорив чоловік, що мав сварливу а  до того хоровиту жіпку, нездібну до 
праці. Гризоту уявлено як якусь хоробу, яку можна наслати чарами.

39. Через гризоту не тьпжко в біду впасти. (Наг.)
Ж артливий плеоназм: гризота й сама вже біда і наслїдов біди. Пор. \У а п <1. 
IV  (йог8е 152).

40. Через гризоту сьвіта не виджу. (Наг.)
Турбота займав веї мої думки, прогонюе всяку радість.

41. ІЦо йому за гризота! (Наг.)
Знач, віп пе мав чим журити ся, йому про все байдуже. Пор. XV а псі. IV 
(Зогре ,'70).

42. Я сї гризоті пе піддаю. (Наг.)
Говорив чоловік, що мав якусь гризоту дома, а про те не тратив свовї ве- 
селости.

Гризти. 1. А гриз бнс си паяьцї, як ти мепе гризеш! (Наг.)
Прокляте. Припускають що свої власні пальцї гризе чоловік у якійсь страш 
ній муцї, з голоду або одчаю.

2. Аж пальці грпзе зо злости. (Наг.)
Характеризують стан дуже лютої сердитосте. Пор. XV а псі. І (Ріп^еі- 149).

3. Гризе го як міль. (Наг.)
Знач, печутао, неспостережепо пищить, підточує його сили.

4. Гризе мі як хробак дерево. (Наг.)
Говорять про якесь невідступне лихо, про злого сусіда або свояка.

5. Гризе си серце. (Зб ар )
Сам себе мучить, турбувть ся чимось

6. Гризут сї як пес з котом. (Наг.)
Пес і кіт, се природна, віковічна аптіпатія. Пор. А її а 1Ь. (ігуас 2.

7. Грпзут сї як пси на кости. (Наг.)
Говорять про пезгідшгх, сварливих людий. Пор. А с іа ІЬ . Огузс 3 ;  \У а п <1. II 
(НипсІ 328).

8. Догриз го до печінок. (Терн.)
Допік йому, докучив до краю.

9. Не гризи сї. бо сї борзо постарієш. (Наг.)
Ж артую ть із чоловіка меланхолійної, журливої вдачі Пор. б е ї  як . 1 8 5 ; 
XV а п сі. IV (Вогдеп 26, 40).

10. Не мав бив сї чим гризти, та тим. (Наг.)
Зпач. се мепї байдуже, тим я ве думаю турбувати ся.

11. Отто чим би я сї гри з! (Наг.)
Се дїло пусте, маловажне і я вокеїм не думаю турбувати ся ішм
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Гризь. 1. Гризь мі сї чепила. (Наг.)
Налягла турбота на серце.

2. Має гризь на серни. (Яііів).
Турбуать сн чимось, щось не дав Йому спокою. ІІор. Грижа 2 ;  Гризота 26.

Грим. 1. Грим, бавх : дай Ноже щ істьи! (Наг.)
ІКартують із такого, що добру річ і в добрім намірі передав або робить 
з видом брутадьпости.

2. Грим іцістьи хату! (Наг.)
Говорить про всяку несподівану новину, особливо про добру.

Гриміт. 1. Гривотн, блискоти, як би сї сьвіт валив. (Наг.)
Говорять про страшну тучу з громами та блисканвм. ІІор. ЛУапіІ. І (Ооппег 24).

2. З великих гримотів малий дощ. (Яс. С.)
З  великих заходів малі наслідки, з великих погроз мало діла ІІор. А сІаІЬ . 
Сггшіей 3 ;  \У а п (1. І (Поппег 21).

Гриміти. 1. Гримит, аж вікна дзеленькочут. (Наг.)
Від сильного грому трясуть ся селянські хати і вікна в них дзвонять.

2. Гримит, аж сї зеильн трісе. (Наг.)
Говорять про сильний грім.

3. Мінї тото десь гримит. (Наг,)
Знач, мені до сього байдуже, я сим пе турбую ся, ие бою ся того.

4. Не добре, як загрнмпт худобу в станин. (Двд.)
Віруване. Весна, в якій грім у-перве чути в таку пору, коли ще сніг не зл із
і но можна виганяти худоби на пашу, віщув анормальне літо.

5. Як гримит, викинь перед хату коцюбу й лопату. (Нанірия).
Народне вірував. Лопата й коцюба — прилади до пораия біля огню. Основна 
ідея якогось звязку домашнього огнища з небесним огнем, у сьому віруваню 
затемнена.

6. Як гримит на голий ліс, то хліба не буде. (Коа.)
Коли гримить вчасною весною, як іще ліс ве розпив ся, ворожать посуху. Пор.
А сІаІЬ . б г гт іе й  5 ; \Уапс1. І (Ооппег 12, Ооппегп 4).

7. Як гримит, то най же й блискає! (Мшан.)
Коли стало ся щось одно, то мусить стати ся й друге, що авлисть ся нема-і 
вучою консеквенціяю першого. Пор. німецьке: \Уег А зарі, шизз аисії В 
«а^еп. \У а її (1. І (А. 8). Приказка основана на анекдоті досить сороміцького
змісту, пор. Еги. 36 V I, ч. Н і ; \У а п <). І (І)оппегйсЬІад: 2).

Гринь. 1. Не лаком ся Грпню на солонину. (Тереб.)
Знач ідж те, що маєш, хоч і иісне.

2. — „Помагай Біг, Гриию!“ „Копаю, пане, глину". (Петр.)
Очевидно відповідь глухого, який пе дочув, що до нього говорять. Приказкою 
характеризую ть усяку кедорічну відповідь на питане. Анальоґічне див. А Н а і  Ь. 
ОГ2Є£ОГ2 2.

3. Я до Грпньн, а Гринь як свшіьп. (Наг.)
Говорить, коли хтось на чемне привитане відповідав сердитим бурчапвм, або 
й зовсім ие відиовідав.

Гриць, Грицько. 1. Вернув як Гриць з вечірниць. (Корч.)
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Вернув невадоволепий, сквашений, знеохочений.

2. Геравс, Грицьку, ґубврнатор їд е ! (Луч., Дар.)
Приказка основана очевидно на якімось оповіданю, мабуть ів рекруцького 
жита. Уживають, коли нкась дрібна прнчииа наробить розруху в хаті, всі 
посхппують ся з місць або повибігають на подві])в, мон би стало си іцось 
незвичайне. • '

3. Гойори Грицю Богородицю! (Н аг.) ...а я буду Вірую. (Лол.)
Говорить такому, що все закидав в розмові на свою улюблену тему, хоч вона 
нічим не вяжеть си з темою загальної розмови.

4. Говори. Грицю, лекше ти буде! (Дрог.)
Говорять такому, що прн всякій нагоді, до річи й не до річи, нарікав на 
свою бідність або на свою кривду.

5 . Гони, Грицю, по за хрест! (Наг.)
Ж артливо додають відваги такому, що в товаристві городить якісь нісеніт
ниці, оповідав брехливі історії.

Іі. Грицю, не спускай ся на наланицю! (Ільк.)
Знач, не надій ся того, в чому ще нема ніякої певности.

7. Доки мене звали Грнцьков, то я гроші горнув горшком, а як ска
за л и  „ п а н е  Григорий", то я  щораз то л у ч ш е  го ли й . (Дар.)
Ж алувть ся чоловік, що бажавши порівняти ся з панами і мати гонори між 
людьми розшастав свій маєток.

8. Дочекав ся Грицько гречаної паски. (Ільк.)
Замісь сподіваних користий та прпвмностий дождав см прикрости та  шкоди.

9. І ти Грицю пан? (Луч.)
Говорять такому, що силкувть ся рівняти ся зі старшими, підіймав голос 
у раді, де йому нема місця.

10. Мов Гри цю Богородицю, а Гриць усе Отченаш (Мшан.)
Говорять про такого, що все робить на перекір тому, що йому радять або
велять.

11. Надїн ся Грицьку, паном будеш. (Коб.)
Ж артую ть із такого, що покладав надію на щось зовсім пепевве.

12. Назад, Грицю, бо пятпнця! (Тереб.)
Говорять, коли хто вирветь ся 8 чим пе до ладу.

13. На маєш, Грицю, б ал ь! (Княж.)
Говорять такому, кого замісь сподіваної приемности стрітпла немила пригода, 
кого побили, нагапьбили.

14. Не видав Гриць нагавнць: то скидав, то вбирав, усе переглядав.
(Тереб.) ...поки ие подрав. (Кол.)
Ж артую ть із такого, що дуже дввувть ся якійсь вовсїм звичайній річи.

15. Не видав Гриць иагавиць: то ся вбирав, то розбирає. (Ільк., ІІетр.)
Значінв иі вирга.

10. Не видів Гриць воза тай зробив собі сапи. (Луч.)
Говорять про такого, що береть ся до якогось діла невміло, необдумано.

17. Не видів Гриць иагавиць, а як увидїв, то нортки спустив. (Яс. С.)
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Ж артую ть І8 недотепи, що не вмів дати собі ради з найпростїйшою житввою 
появою.

18. Не видів Гриць иагавиць: то вбирав, то скидав, а все їм ся при
пирав. (Стара сіль).
Значіне и і зирга ч. 1-і, 15, 17.

19. Не для Гриця палаииця. (Ільк.)
Гриць уважаеть ся ео ірзо назвою простого чоловіка, пролетарів, якому пе 

слїд від жнтя надїати ся якихось особливих роскошів, навіть у формі па
ляниці.

20. Не лаком ся Грицю на дурницю. (Ільк.)
Осторога всякому чоловікови, що ягсбнть запопадати ласки у панів або 
в сусїдів.

21. Не мав Гриць нагавиць: то скидав, то вбирав, аж поки не підрав.
(Цеп.)
Значіне иі зирга ч. 18.

22. П— ди Грицю, п—ди Йваие, її—дїт усї христпяне. (Наг.)
Ж артують, коли в розмові або при параді один за другим без тями повторне 
одно й те саме слово.

23. Се біда: мама Гриця привела, та пе знаєм, як звати. (Ільк.)
Ж артую ть І8 недогадливої, наївної людини.

24. Старший Грпць як Нарашка. ( Іл ь к , ІІетр.)
Загально: старший, важпїйшнй мужчина від жінки.

25. Теиер Грицю лїзь у рукавицю! (Луч.)
Знач, тепер тобі круто приходить ся, ховай ся куди знавш.

20. Тинди-ринди, Грицю, Губернатор їде! (Мик. п. Д.)
Як хтось богато говорить а  йому не вірять. Пор. висше ч. 2.

27. То не з Грицьом справа. (Дрог.)
Знач, діло поважне, не з ким будь собі ааходнш.

28. Хапай, Грицю, бики, бо нроцесия йде. (Тер.)
Знач, уступай на бік 8І своїми буденними, дрібними справами, бо тепер діло 
важне, загальне.

29. Чотири сьвічки спалила, заким Гриця умила, а пятий каганець, —
та кой Грицко поганець. (Ільк.)
Мабуть жартлива співанка, для характеристики якогось нечунарного, непо
казного з лиця парубка.

Гріб. 1. Бодай го з гробу внвергло! (Наг.)
Прокляте. Вірять про великих грішників, прим, про Пилити, що їх  вемля не 
приймав і викидав 8 гробу.

2. Бодай яу сї гріб зап ав! (Наг.)
Знач, щоб і память його загибла. Над гробом кождого чоловіки, особливо стар
шого і знитпїйшого, насипають могилку, а коли вона западеть ся, відновлюють 
ї ї  „для памятн“.

3. Бода-с із гробу руку виставив! (Наг.)
Прокляте непокірній дитині, особливо такій, що підіймав руку на батька або
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матір. Вірить, що коли таки дитина помре, то виставить руку а гробу, щоб 
одержати назад удар, який дала нею своїй рідним.

4. Будут нас дїти 8 гробів впфуруватп. (Голг.)
Говорять такі, що потратили вемлю, мовляв, будуть дїти проклинати нас, 
щоб нас із гробів повикидало.

5. Вже на яеие гріб чекае. (Наг.)
Говорить старші чоловік, якого кличуть у гостину або на якусь забаву. ІІор. 
\ \ 'а п і і .  II  (6гаЬ 83).

6. Від гробу-я сї вернув. (Наг.)
Знач, був дуже хорий, уже близький смерти, та  на силу видужав. ІІоляк 
каже про такого: 2ако1аІа1 <1о дгоЬи, А іІа ІЬ . ОгоЬ 8.

7. Бід нього вже гробом чути. (Берез.)
Знач, чоловік старий, схорований, безсильний, уже ледво живий.

8. Він сї в гробі оберне. (Наг.)
Говорять про п о к ій н о го  батька, коли й о го  дїти розтрачують його добро або 
взагалі ведуть себе погано. ІІор. 2 4 1 ц г . VII, 786; \У а  ПСІ. II (бгаЬ  35).

9. Він сї вже иад гробом трісе. (Наг.)
Знач, чоловік старий, дряхлий. ІІор. Г о л ь ф . 1650; \Уап<1. II (ОгаЬ 40).

10. Вій такий як би з гробу встав. (Наг.)
Знач, міверний, страшний. Пор. АУапіІ. І (Аиззеїіеп 4-71; 2 а І и г .  VI, 555.

11. Він уже еднов иогов у гробі. (Ком.)
Йому не богато хибуб до смерти. Пор. А сІаІЬ . СгбЬ 5 ; 2 й 1 и г . VII, 142.

12. Вс—ти му сї на гріб! (Дрог.)
Говорять зневажливо про якогось ледачого покійника.

13. Гріб тісна хата, але вічиа. (Наг.)
Говорять відпроваджуючи покійника на кладовище.

14. Гі>іб усіх нас иокрпе. (Яс. С.)
Знач, уеї там спочинемо. ІІор. \У ап і1 . II (СгаЬ 6).

15. До гробу ну недалеко. (Берез.)
Чоловік хорпй, старий, надїеть ся швидко вмерти.

16. До гробу того з собов ие возьаеш. (Наг.)
Говорять скупому, мовляв: не привязуй ся так дуже до сеї річи. ІІор. \ У а п і .  
Ц  ((тгаЬ 34).

17. З гробу нікого не вериеш. (Наг.)
Образово: те що минуло, пе вернеть ся иазад. Пор. \ \ 'а п і1 . II  (ЦгаЬ 3).

18. Курнти гробом. (Гнїдк.)
Значіне мені неясне. Можо . курити“ звачнть те саме, що , пахнуги“ а радше 
„смердіти11? Пор. 2  & І и г. V II, 9, 10.

19. Не ввидняо сї аж за гробом, як Бог дасть дочекатн. (Наг.)
Ж артую ть старі люди або такі, що розстають ся иа 8авсїгди, прим, виру
шаючи десь у далеку дороту. ІІор. 2 а 1 и г .  XII, 369.

20. Ти яеие ще в гріб вженеш. (Льв.)
Говорить батько иепослушному сипови.

21. Уверлого з гробу не вертают. (Наг.)
Коли хтось дав щось комусь а потім домагаеть ся, щоб той звернув йому се.
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22. Хіба си в гробі відпочину. (Льв.)
Говорить роботящий ЧОЛОВІК. ЩО 8 а  житя н е  м а в  анї хвилі спочинку.

23. Ци до гробу маеткн понесеш? (Наг.)
Говорять в докором скупому, що збирав маєтки, а сам н е  користувть си н и м и .  

Пор. \ \тап«1. II (йгаЬ 38).
24. ІЦе В у гробі пе буде мати спокою. (Наг.)

Говорять про грішного, 8.Ю ГО чоловіка, що за  жити кривдив инших. Вірять, 
що такий чоловік у ночн астнв а гробу і покутує в тих місцях, де грішив. 
Иор. Етн. 36. XV, 1+4— 148; 2 Л Іи г .  XVI, 549.

25. Ще сї в гробі належиш досить. (Наг.)
Говорять такому, що любить довго вилежувати ся. Иор. А ііа ІЬ . СгоЬ 6.

26. Я вже над гробом стою. (Наг.)
Говорить старий чоловік, якому, мовляв, близько до смерти. Пор. 8 с Ь 1 е і -  
с Ь е г  ст. 176.

27. Я си па гробі підскочила, жем ся з бідоў розлучила. (Ту.)
Говорила жінка по похоронї нелюбого мужа.

28. Я ти твого гробу пе зальпжу. (Наг.)
Говорять аахланному чоловікови, мовляв: і ти знайдеш у гробі місце. Иор.
2  а  І и г. VI, 702.

Грім. 1. Аби па тя нпнїшної днинки красної упав грім з ясного сонця, 
аби анї гриміло, апї блискало, щоби-с не стямнв ся, відкн иад тя 
надлетіло І (Лол.)
Прокляте, пор. ч. 2 .3 ,  тілько той простий мотив тут розведений широко і влу
чений з рівними образами. Иор. 2 а 1 и г .  XVI, 29.

2. А грім би тї забпв! (Наг.) ...розбив! (Голоб.) ...розтрісвав! (Кол.)
Прокляте. Смерть від удару грому зрештою не вважають страшною. Пор. 
\Уап<1. І (Иоппег ЗО;; 2 а І и г .  XVI, 75, 525.

3. А громи би тя ясні побили ! (Княж.)
Прокляте, пор. висше ч. 2 ; А сІаІЬ . Ріогип 2.

4. Богато грому, а мало дожджу. (Наг.)
3  великих слів, обіцянок, погроз малий результат. Иор. Г и л ь ф . 1176.

5. Боршем сї грому з неба надїяв, як такої кавзн. (Н аг.) *
Говорить чоловік заскочений несподіваною лихою пригодою.

6. Вдарив грім на мій дім. (Заяул.)
Стало ся менї нагле нещасте. тнжпа пригода.

7. Від грому сї не сховаєш. (Наг.)
Говорять до такою , що боїть сн грому підчас бурі.

8. Впало па мене, як грім з ясного неба. (Наг.)
Говорить чоловік про якссь несподіване лихо, що спіткало його. Иор. Н ос. 
641; А сі а  1Ь. Ріогип 1.

9. Грім би на тї вдарив з верха в голову! (Наг.)
Прокляте: щоб ти моментально згиб.

10. Грім би тя забив! (Гнїдк.)
Прокляте, пор. впсше ч. 2.

11. Грім гуркоче, Пан Біг но небі колачі везе. (Наг.)
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Говорять малим дітям, коди ті вачувши гуркіт грому питають, що се таке?

12. Грошу иеиа іцо бонтії сї. (Наг.)
Бо все одно, від нього не встережеш сн а кого вбе, той мав легку смерть.

13. Іди до гр о а а ! (Наг.)
Сердитий- окрик: іди геть щезай від мене. .

14. Кого грія забе, той у Бога щіслпвий. (Наг.)
Смерть від грому декуди вважають доказом ласки бож ої: се легка, моментальна 
смерть.

15. Став як громом прибитий. (Кол.)
Говорять про чоловіка, що стоїть недвижно, остовпілий від наглого страху 
або жалю.

16. Що грія заиалит, то гріх гасити. (Наг.)
Загально розповсюджене віруванв, що грім — небесний огонь, божа стріла, 
і пожежі від неї не слід гасити. ІІор. висше Господь ч. 8а.

17. Якого грома хочеш у яене? (Наг.)
Сердитий окрик, зам. якого біса, властиво: чого хочеш ?

Грінка. 1. Впала «у ся трійка. (Гиїдк.)
Знач, трапила сн йому дурниця, легка користь. ІІор А сі а. 1Ь. Цггапка 2, 3.

2. Гріпка яу упала. (Ііьк .)
Минула ся, пропала якась дармичка.

Гріти. 1. Нгрів го яеже н.іечі. (Кол.)
Знач, ударив, стусонув.

2. Гріти руки при чім. (Наг.)
Знач, ткгвутв з чогось користь, красти потаємно.

3. Не буду гріти гадюки за пазухою. (Стан)
Знач, не буду робити добра невдячному чоловікови. ІІор. А сІаІЬ . \\ 'а г  4.

4 . Не загріє він тут довго місцьн. (Дрог.)
Знач, ие побуде тут, ио зупинить си на тім. ІІор. А її а ІЬ. Міе^зсе 7.

5. Не загрів ся коло пего иїчого. (Гнїдк.)
Знач, не буде довго, віп усе гнарнуе та знівечить 

(і. То яеие ие гріє й ие студит. (Кол.)
Знач, се мене ані тішить, апї смутить, се мені байдуже. ІІор. А сі а І її. Оггас 
2 ; В е Ь е І  582.

Гріх. 1. А гріх би иа тебе впав! (Берез.)
Прокляте: щоб ти дожив скандалу, сорому перед людьми.

2. Без гріху чоловік не ирожпе. (Наг.)
Знач, доки жив, доти мусить грішити ІІор. А «1 а 1Ь. Сггесії 35.

3. В гріх ие впадеш, як тото зробиш. (Комар.)
Впасти в гріх уважавть ся також свого рода нещастнм.

4. Вєнци віку, вепції гріху. (Грнбов.)
Зиач. чим довше чоловік жив, тим більша буде сума його гріхів.

5. Взяв гріх па душу. (Крех.)
Знач, допустив сь гріха, вробив якийсь тяжкий злочин. ІІор. Г к л ь ф . 2787; 
Д и к. 1434.

6. Від коли гріх иа сьвітї, чоловік жптя ие певен. (Гнїдк.)
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Ж артливо зводлть до абсурди вислови проповідників, ідо гріх, ти смерть 
для душі.

7. Відпусти, Боже, гріха! (Наг.)
Примовляє чоловік, коли обставина змушують його зробити щось на його 
погляд грішне. Пор. висше Бог 145.

8. Все мине, а гріх остапе. (Міич.) Все... зістане. (Ільк.)
Значінв ці вирга.

0. Все мине, гріхп сї лпшьпт. (Наг.)
Гріхи, а  властиво полишені ними в душі докори сумлїші ве покидають чу
тливого чоловіка до самої смерти.

10. Вчепиіі ся як гріх села. (Лучак.)
Не попускав, не вступавть ся. Чому як раз села?

11. Гріха перед Богом пе сховаєш. (Берез.)
Знач. Господь усе знав і все винімне грішному чоловіковії. Пор. А «І а  1 її. 
(ЇГ2ЄСІ1 12.

13. Гріх бим мав тото сказати. (Наг.)
Яцач. я згріш ив би, як би сказав се, я зробив би комусь кривду.

14. Гріх Бога гнівити. (Наг.’)
Знач, гріх нарікати па Бога, коли чоловікова поводить ся не погапо, або
коли він терпить по справедливості! за  свою провину. Пор. Н ос. 378.

15. Гріх гріхом, а сьміх сьміхом (Дрог.)
Відповідав веселий чоловік, коли йому говорять, що гріх із  чогось там сьміш- 
пого сьміяти ся. ІІор. 2& 1иг. IV, 643

10. Гріх зав,іижіі в міх. (Наг.)
Ж артую ть із  такого, що перед усяким ділом ваіаеть ся та боїть ся согрі
шити — мовляв: не дбай про те, чи гріх, чи пї, а  роби! Пор. Н о с . 289; 
А іІа ІЬ . 6г2ес1і 16.

17. Гріх іде ие в рот, а з рота. (Наг.)
Говорять такому, що дуже боїть ся «грішити через нарушене посту. При
казка стоїть уже в ввапгелію. Пор. А сі а 1Ь. СеЬа 4.

18. Гріх мі сї вчепив. (Наг.)
Знач, якась напасть найшла па мене і довела меие до гріха чи загалом до 
лиха.

19. Гріх не йде до губи, іно з губи. (Явор.)
Значінв иі зирга ч. 17. Губа — з польського е?1т.

20. Гріх не личком звязатн, та під лаву сховати. (Валиг.) ...ликом...
(Ільк.)
Знач, гріх річ важка, дасть себе чути затроїть чоловіковії дальше жите.

21. Гріх, пекло! (Наг.)
Окрик, коли бачуть. що хтось робить якесь лихе дїло, прим. їсть у піст
скоромне або працює в сьвято. Пор. 2 а 1 и г .  V", 591

22. Гріх но людьох ходит. (Н а г )
З  усіх животворів тільки люди виробили в собі етичне почуте І ПОІ1ЯТ6 гріха. 
Пор. б е ї а к .  24.

23. Гріх сьвітла боїт ся. (Льв.)
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.Звичайно люди грішать потайки або й потемки. Пор. \Уапс1. IV  (Зйгкіе 4 8 ); 
А <3 а  ІЬ. Оггееіі 5.

24. Гріх — сп и ти й  цьвок у сьвіату повалу біітп. (Наг.)
Сьміють ся а надто совісних сільських моралістів, що часто бачуть гріх 
у діланях аонсім байдужних 8 етичного погляду. ІІор. нисше Годити 1.

25. Гріх у міх. (ІІужн.)
Значіне иі зирга ч. 16. ІІор. Д и к. 1431.

26. Гріх у віх тай до води. (Замул.)
Т е саме, щ о : заглуши свов сумлїне, сховай кінці в воду.

27. Дай Господи за жнтьи гріхи спокутувати! (Верез.)
Звичайна молитва селян, які вірять, іцо по смерти покути нема, а  в тільки 
каро.

28. Даруй Боже гріха, коли натура лиха. (Комар.) Відпусти... (Наг.)
Чоловік чув, що робить лихо, але рівночасно розуміє, що не може опертя 
сн своїй зіпсованій вдачі, прим, плавця або налоговий злодій. ІІор. висше ч. 7.

29. Двоякий гріх, кому з гріха сьміх. (Гнїдк.)
Такий чоловік виявляв притуплене етичне почуте і надто злобність супроти 
иншого чоловіка, якого повинен би відводити від гріха. Пор. А сІаІЬ . Сгхесії 2

30. За гріхи бим того не зробив. (Дрог.)
Себ то яко покуту аа гріхи, для очшцепн своєї душі. Зцач. се діло мені ао- 
веїм протпвпе і ненависне.

31. За наші гріхи Гоеиодь нас карає. (Наг.)
Говорять в разі якогось загального, елементарного нещастя, пожежі, повені 
або граду.

32. За  чиїсь гріхи я маю терпіти. (Дрог.)
Говорить чоловік, на якого спадає якесь незаслужене лихо.

33. За якийсь тьнжкпй гріх мене Пап Віг покарав. (Наг.)
Говорить чоловік у тяжкій нещастю, не можучи дошукати ся його причини.

З і .  Іди без гр іха! (Наг.)
Зиач. іди геть і ие доводи мене до того, щоб я розсердив сн на тебе і через 
се згрішив.

35. Ний Вог приймає гріхи за жерти. (Наг.)
Говорять люди, потїшиючн себе тим, що іх  гріхи все гаки пе гак тяжкі, тай 
Бог не такий суворий, ЯК 8ЄННІ моралісти.

ЗО. Най ие буде від Бога гріху, а від люднії сьміху. (Ільк.)
Говорять чоловікови, що своїм поводженем ображає Бога і виставляє себе на 
людський посьміх, прим, пшінці.

37. Не бери гріха па душу. (Наг.)
Уговкують чоловіка, що в сліпій пристрасти, в гніву готов зробити якесь 
погане діло.

38. Не гріх, пе два в понеділок пр^нсти. (Наг.)
Знач, се ще не великий гріх, се ве заборонено ніякою церковною заповідю.

39. Не доводи яі до гріху! (Наг.)
Не докучай мені, не доводи до сварки або до бійки.

4 0 . Не збув бим сї гріха до смерти. (Н аг.)
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їзсії. як би був зробив се, то попав би ь великий гріх, докоряв би сам собі 
доки вию .

41. Не йде гріх до роти, але з рота виходнт. (Гиїдк.)
Значінв ні яирга ч. 17, 19.

42. Нема гріху без покути. (Дрог.)
За кождпй гріх наступав кара. ІІор. 2 4 і и г .  II, 155, 158.

43. Не тільки гріху, що перед людьми еьміху. (Кол.)
Справа хоч і не дуже грішна з етичного погляду, але все таки непочесна,
робить чоловікоки сором перед людьми.

44. Ніхто не без гріху. (Наг.)
Говорять у відповідь на картаин мораліста.

45. Нїчо ие моє, лиш гріхи мої. (Наг.)
Все може чоловік утратити, але почута сповнених 8ЛИХ (розумівть с н , і д о 

б р и х )  діл не стратить доти, доки не стратить і самої памнти.
40. Пан Біг гріхи відпуетит, але не подарує. (Кол.)

Дуже топко підхоплена ріжнпци між ослаблеиам внутрішнього неспокою задля 
злого діла, а  потребою матеріальної сатісфакції за  те діло. Пор. А сі а 1Ь.
бггееіі 17, де одначе думка значно відмінна.

47. Перед Богом гріх, а перед людьми сьяіх. (Лучак.)
Говорять загалом про погані в ч и н к и , особливо про такі, що викликаюгь при
людний соблазн. ІІор. А сІаІЬ . бггесЬ 36.

48. Стоїт як гріх над душею. (Тереб.)
Знач, гровнть мені, наповняв трівогою та гривотою, не дав спокою.

4!). Так як би ми гріх із душі нньив. (Наг.)
Заспокоїв мене, потішив, розрадив.

50. Терпит Бог нашим гріхам, доки терпит. (Колоя.)
В почутю свовї гріховності! чоловік (певно, під впливом церковної моралі
зації) все живе в Побоюванні божої кари, яка буцім то полежить ся йому, 
а  не приходить лише тому, що Бог до нвогось часу терпить, ждучи його 
поправи.

51. Ти еї моїми гріхами не жури! (Наг.)
Відповідь ванадто горячому моралїстови, що упоминав иншого виводячи йому 
перед очи його гріхи та сподівані за них кари. '

52. То гріх песиасеинии. (Наг.)
Такий гріх, якого Пап Ьіг ніколи не відпустить

53. То такий гріх, що го сі ніколи не спокутуєш. (Кол.)
Знач, гріх непростимий, який ніколи не перестане мучити сумлінн.

54. Ци гріх, цп два. (Наг.)
8еіІ. а  я таки се зроблю.

55. Ци ти гріха не боїиі е ї?  (Наг.)
Уговкують такого, що забираєте. ся зробити якесь лихе діло.

50. Цп то до гріха далеко? (Наг.)
Говорить чоловік, що вже близький був того, щоб допустити сн якоюсь зло
чину, але в саму пору отямпв ся і запанував над собою.

57. Ще ту з тобов до гріху дійду ! (Наг.)
Знач, набю або забю тебе па смерть.
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58. Що гріх робити, то встид говори ги. (Кол.)
Почуте мровніш ввявлявть ся засоромленим, розумівть ся. у простих, везіпсова- 
них людий. Иор. XV а п «і. IV (8ііш1е 163).

59. ІЦо гріх, то ие сьяіх. (Кол.)
Знач, се д)'ло важне, повне одщчальиости. Иор. \Уап<1. IV (8йш1е. 170); 
А (1а 1Ь. СгяесЬ 26. •

60. Що ие гріх, то не стид. (Стан.) ...того сї вела що ветидати. (Наг.)
Знач, про се ножна смііло говорити прилюдно. Иор АУапсІ. IV  (8йш1е 162).

61. Як би.'і сї гріха не бонв, не так бн я тобі заспівав. (Наг.)
Знач, набив би або взагалі зробив би щось злого.

62. Як бн не людські гріхи, то би іі попів ие треба. (Карл.)
Сьвнщеники — посередники між грішними людьми і Богом. Пор. німецьке 
ЗОпсІе піїЬіі іііе РГійікІе, \У аи і1 . IV (8йпс1е 136).

63. Як би то гріх був, то би того ноші ие робили. (Рогат.)
Говорять про спеціальний „плотський" гріх. Иор. \Уап<1. IV  (8ііш!е 168).

64. Як е гріхи, то нусит бути й покута. (Дрог.)
Знач, грішне жита не мине чоловіковії без кари і без відплати. Пор. А сІаІЬ . 
бгаесЬ 3.

65. Які гріхи, така покута. (Кол.)
Говорять, коли злий чоловік попаде в якесь нещаств, хоробу або каліцтво. 
Пор. \Уап<3. IV (8(іш1е 13, 91, 96, 195); А ііа ІЬ . бггееіі 21.

66. Як на гріх ми сї трафило. (Кол.)
Прийшло несподівано якесь лихо, немов навмисно на те, щоб спокусити чо
ловіка до гріху

67. Як ие нрийяе Бог гріхи за жарт, то буде шелесту богато. (Ільк.)
Ж арту в чоловік у иочутю свовї грішности.

68. Я сї в тій грісі ие чую. (Наг.)
Не пригадую собі, щоб я зробив таке лихе діло.

69. Я тни гріхом не грішний. (Кол.)
Такого злого діла (або взагалі такого діла, иподї й зовсім не грішного) п не 
зробив.

Грішити. 1. Адая грішив тай нам тото лишив. (Кол.)
Ссю проказною натякають на Адамові зносини з Евою, в яких по думці на
ших сільських тсольоґів і лежить суть його „первородного“ гріха, і який 
перейшов далі на всіх Адамових погомків. Пор. \Уапс1. 1 іАіІаіп 4).

2. Вік гріши, при емерти иокай сї. І Наг.)
Іронізують над нерозкаяним грішником, що все відкладав аж па остатню 
хвилю.

3. Гріши тай кап сї. (Кол.)
Се звичайна черга людського жита ; без гріха чоловік не може прожити, а  за 
гріхом ириходить кмине.

4 . Грішу па кождіи поступі. (Наг.)
Говорить у хвилі розкаяна або жалю чоловік, що чуб за собою пе мало 
прогріхів.

5. Дай Боже грішити, поки будем жити. (Наг.)
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Говорять частуючи ся горілкою, колп хтось закине, що ї ї  вживати гріх.
6. Доки чоловік ж її б, доти грішіїт. (Наг.)

По старим аскетичним поглядам усе людське жнта від першої хвилі до остат
ньої повне гріхів і образи божої. Гоауиіегь ся, такий погляд зовсім чужий 
популярному сьвітоглндовп.

7. З бабами грішити, як меду лизати. (Кривор.)
Гріх перелюбства мав особливо для Гуцулів велику принаду. Пор. одначе 
А сІаІЬ . Оггезгус 5.

8. Знаю, що грішу, а мушу. (Колом.)
Говорить чоловік почуваючи безсильність свого етичного почутя супроти го
лосу пристраети чи наклепів. Иор. лат. \ 'Н е о  те їіо га  ргоЬосріе. сіеіегіога 
зесріог.

9. Йому грішити, як хліба вкусити. (Наг.)
Говорять про легкомисного, несумлінного чоловіка. Иор. А Н аІЬ . О гезгу с  13; 
В г х о 2. О гезгу с  2.

10. Не гріши і не каіі сї. (Жабб).
Говорять чоловіковії, що образивши когось по пяному, потім перепрашае. 
ІІор. А сІаІЬ . Сггезгус 10.

11. Не рад би чоловік грішити, а мусит. (Наг.)
Знач трафлнють са такі нагоди, коли він не може оперти ся покусї, розсер
дить ся, побе когось або вилає.

12. Не штука ие грішити, як не можеш. (Цеп.)
Дуже часто мнима праведпість деяких людців полягає тілько в тім, що вони 
ніколи не мали змоги Й нагоди до гріха. ІІор. А сІаІЬ . бггезгус 11.

13. Солодко грішити, гірко покутувати. (Кал.)
Говорить чоловік, якому доводить ся відбувати кару за якісь прогріхи. Пор. 
\У апс1. IV  (Ййпсіе 39).

14. Хоць грішу, але зиаю з ким. (Крех.)
Звач. з кимось таким, що не жалко П грішити. Пор. польське; СЬос кіе г^гге- 
згуїо, аіе сгегаи Ьуіо, А сі а 1Ь. Оггезгус 1.

15. Хто грішив, пай покутує. (Наг.)
Пріпціп кари за  гріха васально прявнавть ся основою справедлнвости. Пор. 
А сІаІЬ . С незгуб 2 ; \У апсІ. IV  (Зйпсіе 98). ч

16. Через тебе згрішу, але душу потїшу. (Колом.)
Говорить парубок до гарної дівчини або молодиці. Иор. \У а п сі. ІV  (Зйпсіе 214).

17. Чим тіло грішило, тим буде покутувати. (Наг.)
Ся загально розповсюджена ідея лежить в основі також нашого церковного 
малярства, яке при представленю пекельних мук переробляв ї ї  на ріжні лади. 
Зрештою се ідея спільна всім середньовіковим апокаліпсам починаючи від 
візії ан. Павла а кіпчачи Дантовою Божеською Комедією. Подібна польська 
прикаака див. А сІаІЬ . бгхезгуб 3 ; \У ап<і. IV (ЗОшІідеп 1, 25, 27, 28 і.

18. Чоловік грішнт, а біда сї тїшит. (Наг.)
Чорту, що ваажаеть ся супротивником Бога і всього божого, отже й мораль
ного порядку, всяке нарушенв того порядку мусить бути приемне. Иор. 
2 й І и г .  II, 124.

19. Чоловік грішит — дїдька тїшит. (Городеп.)
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Значіне иі зирга.
20. Чоловік гріїипт, доки жие. (Наг.)

Повна праведність житн. се такий ідеал, який по загальному почутго нашого 
народа так само недосяжний живому чоловікови, як усякий шіший ідеал.

21. Чоловік сто раз иа день гріши»*. (Колом.)
Розуміеть ся, се-залежить від того, як розуміти понятб гріху. У наших селян 
гріхом уважаеть ся також ухиблене проти незлічених приписів приличностп 
•га житквих форм, які обіймають назвою „годить сп“ (днви зиЬ уосе), яких обо- 
вязкова спла осповувть сн на ріжиих, по части зовсім уже темпих віруванях. 

Грішний 1. А грішне тіло хіба не Бог сотворив? (Дрог.)
Відповідають на докори за незаконні звязки з жснщипами.

2. Веї-смо в Бога грішні. (Наг.)
Знач, ус і  ма§мо претепсію, щоб нам не одно вибачено. Пор. А сІаІЬ . Оггезгпу 2 ;  
УУапсІ. IV  (Зйініег 16).

3. Грішне з праведним пе треба мішати. (Дулїби).
Звичайно уживають ееї приказки не в етичнім, а більше в обрядовім значіню, 
отже річи належні до церкіш або до попа ие мішати з річами належними до 
сьвітських, „грішних" людий. Пор. лат. N6 тЬ сеап Іи г  васга ргоГапі?

4. Грішне тіло закортіло. (Кол.)
Знач, кортить чоловіка до жінки.

5. Грішні мі гадки зносьить. (Дрог.)
Забагаеть ся чогось грішного, протизаконного.

0. Можесте тая дуже грішні, то спустїт троха й міні. (Наг.)
Ж артливо проспіть позички; грішні (з наголосом на остатньому складі) — 
богаті на гроші.

7. Сам гріїиппіі, а других картає. (Кол.)
Говорять про ріжпого рода моралістів, що часто власну свою моральну ле- 
дачість покривають наріканями на моральне зопсутв инших.

8. Такий ем грішний, що вже далі пе ;шаю, як яі сьв^пта зеильп но-
спт. (Наг.)
Говорить грішний чоловік, який вірить, що під великим грішником повинна 
вапасти си земля, його повинна проглинути безодня.

Грішник. 1. Більше в Бога грішників, як праведників. (Кол.)
Т им більше, що такі, що видають себе за праведників, часто бувають гріш
никами. ІІор. \У ап сі. IV (8йт1ег 4).

2. Грішнику, пекло иід тобов горпт! (Дрог.)
Пародіюють стереотипові оклики морал'стів-проповіднпків. Пекло хрпстіинська 
фантазія містить десь у глибині землі.

3. То затверділий грішиик. (Дрог.)
Його ніяк не можна довести до канни та до покути за гріхи. Пор. \V а п  (і. 
IV  (8йпсІег 18).

4. То тьижкий грішиик. (Наг.)
Знач, чоловік, що допустив ся тяжкого гріхи.

5. То ще старий грішник. (Дрог.)
Говорять про старого чоловіка, икий заходить собі ще з жіноцтвом або же
нить ся 8 молодою.
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6. Як би пе грішники, то би праведники з голоду поздихали. (Дрог.)
...пси били. (Наг.)
Грішники, се звичайно всі бідні, робучі люди, а праведники — сьвященики 
та  моралісти, що залюбки жиють із їх  праці. Пор. \У а п  (І. IV  (Вбпііег 11).

Грішно. 1. Грішно на Бога нарікати. (Наг.)
Коли звичайно треба винуватити тілько ледачість самого чоловіка. Пор. вис
шс Гріх ч. 14.

2. 1 грішно і сьяішно. (Н аг.)
Бувають такі ііоіоженя, коли чоловік у найтратічшйший момент робить із себе 
зовсім комічну фігуру.

3. Не тик перед Богом грішно, як перед людьми встидно. (Наг.)
Про якийсь нетактовний, сьмішпий, хоч і не конче лихий поступок.

4. Таке навіть погадати грішно. (Дрог.)
Говорили міщани, коли зайш ла мова про всяких єретиків та недовірків.

5. ІЦо грішно, то не еьмішно. (Дрог.)
Гріх діло таке, що з нього не слід сьмінти ся, а треба старати ея напра
вити його.

Гробовий. 1. Гробовим голосом говорит. (Дрог.)
Говорить глухо, понуро.

2. До гробової дошки того пе забуду. (Наг.)
Обрааово зам. до смерти. Вислов „гробова дошка'1 вкавув ва давній звичай 
класти покійника на дошці, пор. Ідіїї 1, 1 —8.

Грозити. 1. Грозит ми, як свому слузі. (Наг.)
Зсії. а я чоловік незалежний, не боюсь Його.

Громада. 1. Більшая громада, як едпа баба. (Ільк.)
Знач, голос одної баби чи загалом одиниці супроти голосу загалу не мав 
стійіюсти.

2. Більший чоловік громада, як пан. (Ільк.)
А про те за панщпзпнних часів громада мусїла підлягати папу.

3. В громаді сїдиш, давай кольпду. (Наг.)
Дати колнду, се даток буцім то добровільпий, а про те коли дають усі, то 
й нікому не можна усувати си від цього. ‘

4 . Велика громада, то скора звада. (Уриче).
Де збереть ся богато л ю д и й , там д у ж е  швидко виявить ся ріівпици інтересів
та успособлеаь і прийде до сварів. Пор. А с іа ІЬ . (іготас іа  4 ;  \У ап і1 . І
( С е т е іт іе  4).

5. Вже не статок громади тілько давати. (Дімна).
„Не статок“ тут мав значінв : пе вистарчав, нема спромоги.

(3. Громада велика, а дурва. (Стан.)
1і легко п о в е д е  за  собою в с я к и й  язикатий дурнсьвіт.

7. Громада великий чоловік. (ІІетр.)
1 ромада може доконати більше, пїж поодинокий чоловік.

8. 1 ромада великий чоловік: як її по п.іюие, то єдного втоііпт. (Гнїдк.)
^ друкованім видапю через кепське відчитане рукопису стоїть: плюнеш... 
втопиш. Значінв див. дальше ч. 9, 11, 14
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9. Гроиада великий чоловік: як усї плюнут иа едного, то втопяг, а як
подуют, то внсушат. (Дид.)
Такий образовам висловом характеризують коллвктнвиу салу громади. Пор. ч. 8.

10. Гроіада одного запоможе, але оден громади ніколи. (Городеи.)
Щ о для а я галу річ можлива або Й легка, се для одного сўпрорн загалу не
можливе.

11. Громада по разу плюне, то вдпого втоппт. (Наг.) ...то чоловік ся
тонит. (Лучак.)
Один чоловік не МОЯЇЄ оперти ся волі громади, він супроти неї безсильний.

12. Громада рада, що віт заснув. (Уриче).
Значінв не зовсім ясне. Чи того громада рада, що нема кому старшувати над 
нею, чи може того, що може без перешкоди радити як сама знав?

13. Гроиада сї того не ириіімае. (Наг.)
Ж артливо повторяють перав давні гіркі постанови мпогих громад, які в спо
рах І8 панами за ліси і пасовиска, вислухавши і пезрозумівиш толвовинь 
комісари звичайно відмовляли своїх підписів під протоколами.

14. Громада як тілько плюне, війта затоіиїт. (Гнїдк.)
Війт не може йти против волі громади — се було 8а панщизпяшіх часів, 
коди війта іменувала домінїи. Тепер, за  автономічної ери, бував дуже часто 
навпаки: громада цілими роками не може позбути ся запроданого та злодій
куватого війта, який робить у селі що хоче. Пор. висше ч. 9.

1 5 . Де громада церков ставить, там пан коршиу. (І.іьк.)
Інтересний приклад транспонована релігійних контрастів на соціальні. З  пер
вісної приказки „Де Вог церкву ставить, там дідько коршму" (пор. Бог 181) 
зложила ся отся, де місце Бога ааняла громада, а  місце дїдька — пап.

16. Іден громади не споиоже, а гроиада і'дного може. (Дар.)
Зусіїлн одиниці супроти громади все дрібні, натомісь громадська сила супроти 
одиниці велика. Пор. висше ч. 10.

17. На громаду легко сильце закииути, але тяжко зняти. (Сквар.)
Сильце закинути — наложити якийсь тягар.

18. Панове гроиада, дурна ваша рада. (Наг.)
Ж артливо обертаеіь ся чоловік до своїх товариш ів, що ие можуть рішити ся 
нї на що розумне.

19. Пішов на громаду. (Наг.)
Знач, пішов па раду громадську. Пор \У а п (1. І (б е т е іш іе  24).

20. ІІротпв гроиадп сам єден не йди 1 (Наг.)
Щ об зробити опозицію в громаді чи в громадській раді, па се треба більшої 
громадки однодумців. Почуте ваш их селян пе велить виривати ся з опозицією 
одному, хоч би він і як живо відчував несправедливість громадського присуду.

21. Там того велика громада. (Наг.)
Белика сила, велика скількість.

22. Хочеш гронаду в біду ввалити? (Наг.)
З  погрозами говорили селяни до війта, що підписав протокол па будову нової 
школи.

23. Хто в громаді, мусит дачку дати. (Стрільб.)
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Знач, громадське шита накладав па кождого громадянина певні обовязкп, від 
яких він не може відсторонити ся.

24. Хто грояадї служпт, той «ного паиін яае. (Кол.)
Знач, усякий ноже розказувати йому та коверзувати ним. ІІор. Д У апіі. 1 
(О етеіпсіе 1, 14, 10, 17).

25. Що буде грояадї, то буде й бабі. (Тучаїш).
Загальний тягар дасть себе чутп також кождій одиниці.

20. Що громада скаже, то й пак ие поможе. (Ільк.)
Присуд громади обовязуе кождого громадянина, а  цап, що стоїть осторонь 
від громади, не може нічого помогти.

27. Що грояадї, то й бабі. (Наг.)
Коли загал, громада терпить якесь лихо, то й кождий член того вагалу му
сить відчувати те саме лихо. Пор. \У ап і1 . І (О е т е іт Іе  12); К г и т Ь .  47.

28. Я в грояадї не перший і ие осгатниіі. (Наг.)
Я не відповідаю за  неї, але який ебовязок спаде иа всїх, нестиму й я.

2У. Яка громада, така н рада. (Кобилов.)
Знач, коли громада дурна, пнпа чи залякана, то й ради мудрої та  самостійної 
від неї не жди. Німець каже: \Уіе (ііе Ііе т е іш іе , зо сіег Ргіезіег, пор. \У а п (і. 
1 (б ете іп с іе  21).

ЗО. Я сї з громади не виламую. (Наг.)
Зиач. я піду туди, куди годить ся йти вся громада, піддам ся ї ї  ухвалі.

Громадити. 1. Громадьнт сї люде, як хмари иа иебі. (Наг.)
Говорять иро велике збіговище.

2. 6'деіі грймадит, другий роатрісае. (Наг.)
Знач, один вбирав, а  другий марнув зібране.

3. Не громадь, дудку, сїпа, бо загрузнеш по колїпа. (Ільк.) ...бузьку...
бо сї вросиш... (Спят.)
Приказкове значіне сеї приспівки пеяспе.

4. Сіно громадила, хлопці,п принадила (І^рез.)
Говорить нро дівчину, що сподобала сн шірубкови задля своєї роботи.

5. Хто громадит, тому ие ваднт. (Орт.)
Знач. Йому добре дїеть ся, він богатїв. 4

Громадиця. 1. Як сьвята громадиця узнала, так має бити. (Дпд.)
Говорила стара баба, якій хтось на ж.чрт сказав, що на громадському вборі 
присуджено, що молоді парубки мають сватати старих баб. ІІор. \У а  п  (І. І 
(Сеіпеішіе 20 ); С е іа к .  14.

Громадка, і . Що громадці', то н бабцї. (Ільк., Нетр.)
Значіне див. Громада ч. 25 ; Н о с . 47.4.

Громадський. 1. Впаае сї на громадськім добрі. (Наг )
Говорять нро несумлінного війта, що забогатїв кривдячи громаду.

2. Громадське кождому лакоме. (Наг.)
Кождий громадянин рад би покористувати ся громадським добром.

3. Громадське, то богацьке. (Крех.)
Прнкавка висловлює сумпий досьвід селян, що з громадського добра ворн- 
стають найбільше сільські богачі.
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4. Громадське, то так, як сирітське. (Наг.)
Говорив війт Іван Гайїсль, додаючи, що в громаді хто богатший. той пан гне 
потребує запомоги, нк бідні та  сироти. На жаль, практика наших громад 
дуже далека від такого розуміни річи.

•6. Громадського не шкода. (Наг.)
Індівідуалїстичшт погляд на громадське добро, яке, значить, модна уш ко

джувати ксіяцому.
0. Громадської кривій Бог пе подарує. (Наг.)

Щ е в більшій мірі, мовляв, ніж усякої індівідуальпої.
7. До громадського кожднй має право. (Наг.)

8сі1. кожднй член громади. Воно спільна власність усїх.
8. За громадське Бог дубельт карає. (Наг.)

Бо хто вкрнвдить громаду, той кривдить не одного, але цілий гурт люднй.
9. На громадськім сї иіхго ие напасе. (Н аг)

Первісно про громадську толоку, яка все бував гола: в дальшій л ін ії про
громадську касу, а якої ніхто пе запоможеть ся.

10. На громадськім усе пусто. (Наг.)
Мова про поле, толоку, де кождий маа право пасти і де наслідком того
все голо.

11. То громадський чоловік. (Наг.)
Давиїйше так звали сільських плвнїпотептів, що іменем громади вен і процеси 
за ліси і пасовиска. В ширшім значіпю : се чоловік, іцо стоїть за  громадою, 
дбав иро громадське добро.

12. То ще громадська курва. (Наг.)
Говорять про непосидючого сплітника та клеветннка, що бігав з хати до хатп 
розносячи сплітки.

13. Що громадське, то ие ґосиодарське. (Наг.)
Первісно в значіпю: се не власність якогось одного господаря, але також 
у згірдпім значіпю: се лежить пусткою, не вагосподаровине, про се иїкояу 
дбати.

14. Що громадське, то иїчив. (Гояоб.)
Кажуть у тім зиачіню, що ніхто до того не мав виключного права.

15. Що громадське, то так як боже. (Яс. 0 .)
Знач, ніхто не сьміа того нарушити апі ушкодити.

Гроші, Гріш. 1. Аби гроші, то всьо буде. (Тереб.)
Говорить бідний чоловік, якому здавть «я, що за гроші всього може дістати.

2. — А маєш ти грошіV — Овва, я й без гропшй хороший! (Цей.)
Відповідав здоровий і сильний чоловік, почуваючи свою особисту вартість.

3. Без грошей до міста, без соли до дому. (Ільк.)
І’ініїорндпо покладені речеин, хоча друге ннлявть сн річеко наслідком пер
шого. Пор. Х У а п і  І  (веМ  1040;.

4. Бев гроша лишив ся. (Лі*.)
Знач. Йому ие лишило ся апі одного гроша.

5. Без грошей у город — сам собі ворог. (Гнїдк.)
Хто Йде до міста бев грошпй. то очевидно йде даремно, бо нічого не купить
і не дістане.
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6. Без грошніі а нї руш. (Дрог.)
Знач, нікуди обернути си, не можна дати собі ради. ІІор. А (1а 11). Ріепі:мІ2 Ч.

7. Без грошігії і смерті, ие красна. (Урпче).
Нема аа що еиравити бучного похорону Пор. В г г о г .  Ріепіаііг '2.

8. Бея гроший пї'шго не купиш. (Дрог.)
Хиба вкрадеш ІІор. 2 й І и г .  X, ПНІ.

9. Без гроший чоловік не хороший. (Ільк., Короп.)
Гроші навіть нсвродликому додають припади, коли навааки без них і  гарний, 
вродливий чоловік уступив в тінь.

10. Беї грошніі чоловік як лурень. (Ннг.)
Пс вмів собі дати ради, не мав сьмілости. Пор. В с Ь І е і с Ь е г  сг. 102.

11. Без грошво як без очпй. (Наг.)
Сліпліі чоловік ве знаа куди повернути ся; так само й без гроший чоловіковії 
ніде нема ходу. Пор. Д а л ь  І, УН.

12. Без гроший як без рук. (Ільк.)
Гроші в повочаснім суспільнім житю пайважпїйший орїаіі, всесильний фактор.

13. Бідний иа гроші, богагии иа воіиі. (Вікно).
Ж артую ть богачі з бідного.

14. Були гроші, гостили тай сн взнияилп. (Грин.)
Знач, були гроші та  на ярмарцї минули ся. Слово „взнимили11 менї доси 
ие стрічнло ся.

15. Вдавив сї дідько моїми грішми. (Наг.)
Воші пропали марно, без пожитку для мене.

10. Великі гроші — готова біда. (Кол.)
їх  треба берегти, турбувати сн аа них і чоловік робить ся предметом ріжпих 
напаогий. ІІор. \У аш І. 1 (Сеісі 70).

17. Вернув ЄЯ свої гроші. (Дрог.)
З а  продану річ одержав такі самі гроші, які дав за пеї купуючи.

18. Видав усе до гроша. (Дія.)
Знач, усе до остатньої решти.

19. Вийшов ем із гроший. (Н аг.)
Знач, не стало мепї гроший. V

20. Вийшов на свої гроші. (Наг.)
Знач, продавши якусь річ відібрав ті самі гроші, за які вперед був купив ї ї .

21. Внпчнхав сї з гроший. (Наг.)
Змарнував гроші, пустив їх  марно.

22. Вишастан сї з гроший. (Наг.)
Роздав усї гроші, не добре обчисливши ся.

23. Вишептав єи сї з гроший. (Наг.)
Ио троха, по троха. тай видав усї гроші, які мав.

24. Вишпортав десь троха гроший. (Наг.)
Роздобув відкись, вишів із схованки. ■*

25. Відки я ти гроший озьяу? Адже з коліна ие вплупю. (Наг.)
Говорить чоловік у відповідь на якесь жадане гроший. Звязок ідей „вилупити 
а коліна гроші “ йде мабуть іа дитячої забави, при якій усівши аа  вемлї
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двома плоско стуленими долонями бють о зіпіеие коліно; повітрв між доло
нями видав нри тім ввук подібний до глухого бряячиия срібних монет; чоло- 

*■ вік, що робить се, приговорюй при тім дітям: „Слухайте, у мене в коліні 
гроші брязчат". ІІор. \У ап і1 . І (ОеМ 789>.

26. Ній би ва гріш мнш на «отузку аж до Львова гнав, і Наг.)
Говорять про чоловіка дуже ласого на гроші та па заробіток.

27. -Вій би ва гріш тридиенпу колу лупив. (Цей.)
Козу, що три дни лежала нежива, дуже тяжко лупити. Характеризують чо
ловіка крайнє захланного на гроші.

28. Вій гроші чвертками міряє. (Кол.)
Знач, він великий богач.

29. Він сї в сво.)'нх грошох не зпає. (Наг.)
Знач, не знав ліку своїм грошам, великий богач. ІІор. \У ап і1 . І (беїіі 1094).

30. Він так ва грішми, як щевби! за душев. (Орел.)
Знач, ласий на гроші, як чорт иа душу.

31. В нього грошнй як сьнітьп. (Наг.)
Знач, чоловік грошовитий, який не дуже іі дбав про гроші.

32. Всьо другим за гроші випускає, іно брехню пї. (Гнїдк.)
Говорять про безхарактерного, підкупного чоловіка, що при тім любить бре
хати. Пор. висше Ареида 1.

33. Готові гроші — рада готова. (Гнїдк.)
Коли чоловік мав готові гроші, то пе потребує довго нараджувати ся, може 
швидко дійти до иевної постанови.

34. Гріш до гроша складає. (Дрог.)
Говорять про ощадного чоловіка.

35. Гріш круглий — розкотит ся. (Лучак.)
Так впсловляють прикмету грошпй — шнндко минати ся і переходити 8 рук 
до рук. Звичайно говорять се нротиставлячи гроші тривкому добру — землі, 
господарству. ІІор. \У ап і1 . І  (Сеісі 7 6 ); Н ос . 2в8.

36. Грошнй з коліна пе вилупиш. (Нужп.)
Знач, відки будь не роздобудеш. Образове речене ноясиеио висше ч. ‘25.

37. Грошпй па дорозі не назбираєш. (Дрог.)
На них треба тяжко працювати. Пор. 2  а І и г. X, 1029.

38. Гроші біду робріт. (Наг.) ...найбільшу... (Голоб.)
Маючи гроші чоловік упвть ся, загордить ся та наживе клопоту. ІІор. А її а  ІЬ. 
Ріепіаііг 76 ; В г г о г .  Ріепіасіг 11.

ЗУ. Гроші богача шукнют. (Крех.)
Знач, неначе самі йдуть йому до рук, бо він користувть ся чужою пранею. 
Пор. АУапсІ. і (Сеіа 11%).

4 0 .  Гроші — велика річ. (Наг.) ...найстарша... (Яс. С .)
В суспільному житю вони неминуче потрібні. Пор. Н о с . 288.

4 1 . Гроші все зроблят. (Крех.)
їх  сила в теперішній сусиільносги дуже велика. Пор. \У ап іі. І ((іеМ 99;.

4 2 . Г р о ш і все сї до гроший тьигнут. (Наг.)
Богатий чоловік звичайно все що далі богатїв.
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43. Гроші гроші ропят. (Крех.)
За  позичепі гроші й д у т ь  проценти; розумно видані, в інтерес вложені гроші
несуть дохід. ІІор. Н ос. З ' 2 ; XV а її І. II, 421 ; Д а л ь  її, 7 ; XV а псі. 1 (Оеііі 56).

44. Гроші до грошнй! (Наг.)
Говорять про богатого чоловіка, якому до нагромаджених уже засобів прибу
вають що раву нові. ІІор. XVапїї. 1 (ОеМ 315); М и к а  2817.

45. Гроші лакома річ. (Наг.)
На них усякий ласий. Пор. А (1 а 1 Ь . Ріепігріг 80.

4й. Гроші, яолода жінка і бистрі коиї, то смерть. (Лучак.)
Бо на твої гроші й на жінку злакомлнть ся елі люди, а бистрі коні споло
шать сп і яабють тебе й самі.

47. Гроші ие полова. (Нвг.)
Знач, вони річ цінна. їх  треба шанувати. Пор. XV а п її. 1 (Сеііі 1327).

48. Гроші подвійна біда: і тогдп як е, і тогди як нема. (Льв.)
Бо коли «сть, то чоловік боїть ся, щоб не вкрали або турбубть ся, що би ва 
них купити, а як нема, то турбуать сн, як їх  роздобути.

49. Гроші — полова, а земля ськріта — ґрунт. (Сор.)
Характеризують контраст між „плнішим“ капіталом — грішми, і ,, постійним"
— землею.

50. Гроші своє право вают. (Дрог.)
Вони ломають писані й неписані закони.

51. Гроші — слина. (Котуз.)
Знач, щезають швидко і безслідно. Взнто мабуть із весільної пісні, де хор 
говорить до брата молодої:

Рубай, братчику, рубай,
,1а гріш сестрички пе дай,
Бо гріш тобі слина,
А сестра тобі мила. (Кот.)

ІІор. Етн. 36. V I, 3 ;  С н и . 785, 854; Д и к  1656.
52. Гроші, то вамона. (Заіул.)

Мамона — назва взята з арамейського слова маммоп, що значило мавток, 
добро, бев пїякого лихого зпачіии, і через посередництво письма сьв. і спе- 
цінльно євангелій зробило ся оош еп а р р е і і а ї т і т  для всякого мішущого жи- 
тевого добра, а  ще далі, мб. аадлн звукової блкзькости зі словом манити 
значать усе злудне. блискуче і нестійие, пор. двлї Мамона.

53. Гроші то рація. (Дрог.)
Знач, се доказ : у нечистій справі перед підкупленим судвю ніякі докази не 
стійні крім грошнй.

54. Гроші то сила. (Крех.)
З  ними чоловік аріїбить таке, чого без них це зробить ніякий силач. Пор. 
XVа п її. І (Оеііі 328).

55. Гроші, то сверть. (Балиг.)
І8 за них ідуть між людьми забійстка, війни та  злочини.

56. Гроиюв усюди місце дают. (Цей.)
Знач, богатого чоловіка пустять туди, куди не пускі ють бідного. Пор. А її а ІЬ. 
Р іепіаііг 74.
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57. Давали гроші, та ве вмів брати. (Дрог.)
Давала на торві добру ціну за  якусь річ, а  він надїючи сн більшої прогавив
добру нагоду і потім мусів продати дешевше.

58. Дави сї своїми грішми! (Наг.)
Прокляте скупареви: ковтай свої грош і і подави сн вимв! ІІор. \У апс1. І 
(Оеііі 1275),' ' .

59. Дай Боже гроші, а иа біду я й сам зароблю. (Цей.)
Іровїзуе чоловік над собою самим, що все в добру годину запопаде собі 
якесь лихо.

00. Дай му гріш, а вій і на два пе дпвпт ся. (Лучак.)
Говорять про такого, що виявляв великі претензії, дорожать ся своєю у слугою.

01. Дасть Бог людьом біду, то гроші будут. (Мшан.)
В бідї чоловік мусить роздобути гроші потрібні для його ратунку, яких бн 
пераз не роздобув у нормальних відносинах. Пор. висше Біда 21, 92.

02. Де гроші говорьпт, тая ти розуме яовчи. (Цеп.)
Богатий чоловік хоч дурний мав в громаді часто більшу повагу й значіне, 
вїж  розумний а вбогий.

03. Де гроші судьп, там право в кут. (Кол.)
Говорять про підкуплені, продажні суди, мабуть первісно про польські, що 
мали з того погляду вироблену славу.

64, Де гроші, там розуму не тиеба. (Л ін)
Богатого шанують хоч він і глупий. Пор. 2 а 1 и г . X, 1122.

05. Десь ем тут троха грошпй розкорпала. (Кос.)
Знач, 8аробпда, випросила чи загалом роздобула.

66. Де-сь пе дав гроша, там не пхай носа. (Ільк,, Петр.)
Гріш  дав чоловікова вступ у товариство, здобував йому рівноправність між 
людьми і не маючи їх  чоловік ве мав голосу в суспільності!. Сею приказкою 
уговкують такого, хто без даня рації мішавть сн пе в своє діло.

67. Де я тн грошнй розкручу? (Дрог.)
Знач, нї відки роздобути.

68. До міста по гроші, а на село по розум. (Ільк.)
Мабуть стара приказка з тих часів, коли вся вага суспільного жити була 
в селах. Тепер дівть ся подекуди навпаки: гроші несуть до міст, і в містах 
набирають ся розуму, якого в селах нї відки добути.

69. Доробпв с я : грошей пе має; в одежу вбив с я : підняв поли, яйцї
голі. (Тисьм.)
Іронїзую ть із такого, що війшов, як то кажуть на пси. звів ся пї на що.

70. Єден гроші складав, другий мішок шив. (Міич.. Негр. Ільк.)
Висловлено звичайне житвве явище, що не все той кориетав З Грошпй, хто 
вапопадно збирав їх . Иор. \У ап сІ. 1 (СеКІ 119).

71. За гріш бп сї дав обріватп. (Дрог.)
Кепкують із вахланного чоловіка, що за гріш готов відректп ся своєї віри.

72. За гроші всього дістанеш. (Дрог.)
Говорять на нрмарцї, коли хтось попитув за якимось товаром. Пор. А сІа ІЬ . 
Ріешасіг 109.
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73. За гроші всього дістане, тілько тата-панн пе дістане. (Янор.)
Всесильність гроший мав свої межі там, де зі сфери матеріяльїшх інтересів
переходить у сферу чути чи то родинною чи ириятельського. Пор. \У а п ї ї . І
(СеМ 169).

74. За гроші всьо купиш. (Кол.)
РоаумівтЬ сн. все те, чим люди торгують і що можна купити. ІІор. Н о о . 356.

75. За гроші дав би сп іі п—ку врізати. (Н аг.)
Знач, готов згодити сн па всяке ганебне дїло, потоптати свою людську гідність.

76. За гроші дав 6п ся повісити. (Стап.)
Говорять про скупаря, що волить відмовляти собі всяких вигод у житю, нїж 
роястати ся з грішми.

77. За гроші з дївки к -  ву вробиш. (Льв.)
Гроші деморалізую ть людий, із чеоннх дївчат роблять проституток.

78. За гроші і тата й ваау купиш. (Комар.)
Іронічно пересадно малюють силу грошнЙ. ІІор. Н ос . 305.

79. За гроші лиш рідної яави ие купиш. (ГІужи.)
Знач, купиш усе иише.

80. За гроші хиба неба ие купиш. (Кал.)
Бо Пан Біг судить по справедливости і пе дасть підкупити себе. Пор. б е ї а к .  161.

81. За карний гріш пустив. (Наг.)
З а  дешеву ціну, за пів дармо Продав.

82. За  мій гріш усюди хоріиі. (Наг.
Велнчаеть ся чоловік, що 8а свої гроші знаходить усюди пошану та прихиль
ність. ІІор \Уап<1. І (СеМ 1217).

83. За вої гроші най яінї вокне. (Дрог.)
Говорив чоловік, що купивши новий кожух зараз попав під дощ і отак буцім 
то відгризав ся тим добрим людям, які остерігали його, що його кожух МПКІІС. 
Зпачіїш приказки: хто заплатив, може собі 8 купленим предметом робити, що 
йому подобачть си.

84. За ііесїй гріш продав. (Кол.)
За  пів дармо. Иор. А сІаІЬ  Ріепі^сіг 91.

85. За  свій гріш кождніі хоріш (І.іьк.)
Хто заплатив, мав право користувати ся купленим місцем чи предметом. Пор. 
висше ч. 8 2 ; Н ос. 308.

86. За свої гроші ше й відповідай. (Наг.)
Ж алував ся чоловік, який через свої гроші поиав у  якусь халепу.

87. За тані гроші іі пси аясо і іять. (Сіл. В.)
Знач, що дешеве, те й плохе та мало пожиточне; за добру річ треба запла
тити дорожше.

88. Знайдені гроші двоя смерть, а третояу згуба. (Тюд.) ...троя... чет
вергову... (Грив )
Мабуть натяк на відоме оповідане, що два чи три ледчрі знайшовши великі 
гроші потроїли один одного і иогкбли біля тих гроший.

89. Знаю го як дурний гріш. (Крех.)
Знач, се чоловік ногапий, я його знаю 8 того боку, він і мспї дав ся в знаки,
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90. І гріш дав, тай г —о ззів. (Кольб)
Дурний чоловік і за сво ї грош і пе нокористувть ся бажаним добром, його 

обдурять і Обід руті-.

91. Ідут гроші на гроші. (Борпсл.)
Знач. ще. одні, не минули ся, я вже другі припливають. Говорить при добрий, 
дохідний інтерес.

92. І блошиного гроша не варт. (Кол.) ...не дам за тото. (Цеп.)
Се нічого не варто, чоловік або предмет ледачий.

93. І  то грош і! (Наг.)
Говорить продавець при торгованю, коли покупець дає йому занадто малу ціну.

94. Його сї гроші ніколи не держьит. (Наг.)
Кепкують із такого, що все бував в грошевих клопотах і ніколи ні- вмів за 
рядити ся з грішми так, аби йому вистарчпло на його потреби.

95. Кілько ти за се дав? — Усі гроші. (Борися.)
Ж артливо відиовідае чоловік, не бажаючи докладно иривпавати ся. скілько
саме заплатив за якусь річ.

96. Кілько то буде на гроші? (Ц ей)
Ж артливо питали чоловіка, який жалував ся на втрату чогось дорогого та 
милого: гроші — міра всякої вартости.

97. Кобп гроші, біда буде. (Цен.)
Ж артує чоловік із свовї долі, яка все нагонить йому якийсь видаток, скоро 
у нього знайдуть ся гроші. ІІор. висше ч, 59.

98. Кобя гроші, вішок буде. (Урнче).
Знач, забрати та сховати гроші не штука, коби лише розстаратл їх .

99. Коли гроші говорять, то всі вусять губи постулювати. (Ільк.)
Гроші тут у значіпю: богатий чоловік. Його думку всі звичайно реснектують. 
Пор. висше ч. 62.

100. Лихий гріш не загниє. (Ільк.)
Говорять про лихого, ледачого чоловіка, який усе вміє дати собі раду і дер
жить сн на сьвітї.

101. Лихого гроша ніхто не вкраде. (Ільк.)
Так само й лихий чоловік усе мотяєть ся між людьми гам, де його не ба
жають бачити.

1п2. Ліпший гріш у жмеїіи, як два в чужій кишеии. (Гнїдк.)
Своя власність хоч мала, ліпша від чужої великої.

103. Мав грошві як леду. (Наг.)
Знач, богато. ііелїчсних. ІІор. А сІаІЬ . Ріепіасіг 47.

104. Має гроший як нас- но. (Кол.)
Ж артую ть і8 чоловіка не дуже то богатого. який про те любить величати си 
своїми грішми. Пор. XVа 11 СІ. І (СеЬІ 1290).

105. Мав гроші як Жид (Ком.)
Жиди здавна вважають ся спеціалістами від збнраня гроший та манїпульо- 
ваіія ними.

100 Мече грішми як полової). (Бор.)
Говорить про марнотратника та легкодуха, що тратить богато гроший.

107. Можна кождояу с в о ї ї і і  грішми і воду гатити. (Красиоіля).
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Знач, можна йому видавати іх  иа яке хоче, хоч би й як нераціональне під
приємство.

108. Нагпав ау гроший у кішепю. (Н аг.)
Вкавав йому якийсь дохідний інтерес, спричинив значний дохід.

109. На гроші би якийсь раз охнути. (Наг.)
Треба тяжко працювати та при т іл  нераз застогнати.

110. На гроші нема нуїціня. (Ільк.)
Знач, люди все приймають і видають їх . ІІор. Д и к . 1648.

111. Найшов батько гроші тай каже: .Х то рано встає, тону Бог дав".
А спи каже : „Овва, той іще раншо встав, що загубив*. (Зазуд.)
Так ліниві люди «водить а<1 аЬзигсішп відому приповідку: Хто рано встав,

тому Бог дач. Знач, рано можна ие лише знайти, але й загубити.

112. Не знає грошол ціпи. (Дрог.)
Не вмів шанувати гроший, иероплачув за все. Пор. 2 4 ( и г .  X, 806.

113. Ие знаю, чн будут у кума гроші, хиба хто підкине. (Дар.)
Знач кум безгрішний, у  нього гроші не держать ся. Пор. Н о с . 371.

114. Не макш грошей, не йди па торг, бо ніхто нічого не дасть на
борг. (Комар.)
Осторога практичних міщан. ІІор. висше ч. З, 5.

115. Не на то гроші, аби їх у болото кидати. (Берез.)
їх  можна ужити на щось пошиточнїйше, ве марнувати. Пор. \У а п сі. І
(Сеіа 1245).

116. ГІниї за гріш тьижко, як з каленьи. (Наг.)
Важко роздобути гроші, як воду або що буді. пожиточне з камеїш.

117. Нинї за гроші, завтра за дурпо. (Дрог )
Оповідають, що десь на якійсь коршмі був такий напис. Т а  хоч і як ходили 
люди до тої корщми, то все таки ніколи не могли дождати ся того „завтра*, 
бо напис усе лишав сн без зміни.

118. Нннї на гроші скупо. (Наг.)
Знач, у всіх  людий їх  обмаль.

119. По що мінї гроші? Ще би мі хто роїбпв на дорозі'. (Наг.)
ІІіартув бідний чоловік, у якого гроші — рідкий гість.

120. Про гроші не стало. (Наг.)
Знач, гроший можна би роздобути, як би не якась инша перешкода.

121. Ироапв грошикам очп. (Наг.)
Знач, пропустив їх , вмариував.

122. ІІролуцував гроші. (Наг.)
Протратив иа всякі витребеньки.

123. Нрос—в гроші. (Н аг.)
Протратив, пронутав без пожитку, дословно: проїв.

124. Пустив гроші з рук. О а г .)
На нрмарцї давали зп щось добру ціну, а  він ие взяв і погім мусів віддати 
за  меншу.

125. Пустив гроші крізь горло. (Наг.)
Знач, пропив або проїв,
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120. Рахуй гроші з тиха, ие зазнавш лиха. (Ільк.)
Значіне не 80НСЇЗІ ясне: «б. не хвали ся, скілько мазш грошнй, бо тим стя
гаєш па себе вахланність 8лпх людий.

127. Розшолопав десь дрібку гроший. (Наг.)
Видобув 8 тяжкою бідою.

128. СверСдит ті гроші? (Н аг.)
Знач, ти рад кидати їх ,  пе можеш приберегти на чорну годину ?  ІІор,
А (1 а  1Ь. Ріепіасіг 24.

129. Снпле гроші, як полову. (Наг.)
Говорять про марнотратника. Пор. висше ч. 106.

130. Сій гроші, пай сї родьит. (Наг.)
Говорять жартуючи, коли хто ровгублюв гроші, пустив їх  із рук і вони роз
кочують ся по землі.

131. Сівяті гроші, яолїте Бога за нас! (Лучак.)
Ж артливо зітхав бідний чоловік, якому до зарізу треба гроший.

132. Так бідного гріш добрий, як богацькнх два. (Лучак.)
Ц іна гроша все однакова без огляду па те, з чиїх рук він походить.

133. Так ми якось, як перед грішми. (Унят.)
Ж артливо зам. не маю гроший, жду, щоб хто дав.

134. Так як бп взьив гроші та в болото верг.(Наг.)
Зпач. вмарнував, видав 8а якусь непотрібну річ.

135. То великі гроші. (Н аг.) ...грубі... (Дрог.)
Знач, велика сума.

130. То в едппх грошох. (Нат.)
С и м  о б о м  р іч а м  о д н а к о в а  ц ін а .

137. То гпркни гріш. (Дрог.)
Зпач. здобутий якимось ушшенвм, соромом, тяжкою працею.

138. Того на ніякі гроші пе дістане. (Дрог.)
Се дорога річ, ї ї  взагалі пе можна дістати.

139. То дурний гріш. (Н аг.)
Властиво фальшива, непотрібна монета: переносно також кажуть про ш ахрая, 
що туманить людий і видурює у них гроші.

140. То й злояапого гроша не варто. (Лім.)
Знач, річ зовсім нікчемна, без ніякої вартости. ІІор. нпсше. ч. 92.

141. То кериаві гроші. (Наг.)
Знач, кроваво зароблені.

142. То пе на гріш перцю купити (Дрог.)
Знач, се інтерес не простий, тут треба розумно брати ся до діла.

143. То не знайдені гроші. (Дрог.)
Вони не легко прийшли, а тяжко зароблені.

144. То не на мої гроші. (Дрог.)
Знач, н пе маю стільки гроший. Говорить покупець, коли продавець править
занадто високу ціну.

145. То не які будь гроші. (Наг.)
Зпач. се не марницн, се великі гроші.
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146. То страчені гроші (Дрог.)
Се сирава пропаща, і те, що вндапо на неї. також пропаще. Пор. \Уап<1. І 
(Оеіа 1259).

147. Тріее сї над грішжп. (Наг.)
Говорять про скупаря, що не любить видати анї гроша.

148. Тьижко ипнї за гріш, як канеиьн глодатц. (Наг.)
Нема де заробите, н ї відкн видобути ірошші. ІІор васше ч. 116.

149. Угнав у великі гроші. (Наг.)
Говорять, коли хгось при торзі або лїцітації иідгапва ціну що раз висше аж  
до крайнього ступня, дає за ту річ дуже богато.

150. У гроша в два лпця. (Лучак.)
Значіне менї не ясне.

151. У гроша лиця неаа. (Збар.)
Він не соромить сн йти з рук до рук, не почуває ганьби, яку причииює людям.

152. У аеие грішми не сяердит. (Наг.)
Знач, нема грошші, даремно шукати. ІІор. лат. Ресипіа поп оіеі, яке одначе 
має шипе значіне.

153. У яене гроші не даряуют. (Дрог.)
Говорить лихвар ь ,  я к и й  роа-у-раз внзпчуе гроші і лупить 8 а  се проценти.

І54-. У мене нннї на гроші піст. (Наг.)
Знач, нема грошпй, перевели ся.

155. У нього грошпй як полони. (Наг.)
Знач, чоловік богатий, грошовитий. ІІор. \Уап<І. І (йеісі 1295).

156. У цього грошпй як у Жида. (К о н .)
Знач, чоловік грошовитий, оборотний. Пор. висше ч. 98; Д и к . 1639.

157. У нього гроші плїснїют. (Наг.)
Знач, богач, держить гроші в схованках.

158. У нього ті.іько грошпй, як у Жида свпний. (Ц еп)
Ж артують із бідного, негрошовитого чоловіка. Пор. \У а п <1. 1 (беМ 9).

159. Хто яае гроші, той все хороший. (Ільк., Петр.)
Гроші дають чоловікови красу й повагу.

160. Хто мав гроші, той мав розуи. (Дрог.)
Богач усе ввяжавть ся розумним, має новагу між людьми. '

161. Хто яае гроші, той пан. (Дрог.)
Говорить про теперішні часи, коли у л ю д и й  цінять не рід. як колись, а  до
статок. ІІор. З й іи г .  X, 1121.

162. Хто не стоїть о гріш, той і шелюга не варт. (Ільк.) ...тот шеляга 
сая... (Міііч.)
Хто не вміє берегти, шанувати гроший як результату суспільної ираці, той 
внявлие брав розумного думапя і оборотносте

163. Хто ся я грошина пе рпхуе, того біда частує. (Бук. к. Тїс.)
Не чкслнчв ся з грішми і марнуючи їх  чоловік швидко мусить зійти на біду.

164. Чужі гроші не гріют. (Льв.)
Ними не будеш богатий, ве купиш нічого, треба мати свої. Иор. А сі а ІЬ . 
Ріепіасіг 10.

165. Шануй гроші, то вони тебе пошавуют. (Льв.)
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Хто пе марпув гроші і доробить ся добра, той мав пошаву ніж людьми.

166. Шьпнуй гроші, бо то праці. (Наг.)
На них би треба тяжко робити, знач, не слід марнувати їх .

167. ІЦо мінї гроші ? Я сая гроші. (Наг.)
Говорить чоловік почуваючи свою вартість і силу — в кождіи разі заробити 
потрібні йому для жити гроші.

168. Я гроший лопаток» не горну. (Доброс.)
Відповідав чоловік на жадане позички або грошевого датку, що иеревисшав 
його спромогу.

169. Я грошнй не краду. (Наг.)
Зпач. вони не приходять менї легко, ве можу шастати ними. Пор. XV а п (і. І 
(Се|<1 ІІ4Н).

170. Я грошнй не робю. (Наг.)
Відповідь на чиюсь претензію, щоб дати йому грошнй.

171. Я за грішяп пе гину. (Наг.)
Мені про них байдуже, обійду ся без них.

172. Як бн я нан тотн гроші, епав бп я, іцо з ішян зробити. (Наг.)
Говорить бідний чоловік бачу чи, як боїач марнує гроші.

173. Як гроші горьит, то треба тою яісце перехрестити і кинути щось 
на нього. (Наг.)
Вірять, що в тім місці, де в ночи показують сн блудні огники, „горять гро
ш і", закопані і закляті там Бог «на колі. В такій хвилі вони підходять па 
верх землі, і коли перехрестити те місце, то сила ироклитя пропадав і чо
ловік може взяти ті гроші. Від того, що кине чоловік па те місце, залежить, 
як глибоко треба копатп за грішми: коли кияе капелюх або щось невелике, 
то воші будуть близько поверхи!; коли кине вужнще. то мусить копати так 
глубоко, як задовге те вужшце.

174. Як має чоловік гріш, то тогди хоріш. (С'тояи.)
Тоді набирав краси й поваги між людьми. Пор. висше. ч. 159.

175. Я на гроші тьижко працюю. (Наг.)
Знач, вони у мене пе крадені, а  чесно вароблепі.

176. Я на грошох не еїджу. (Н аг.) . .не сплю. (Кол.)
Знач, у мене нема готових гроишй, не маю звідки ощадити їх .

177. Я нннї ие при грошах. (Наг.)
Знач, сьогодин не маю грошей.

178. Я ти гроший а рукава пе внтріеу. (Наг.)
Зпач. мушу тяжко заробити, не здобуду так легко, як тобі здавть ся. Пор. 
\Уапс1. 1 (СеМ 1248).

179. Я ще сї иа такі гроші стьигпу. (Н аг.)
На таку суму мене ще стане, можу роздобути її.

180. Я ще якийсь гріш варт. (Крех.)
Знач, мій мавток, мій кредит ще дають запоруку, що я можу заплатититакі гроші.

Грубий. 1. Вже-с грубішій як довший. (Наг.)
Говорять про ненажеру що їсть або не, хоч у нього живіт новішії.

2. Бона ходит груба. (Наг.)
Знач, вагітна.
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3. Груба як фаса. (Дрог.)
Говорять про грубу, товсту жінку. Фаса з німецького Равз — бочка.

4. Грубий — Богові) любий. (Льв.)
Бог дав йому, мовляв, добро здоровле і можність угодутати ся так, що він 
зробив ся грубнії.

5. Грубий па палець. (Н аг.) ...на три пальці'. (Наг.)
Говорять про верству чогось, прим, сала у кабана, то що

6. Грубий як бочка. (Наг.)
Про грубого, пузатого чоловіка.

7. Грубий як вужніце. (Наг.)
Говорять про шнур або иншу подібну річ.

8. Грубий як друк. (Наг.) ...як оборожина. (Наг.)
Про молоде дерево або иішіі подібні річи.

9. Дійшло до грубого. (Дрог.)
ДШіило д о  я к о г о с ь  рішучого звороту в справі, від слів дійшло до діла.

10. З грубшого кіицьи му заїхав. іНаг.)
Вилаяв поганими словами, набив міцно.

11. То вже грубі гроші. (Дрог.)
Знач, со вже велика сума, сього не можна легковажити.

12. Хто грубий, той Богу любий, а хто тонкий, той дїдькови на батіг
швидкий. (Ожид.)
Т ак відповідав черевань на насьміхи тонкого, худого чоловіка.

Грубо. 1. Він сї грубо помилив. (Дрог.)
Сильно помилив ся, далеко відбіг від правди.

2. Грубо — любо, топко — гірко. (Сор.)
Говорить про скибки хліба, які в давній, патріархальній родині звичайно від
кроював кождому голова родиаи.

3. Ти сї ще на тім грубо ошукаєш. (Льв.)
Знач, повесеш велику страту.

4. То грубо вбрехано. (Льв.)
Знач, се очевидна, несумлінна брехня.

5. То грубо переплачено. (Дрог.) ‘
Заплачено далеко більше, нк се варто.

Груда. І. Іде як по груді. (Дрог.'і
Діло йде важко, пиняво, з перешкодами.

Груди. 1. А грудьми би-с робив! (Наг.)
Прокляте: щоб ти тяжко віддихав, високо підносячи груди в тяжкій хоробі.

2. Аж ми в грудьох дух захопило. (Наг )
Говорить чоловік про иаглий перестрах, зачудуваае або взагалі якийсь афект.

3. Аж мі в грудьох закололо. (Наг.)
Ж аль чогось зробилл ся, ваболїло в нутрі.

4. Бий ся в груди, лан ся в матїрь. (Міпч.) ...мать. (Ільк.)
Ж артливо характеризую ть прикре, безвихідне положене, коли чоловікови ие 
то хочеть ся илакнти та кпити ся, не то виланти ся.

5. Бий ся в груди, лай ся в мать, такой віри ие хотят дать. (Гиїдк.)
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Знач, чи вдавай покірного, чи чини ся брутальним, а  все таки в? вірять

6. Бодай ти грудьми робило, як тп міпї щире робиш. (Наг.)
Капнуть лінивому, що при пильній роботі поводить ся байдужно та шшнво. 
Роблене грудьми пояснено впсше ч. 1.

7. Грудьми робити. (Наг.)
Тяжко конати, важко дихати, пор. ч. 1, 6.

8. Дав му по під грудп по жидівськії. (Наг.)
Жиди коли бють ся, то поперед усього бюгь кулаком по під ребра. Се шізи- 
вавть ся жидівський „8ец“ . Сей спосіб боротьби у ваш их селян уважавть ся 
нечесним.

9. З грудий ми сї гора звалила. (Дрог.)
Позбув ся якогось клопоту, тяжкої журби.

10. Носити грудьми. (Наг.)
Значіпв и і вирга. ч. 1.

11. У грудьох му Грає. (Н аг.)
Зпач. він харчить, має дихавицю.

12. Хриетос му в грудьох грає. (Н аг.)
Він тяжко харчить, кашляв, мав дихавицю.

Грушка 1. Бо то пе грушку вкусити Марушку. (Міич.)
Значіпв неясне. Мб. речепв еліптичне: закохати, звести дівчину, се не
грушку вкусити, знач, се не таке маловажне діло.

2. ВлЇ8 на грушку, рвав петрушку. (Гнїдк.)
Передразнюіоть, коли хтось говорить нісенітниці', перескакуй я пятого па 
десяте. Пор. А (1 а 1Ь. Огивгка І і .

3. Грушка —  минушкн. (Город.)
Знач, не велика радість, пе велика ї ї  вартість.

4. Грушки на вербі покачувати. (Гиїдк.)
Знач, робити комусь зовсім неоправдані надїї. обіцювати щось педосяжне.
Пор. А іІа ІЬ . бгизхка I I .  13; \Уапс1. І (Вігпе 35).

5. Де піде, то все золоті грушки за ним ростуть. (Ільк.)
Знач, усюди вмів дати собі раду, лишить за собою добрі сдїди і приємні
спомини.

6. І грушок не хочу і на дерево пе полізу. (Кол.)
Говорять про лінивого, що не бажаючи трудити ся зрікаеть ся іі користі!
зі свого труду. Иор. \ \ 'а і к І .  І (Вігпе 12).

7. Набив грушку иа голові. (Наг.)
Вдарив цо голові так, що набігла їудн.

8. На вербі грушки пе родять ся. Ільк.)
Дарма надіятися чогось вовсш безпідставного та фантастичного. Пор. А с Іа ІЬ . 
(їгиггка 4  М У  а псі І (Вігпе 35).

9. Не заспить грушок у попелі. (Ільк.)
Говорять про проворного, роботящого чоловіка, яккй не пропустить доброї 
пагоди до якогось діла. ІІор. А сІаІЬ . Сгивгка 5.

10. Не пїідє грушка дальше від листя. (Ільк.)
Діти не бувають надто відмінної вдачі від родичів. Пор. \Уапс1. І (Вігпе 11).
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11. Показує грушки па вербі. (Ільк., Нетр.)
Робить фантастнчпі надії, пор. в и с п і є  ч . 4.

12. Яка грушка, така п юшка. (Ільк., Петр., Лучак.)
Яке діло, такі Його наслідки; які родичі, такі й Діти. Пор А сІаІЬ . Огивгка 2.

13. Як грушка достигне, то сана з дерева впаде. (Наг.)
Говорять до чоловіка, що силнувть єн передчасно осягнути якусь річ. Пор. 
\У а п (І. 1 (Вігпе 23).

Губа. 1. Аби що до губи, будуть їсти зуби (Ільк.)
Коли б тільки страва, вже такий знайдеть ся, що ї ї  в’їсть.

2. Аж ми сї губи злипают. (Наг.)
Так менї солодко, привмно; говорять первісно про під (див. 8. V. Мід), але 
також образово про шішу приємність.

3. Губа як на коловороті' лїтае. (Ільк.)
Чоловік балакучий, говіркий. Пор. А <1 а 1Ь. ОеЬа 16.

4. Губа як питель. (Голоб.)
Чоловік теркітливий, балакучий.

5. Губа в пего як холява. (Ільк.)
Знач, чоловік дволичний, брехливий, що говорить раз так, то знов ннакше. 
Пор. А (1 а 1Ь. С^Ьа 2-і.

6. Губи ми сї посідали від вітру. (Наг.)
Посідали сн з наголосом на ї  знач, потріскали до кровн.

7. Губи яу медом мастит. (Кол.)
Підхлїбляв, підлещувть ся. Пор. \У ап  її. III (Майї 405).

8. Губи як каїшцї віддув. (Наг.)
Говорять про товстогубого, але також про сердитого чоловіка. ІІор. польське 
6§Ьа іак  каїеіа, А (1 а  ІЬ . (їеЬа 15.

9. Губі своїй жалувати. (Гнїдк.)
Говорять про скупаря, що жалує сам собі ліпш ої страви.

10. Губою говори, а руками роби. (Ільк.)
Підгоняють балакучого робітника, що мав охоту говорячи стояти склавши 
руки.

11. Губою що хоч плети, а руки прн собі держи. (Ільк.) ч
Уговкують сердитого чоловіка, що від лайки вараз переходить до бійки.

12. До готового хліба найде ся губа. (Мінч.)
Образово: до надбаного добра легко знайти такого, що зумів корнстувати сн 
ним та вживати його.

13. За губу служити. (Гнїдк.)
Значіне неясне. Мабуть служити за самі обіцянка, без реальної заплати.

14 . Заішшиив губи. (Наг.)
Зробив горду, недоступну міну.

15. Зашнурував губи. (Дрог.)
Зціпив і зморщив уста, розсердив ся і перестав говорити

10. З губи нені вийняв. (Ільк.)
Сказав таке слово, яке я ось-ось готовпв ся сказати.

17. З  губи холяву робити. (Гнїдк.)
— 480 —



Губа Ч. 7732— 7749.

Знач, брехати, дурпти когось, обіцяти а  не додержати. Пор. А ііа ІЬ . С^Ьа 24.
18. І в губі нічого не мав. (Дрог.)

Не їв пі рісочки, голодний.
19. І моя губа по а луба. (Днд.)

Знач, і я люблю добре попоїсти.
20. 1 наша губа ве фляша, тик би з'їла, як і ваша. .(Ільк.)

' Значінв и і зирга.
21. Йому сї з губи курит. (Кал.)

Знач, вів бреше, йому ве можна вірити. Пор. Брехати 8.

22. Коби не губа, була би шуба. (Лиг.) Жеби... (ІІетр.) Коб... була-б..
(Стоян.) Як бн не та... злота... (Гриб.)
Як би чоловік у невідповідну пору не скакав якогось слова, то був би мав 
якусь користь. Одним лихим словом можна нераз попсувати діло. Пор. А сІаІЬ . 
С«Ьа 12.

23. Лижи мені губи, коли гіркі, а коли солодкі, то сам вляжу. (Ільк.)
Звай м ен е  в тя ж к у  годину. ПОТІШ м ене в  п р и к р о с т и , то д і Іі 80ВИ ся моїм 
п р и я т ел е м ; у д об р ій  годи н і м ен і й б е з  п р и я т е л ів  добре .

24. Має губу від уха до уха. (Ільк.)
Говорять про губатого, широкоротого, а  також про сварливого або брехли
вого чоловіка. Пор. \У ап сі. III (Майї 237, 257); В г г о г .  6§Ьа 9.

25. На губах мід, а в серци їдь. (Наг.)
Говорять про облесного, мнспонзикого а злого чоловіка. Пор. А сІаІЬ . Пзіа 5 ;

20. Не вірь губі, положи на зубі. (Ільк.)
Не вір голому слову, додивляй ся до діла, зроби пробу. Пор. А сІаІЬ . 6 $Ь а56 .

27. Не вір губі як нсови. (Лучак.)
Пес любить брехати, тай людський рот також. Пор. \У а псі. Ш  (Майї 34, 
118; Мипсі 34 і; С е іа к .  296.

28. Не вір губі як нсу, бо часом збреше. (Гнїдк.)
Значінв иі зирга. ІІор. АсІаІЬ. О^Ьа 54 ; XV а псі. III (Майї 75).

29. Не кожда губа печериця. (Гиїдк.)
Губа тут у  значіпю всякого гриба (З с Ь те а тт ) . Ш ирше значінв мені пеясне.

30. Не можна всім губи заткати. (Ільк.)
Людським брехням, обмовим та спліткам ие покладеш запори. Пор. А сІаІЬ . 
0§Ьа 42, 43 ; УУапсІ. III (Майї 35. 112; Мипсі, 134).

31. Не роби з губи холявп. (Ільк.)
Не бреши, пе обіпюй, щоб потім пе додержати. ІІор. висше ч. 5, 14; а  також 
\Уапс1 III іМаиІ 298); В г г о г .  0§Ьа 15.

32. Нї з губи ^ови, иї з носа вітру. (Ільк.)
Говорять про нерозміпиого, пездарпого чоловіка.

33. ІІесьсю би губу мав, хто би що против тебе сказав. (Вікно).
Знач збрехав би, сказая би дурницю.

34. Пішов на губи. (Наг.)
Звів  са нї па що, вбіднїв, аабрав ся геть із села.

35. По губах текло, в ротї сухо було. (Кол.)

Н о с. З о ї ;  \У ап сі. 111 (Миші 99).
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Говорять про всяку марну сподіванку, про приємність або користь, що вже 
видавала ся близькою, але минула чоловіка. ІІор. а п (1. 111 (Миші 233).

ЗС. Стидно я губи г -  цю робити. (Наг.)
Знач, упивши ся десь у чужім домі зблювати ся. ІІор. Х а іи г .  VI. 583.

37. Тогди ми губи лижи, коли чориі. (Ільк.)
Тоді говори меаї ласкаві та любі слова, коли я в гризоті та в клопоті.

38. Хто губи отвирав, той лихо має. (Ком.)
Знач, хто за що будь сварить ся та лаеть ся, на того всі сердиті і ніхто 
йому в біді не поможе.

39. Як би му губи медом помастив. (Наг.)
Сказав йому щось прнвмне, похвалив його. Пор. \Уап<1. III (Майї 279).

40. Як би не губа, була би золотая шуба. (Ільк.)
Значінв ці зирга ч. 22. Пор. А сі а ІЬ. 6§1>а 72.

Губатий. 1. Хто губатий, буває богатни. (Цеп.)
Губатий тут мб. звачить язикатий: хто вмів підбрехати, иідлестити ся або 
вибрехати са в біди, той бував богатий.

2. Як ти губатий, то тобі вільно і в церкві свистати? (Цей.)
Яіартують із губатого, якого губи зложені так, що все здавть ся, буцїн він
свище. Натяк на анекдоту про глухого й губатого в церкві, пор. Етн.
36. VI, ч. 2Н2.

Губити. 1. Він сї губпт у гадках. (Дрог.)
Даремно міркує про щось, не може догадати ся правди.

2. Губит ми сї нам^игь. (Наг.)
Знач, трачу память. забуваю ся.

3. Губит сї в тім чоловік, як у лїсї. (Дрог.)
Говорять иро якусь заплутану справу, повпу суперечностий та пеясноетий. 
Пор. \Уап(1. IV ( \гег1іегеп 68).

4. Губит сї, як вош у кожусї. (Ц^н.)
Ховаеть ся швидко, годі його знайти. Пор. \У а п  (і. IV ( Уегііегеп 68).

5. Губит сї голос, як у ямі. (Наг.)
Говорять про глухий вакамарок або печеру.

6. Най сї губит, що сї чоловіка не хоче держьпти. (Наг.)
Мертвим річам припису Ять ся певна воля, симпатія або антипатія до їх  вла
стителя.

7. Не губи душі! (Наг.)
Просить ся той, кого хтось иншнй бе заввято.

8. Не їуби, не будеш потребував шукати. (Дрог.)
Докоряють розвнні, що часто губить свої річв і потім шукав їх .

9. 'Го мепе губит! (Наг.)
Знач, се мені дуже прикро, болить мене, сього мені жаль.

10. Тут ви сі губит нитка. (Дрог.)
Гут починають ся для мене неясність, тут перестаю розуміти діло.

11. Хто губит, видно що має що губити. (Наг.)
Бо хто нічого не мав, той не може й згубити нічого.

12. Хто губит, того Пан Біг любит. (Кол.)
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Звач. дав йому достаток, із якого частину ноже й згубити. Так потішають 
чоловіка, що згубив щось.

13. Що сї губит, то дїдько за старші довг бере. (Наг.)
По народнім віруваням, опертим иа жидівських апокріфах, Адам записав чор- 
тови весь .свій рід (див. Намятви т. II ст: 178), знач, старий довг. який винен 
чоловік чортови, се його душа. В отсїй і  в инших приповідках (див. дальше 
Довгі маємо слід віруваня, що загублені річи вважали ся відплатою чортови за 
той довг. Щ ось подібне бачимо також у німецькій приказці: \У аз т а п  уег- 
Іогеп Ьаі, т и з з  т а п  б о їі  ип(1 сіеп \Уіпііе х а т  Егяаіг йЬегІаззеп, \Уап<3.
IV ^ е г і іе г е п  43).

14. Що сї губит, того сї не любнт. (Наг.)
Щ о чоловік любить, про те дбав, того пильвув, щоб ие згубити.

Губичі. 1. Не йди до Губнч, бо в болотї капці погубиш. (Дрог.)
Губичі, село між Дрогобичем і Бориславом, було колись славне з невилазного 
болота иа дорозі до Борислава.

Губка. 1. Вільно губпї в своїй халупцї. (Ільк.)
Знач, вільно чоловіковії в своїй домі говорити, що хоче.

2. Коб не губка, була-б шубка. (Ті-реб.)
Значіне такеж, як висше Губа ч. 22, 40.

3. Коли би пе губка, була бп золота шубка. (Мик. п. Д.)
Так характеризую ть наслідки надмірної балакучости або сварливости. Пор. 
висше Губа 2 2 ; А сІаІЬ . НиЬка 1.

4. Ні з губки, иї з крей.ікп (Гнїдк.)
Значіне неясне, та мб. приказка ш колярська, бо губка, про яку тут мова, 
очевидно морська губка, якою в школах стирають таблицю.

5. То ще губка-майстер. (Наг.)
Ж артую ть І8 самохвалька. що видав себе ва майстра, який умів зробити все 
що хто хоче, а  на правду не вмів нічого, 8нач. майстер на словах.

Гудити. 1. Гуджу, тай блуджу. (Гнїдк.)
Чоловік гудячи инших при тім може бути песпранедливим.

2. Здоровецькі будьмо: себе пе хвалія, ппшпх не гудьмо! (Наг.)
В добродушній тоні упімненв самохвадьковн та  обмівникови.

3. Лекше гудити, як робити. (Наг.)
Уговкують надто реао.потіїих критиків. ІІор. А іІа ІЬ . Оапіс 8, 9.

4. Не гудивши ие купиш, ие хваливши пе продані. (Берез.)
Говорять про торгові звичаї. Пор. \ \Г а п а . IV (Тасіеіп 13).

5. Хто гўднт, той купит. (Кол.)
Покупець звичайно критикує товар, який намірив ся купити. Пор. \У апс1
IV  (ТасЗеїп 23).

Гудіти. 1. Гу інт, як пуста бочка. (Лім.)
Про надутого, зарозумілого чоловіка. ІІор. 2 а і и г .  XV, 84.

2. Най гудят, що хотят. (Рогат.)
Нехай говорять і лають, мені байдуже. Пор. п існю :

Ой люби, люби, пе слухай людий,
Най люде гудят, що собі хотят.

Гузя. 1. Всі гузя на мене. (Наг.)
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Усі иротив мене, ворогують на мене, ГОНЯТЬ 8 поміж себе.

2. Гузя иа ІІаиа Бога! (Цей.)
Глузують із  чоловіка, що нарікав на Вога, хоч сам винен свойому горю.

3. Гуая того, іцо пес його! (Наг.)
Говорять, коли пакість або сплітка вчинена кимось, обертавть сн на нього 
самого.

Г—  ця. 1. Бий, аби иу г - ц я  спухла! (Крех.)
Кричать діставши в руки якогось винуватця.

2. Бий, аж му г г—ці юшка потече. (Орг.)
Знач, бий до крови.

3. Бий у г—цю, аж сї в голові розвндішт. (Наг.)
Знач дурного, недбалого карай доти, доки не стане розумним та пильним.

4. Буде г —Ці в роботі. (Наг.)
Знач, будуть бити.

5. Буде г — ці огию давати. (Дрог.)
8сі1. так цупко битимуть.

6. Буде тобі коло г —ці празиик. (Наг.)
Знач, будуть заходити сн коло неї бючи.

7. В г — ци му кістки пе зломиш. (Наг.)
Знач, можна бпти сьміло.

8. В г—цю му лізе. (Наг.)
Знач, підлещуеть ся, притакув. Пор. XV а т і .  І (АгясЬ 67).

9. Ввий мі в г— ц ю ! (Наг.)
Значінв слова взнути неясне. Німець каже: І.еск гаісії іш  Агясії, пор. \У а п <1. 
І (Агяс'Іі 25, 26).

10. Видно, що давно г— цї непрапа. (Наг.)
Видно, що тебе давно це бито, що ти позволявш собі ВСЯКІ 8битки.

11. Виставив на нього г  -  цю. (Наг.)
Викинь його, висьмінв, завів у прикре положене і лишив безрадного. Пор. 
ХУапсІ. І (АгзсЬ 66).

12. Від г -  цї майстер. (Наг.)
Знач, нездара, непотріб, що не вмів нічого вробити порядно. ,

13. Він на тебе потім г—цю винне. (Дрог.)
Знач, він потім висьмівть ся з тебе, ксії. коли не буде потребувати тебе. Пор. 
ХУапсІ. І (Агзсії 66).

14. Говори з г —цев! (Наг.)
Зам. говори з дурнем, він нічого не розумів. Пор. Говорити ч. 81.

15. Г— ЦІ болит, ГОЛОВІ лекше. (Дрог.)
Покарана, набита дитина швидше і ясн ійте  думав.

16. Г - ц ї  все витримав. (Наг.)
Знач, витерпить усяку кару.

17. Г— цї всю правду скаже. (Наг.)
Натяк на давній звичай при слідстві —  бити до признаня.

18. Г— цї не скльннпцї, вдар, не аібе сї. (Наг.)
Говорять для оправданя нешкідливості! тїлесної кари для дїтий
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19. Г —цї сї сім літ правувала, аі'п па дворі вільність иала. (Дрог.)
Звач. на дворі їй вільно подати свій голос.

20. І’—цї тї свербит? (Наг.)
Хочеш, щоб тебе вабили? Погроза вбиточній дктивї. Пор. Ш апсІ. І (АгасЬ 
6, 1 1 - 1 3 ,  84).

21 . Г —ця — яучелпця: що хто-завпппв; а її карают. (Збар.)
Вона сама певніша нічого, а про те відбував кару за  ииші часів  тіла.

22. Г — ця праведниця, все за чужі гріхи терппт. (Крех.)
Ж артують І8 того, що аа провину ашшіх частий тіла карають битви цо 
вадку.

23. Г —ця сьвідок, бо ся в пеї правди допитуют. (Крех.)
Згадка про давві судові слідства, в яких буками вимушували признане 
до виии.

24. Держит сї моєї г — цї. (Наг.)
Ходить за мною вевідступпо, докучав менї.

25. До г— цї ми тото здале. (Наг.)
Се нї до чого пездале.

26. З  г— цї виганьип розум до головицї. (Наг.)
Приговорюють караючи непослушних та лінивих дїтий.

27. З  г— цї пе внбє пшеппцї. (Явор.)
Знач, непотрібного бий скільки хочеш, то про те з нього не зробиш поряд- 
ного чоловіка.

28. З г— цї сани робити. (Наг.)
Впасти серед вулиці на лїд або в болото.

29. З писка г—цю робити. (Наг.)
Знач, блювати.

30. Ледво сї з г—ці вихопив. (Дрог.)
Недавно вродив ся, смаркач, молокосос.

31. Мало му в г -  цю не лізе. (Наг.)
Підхлібляе йому, хвалить його, запобігав його ласки. Пор. \У а п сі. І (АгесЬ 67).

32. Миє му г —цю, куди ходит. (Цеп.)
Знач, боронить його, нідхлїблив йому. Про мите г—цї див. \У а псі. 1 (АгзсЬ 
8) і лат. Рогїех Іо ііо п ет  уіпсії (Е. П о  І. 472).

33. Набрав у г— цю. [Н аг )
Його набили, покарали.

34. На г—ци поїхав. (Наг.)
Поховз ся і впав. Пор. висше ч. 28.

35. На г —ци тп запишу. (Кал.)
Грозять забудькови: коли забудеш, то набю, щоб ти памятав.

36. На саму г -  цю робит. (Наг.)
Робить за  саму ід у ; що варобить, те й проїсть.

37. Не поможе г —ци мило. (Цеп.)
Так само поганому, брудному чоловікова не поможе вві похвала, анї догана. 
Пор. \У а п ф  І  (АгзсЬ 8).

38. Пізнав г —цї «орес. (Дрог.)
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Знач, будуть бити, покарають, щоб ти був пильний та слухняний.

39. Присядь г -  ню тай зроби що кажут. (Крех.)
Говорять лїпивоиу а непосидющому чоловіковії.

40. Розпарила ти сї г — цї, що пе можеш на нї сїдїти? (Наг.)
Говорять Дітям, що в зимі з теплої хати йдуть на мороз.

41. Сїдп на г — ни, коли ти добре! (Наг.)
Сиди в  х а т і ,  не рииай ся з місця, не шукай собі ніякої новини.

42. Стулив г— цю в жменю тай пішов. (Наг.)
Його вясїкли різками і він пішов мацаючи болюче місце. ІІор. \У ап сІ. І 
(АгзсЬ 58), та  пояснене у Вапдера хибне.

43. Сховай сї з тин до г - цї. (Наг.)
Се річ непотрібна, нї до чого не здала, се питане зайве. ІІор. \У а  п її. 1
(АгзсЬ бо).

44. Теипо як у г— цк. (Кол.)
Говорять жартом про густу пітьму. Щ о в г—цї темно, підносять і инші, пор. 
\У ап і1 . 1 (АгзсЬ 22).

45. Ти би хотів з бднов г —цев па два нразпики. (Наг.)
Хотів би за одним заходом вдобути дві користи. Пор. АУа п і  І  (АгзсЬ 28, 87).

46. То ми сї г —цї не держнт. (Наг.)
Я сього не тямлю, мені про се байдуже.

47. То мінї в г— ііп гримпт. (Наг.) ...ие грпаит. (Голоб.)
Се мені байдуже, я сього не думаю зробити.

48. Треба сї тобі в г —цю подпвити. (Наг.)
Треба тебе набити, дуже ти розгуляв ся. Говорять до збиточних дїтий.

49. Хочеш набрати но г —ци? (Наг.)
Хочеш, щоб набили?

50. Ції тебе г — цї свербят ? (Наг )
Знач, хочеш, щоб тебе набили? Пор. \Уап<1. 1 (АгзсЬ 84).

51. Ще-с недавно від наяппої г —цї відпав. (Наг.)
ІД е ти молодий, молокосос, 8нач. не сьмій мені таке говорити.

52. Що г— цї, то не головицї. (Дрог.)
Голова може бути посьвячена. Пор. \У а п (1. І (АгзсЬ -48). ч

53. Що ти мені но за очн г— цю лижеш ? (Наг.)
Щ о ти мене обмовляєш? Чого мішаєш ся в мої домашні, іптімні справи?

54. Як вигляну до г— цї, то три дни на ню не сядеш. (Крех.)
Звач. набю так міцно.

Г—чище. 1. Озьміт натпчище, та в г чнще! (Наг.)
8сі1. набийте. 1<исьміниють грубіянський спосіб вислову старомодних людий. 
Приказка оперта на оповідашо. Піп забарив са в церкві, а  попадя посилає 
наймита, щоб кликав бґомостн до обіду. Наймит став в церковних днерех 
і кричить: „бїомосгь, ходїт обідати, бо вже сї горох розважив па г—о!“ Піп 
жалувть ся потім перед битьком наймита: „Ой Грицю, який же ваш Івась 
негречний! Так і так мене кликав із  церкви11. А батько обурений каже: „бґо- 
М і'С ть . та не апавте що робити? Озьміт питичище, та в г —чпще!и Очевидно 
який був батько їречнцй, такий і сип.
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Гук. 1. А то гук буде! (Наг.)
Знач, буде радість, баль, гулятика.

2. Вий, аби аж гук ішов 1 (Наг.)
Знач, аби лоскіт ішов, аби було далеко чути.

3 . Гук гуде — тепло б уде ; журавель вакрюкав тай мороз прикликав.
(Ком.) ' .
Ранньою весною з крику гува (Ноііічіошгпеї) ворожать теню , а  крик журав
лів віщує црпиорозки.

4. Гук ся зчииив по селу. (Лол.)
Пішла якась трівожва чутка, вробила ся трівога, розрух.

5. Гуку, пуку за таляр, а чоботи за шостак. (Ільк.)
Ж артую ть із таких, що веселять са, тапцюють та гукають, хоч бідно одяг
нені. а  також І8 самохвальців, що роблять богато шуну із за  марної причини. 
ІІор. А ііа ІЬ . Ник 3, тілько тут зам. чоботи читаймо „роботи14, що змінює 
значінв приказки.

6. Іди без гуку. (Наг.)
Знач, без клопоту, без біди, без паради.

7. Наробив гуку-стуку. (Кол)
Знач, накричав, наробив клопоту та метушні. Пор. А Л а ІЬ . Ник. 1.

8 . Справлю я ти гук. (Наг.)
Знач, набю, нароблю біди.

9. Тая того не гук. (Дрог.)
Звач. не богато.

10. Тебе би, дівонько, вже чьис до гука відвести. (Берез.)
Лаяли сварливу, остру на нвик дівчину. Гук — вепер. Мовляв: ти иовшша-б 
уже скурвити сн, тобі пе слід бути дівкою.

11. То не люде, то сані скппцкі гукй. (Кривор.)
Свинські гуки — рила. Ж алував ся Гуцул иа свою громадську старшипу.

12. Як не гуком, то буком. (Цей.)
Коли не осягне своєї цілії погрозою, криком, то хапав сс до бійки.

Гукнути. 1. Гукнув го меже плечі. (Наг.)
Знач, ударив так що аж гук пішов.

2. Гукнув як з бодиї. (Наг.)
Знач, крикнув грубим, сильним голосом. Пор. \У н п її. 1 (Вазз 1).

3. Як гукнеш, так ти сї відгукпе. (Цеп.)
Як ти про людий говориш, так  вони й про тебе; коли кому зробиш лихо, 
він тобі відплатить ся тимже. ІІор. Н ос . 480; \Уап<1. III  (КиГеп 17).

Гулянка. І. Гулянка сон відбирає. (Цей.)
Гуляючи спати не хочеть ся, навіть тоді, коли гул,ноті. прим, тодочаїш по 
цілоденній а то й цілотижневій роботі в полі.

2. Гулянки до добра не ведуть. (Наг.)
Навпаки, дуже часто ведуть до деморалізації та злочинів.

3. З гулянки сили ие прибуде. (Наг.)
Прогулявши всю ніч парубок чи дівка потім у день поводять ся як сонні.

4. На гулянки то ти б, а до роботи то тебе нема. (Наг.)
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Гуляти Ч. 7861 — 7878.

Докір гулящій а не дуже прудкій до роботи людині.

Гуляти. 1. Гуляв би, аж ним підноспт. (Наг.)
Рветь ся до танцю, не може встояти спокійно на місці.

2. Гуляє як вітер по поли. (Наг.)
Говорять про чоловіка, що живе зовсім свобідно та  безжурно.

3. Гуляє як оґер. (Наг.)
Говорять про здорового, гулящого нарубка.

4. Гуляє як теля па мотузку. (Луч.) ...па припоні. (Луч.)
Сьміють сн з такого, що танцюв пе вміючи, або 8 чоловіка, що стоїть під 
жінчвпим пантофлем.

5. Гуляй доню, я ти ип бороню ! (Льв.)
Говорить мати дочцї звичайно 8 докором, м овляв: за наслідки відповіси сама.

6. Гуляй душа, нокп тепла! (Город.)
Сьміють ся зі старого, слабовитого, що нускаеть ся в танець, ІІор. А сі а 1Ь. 
Н иіаі 2.

7. Гуляй Семене: я до тебе, а тп до мене! (ВоГіп.)
Ж артую ть із новомодного фрапцуського танцю (кадриля), де пари скачуть 
супроти себе уіз й УІЗ.

8 . Гуляти аж сї рве, а до роботи хоць го забий. (Наг.)
Говорять про танцюристого, а  до роботи лінивого парубка.

9. Гуляют, аж з ходаків віхті губ^пт. (Наг.)
Ж артують І8 гулящої голоти.

10. Гуляют, аж коршма стогне. (Кол.) ...дуднит. (Голоб.)
Про г у ч н е  гуляпв 8 великим стуком т а  г о л о с н и м и  викриками.

11. Гуляют, аж підковами огню крешут. (Н а г.)
Кресати огню підковами в часі танцю вважало ся чомусь великим шиком 
для нарубка.

12. Гуляют, аж хата ходит. (Наг.)
Знач, у хат'і такий рух , що здавть ся, буцім хата й сама крутить ся.

13. Гуляют, мало до повали головами ие бют. (Наг.)
Говорять про нвдто голосні та охочі таац ї з підскоками.

14. 6 куди гуляти. (Наг.)
Говорять про який будь широкий простір, або великий пай роботи, яку треба 
зробити.

15. Не довго вже яіиї гулятн по сьвітї. (Крех.)
Говорить старий чоловік, що чувть сн близьким смерти.

10. Нехай гуляє молодь, більш коїш лиха ие наробить. (Ільк.)
Гуляв тут очевидно пе значить: танцює, а ширше: иехай забавлнвть сн, не
хай живе по своїй волі.

17. Ой гуляйте, иортки мої, ще вас маю дома д во ї! (ІІужн.)
Кепкують із гулящого, а слабоумного парубка. Приказка основана на анек
доті, пор. Егн. 35. V I; З с Ь І е і с Ь .  176.

18. Сама гуляй, сама с— и. (Льв.)
Знач, сам аабавлявш ся або загалом робиш щось принмне собі, то сим і по
носи наслідки.
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19. Старі баби гуляют, буде слота. (Стан.)
Ж артую ть, коли старі кіпки пускають сн в танець.

20. ІЦе є коли дївков гуляти. (Стрий).
Говорить незасватана дівчина.

21. Як гуляв, гет прогуляв: від шапочки до холяв. (Коа.)
Говорить веселий парубікн, що в своїх забавах не вмів заховати межі.

22. Як гуляв, так гуляв: нї чобіт, нї холяв. (Ільк.) ...без... бе.)... (Явор.)
Кепкують із бідолахи, що пускаеть ся тапцювати босо.

Гуль. 1. Люлю, люлю, старий Гулю, як ти заснеш, я тї друлю. (Наг.)
Значінв неясне. Примовляють або приспівують малим дітям, воли ті не хо- 
тять заснути в колисці.

Гу/іьки. 1. Н хатї гульки, а к городі анї цибульки. (Голоб.)
Кепкують І8 гулящої, веселої, а  недбалої господині.

2. Гульки йому в голові. (Наг.)
Вів не думав иро роботу, а тільки про'гулятику.

3. Тобі аби гульки!
Знач, ти рад би вирвати ся з роботи та  бігти кудись на тапцї.

Гулюкати. 1. Гулюкают на меие як иа вовка. (Кольб.)
Кричать, цькують, докучають мені.

Гумно. 1. Дай ваш Ноже в гумпї и по иа гуяноя ! (Скнар.)
Бажають господареви, щоб у нього в гумнї було повно, і за гумном, себ-то 
в полі родило ся.

2. На гумнї би ти пусто було! (Вороб.і.)
Клинуть господаря, для якого лема гіршого лиха, як пусте гумпо.

3. По гумнї ґазду пізпают. (Голоб.)
Пізнають, чи він порядний, роботящий ти запопадливий. Пор. А (і а 11). Оипшо 2.

4. Як пусте гумно і пустий сусїк, то в;і е ти драб. а не чоловік (Голвб.)
Говорить збіднілий господар.

Гуиџвот. 1. Гунцвот не моє ім]и. (Наг.і
Зьнливабть са чоловік для ствсрдженн, що сказав правду. Гунцвот — з н і
мецького НишІвГоІІ. Знач, иехай я зову ся собакою, а не чоловіком, коли се 
не правда. Пор. 2 а 1 и г .  XV. 80.

2. Ти гунцвоте з малої халупки ! (Льв.)
Лають якогось збиточника, мб. жартливо. Пінікавкн оперта нев Ю на якімось
спеціальнім факті, про який память затратила сн.

Гунцвоцький. 1. То гунивоцьке иаеїньи. (Наг.)
Лайка: се вся сім'я ледача, або се чоловік із ледачої, злодійської еїм’і.

Гунька. 1. Гуиька на опашки, шьиіікі на бікир, а в черееі арґаііп 
грают. (Наг.)
Кепкують із бідного парубка що рад би вдавати богача та верховодити 
серед парубоцтва.

2. Гунька сї на капоту кривнт. (Яс. С.)
ЦІЛИХ т ігч і, я к и х  улюбленим одягом була капота, відти.: али ся отгакою при
казкою. коли ім допікали „ х л о п и * ,  щ о  х о д я т ь  у  г у н ь к а х .
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3. Зійшов в гуиькп иа лейбик. (Наг.)
Гувька — довга сукоина одежа, що сягав понивше колін, а лейбик короткий, 
енгав лише троха ни8ше пояса. Значінв приказки: з доброго иавткового етапу 
зійшов на бідність.

Гупу. 1. Гупу, лати, гуиу, ведемо тобі ступу. (Лол.)
Говорять свати, вводячи холоду невістку на подвірв ї ї  жениха. Ввито з ве- 
оільиоі иіснї. пор. 2Ьі6г №Іа<). ХІП, 01({а В о я г к .  ОЬгг. \уєз. \у Ьоііпіе.

Гургавс. 1. Моя хаіа ие гургавс! (Яс. 0.)
Гургавс із німецького Пигепііаия, дім териимостм.

Гуркіт. 1. Гуркіт як у ялпнї. (Лол.
Говорили селяни иро іуркіт каміни на дні гірської ріки в часі повені.

Гуркотати. 1. Гуркоче мп в череві, як пусті жорна. (Став.)
Говорить голодний чоловік, у якого гуркоче в животі.

2. Гуркоче як віз по кааіню. (Наг.)
Говорять про голосний гуркіт.

Гурт. 1. В гурті й каші смакує. (Кольб.)
Знач, усяке дїло в більшій гурті робить ся швидше і веселїйше. иїж одинцем.

2. Гурт т і гурт продав. (Льв.)
Знач, загалом, сумаричпо, пе ровбирпючи, що ліпше, а  що гірше.

3. Не вибивай ся з гурту. (Крех.)
Знач, держи ся гурту, пе відбігай від товариства.

4. Не гурт нас там було (Сквар.)
Знач, не богато, пе велика компанія.

Гусак. 1. Гусаком ідут. (Дрог.)
Один за одним, ие рядом. Пор. В г г о г .  3.

2. І гусак знає смак. (Крех.)
А тим більше чоловік любить смачно попоїсти.

ГусТїльниця. 1. Дуже ся шмарпло по нашім селі усяніїц. (Д. ІЗЛ.)
Знач, намножило ся гусїльниць.

Гуска. 1. Нїм виходиш гуску, треба дати ялівку. (Гнїдк.)
, Виходити11 — спеціальний термін зам. випроцесуватн. Характеристика давніх 
судів, де на вимір справедливости треба було ждати довго тай оплачувати 
ся щедро. Пор. В Г 2 02 . Сазіог І.

Гуслянка. 1. Гуельинка зик иоси\)ит нів року, то така стане, шо ^ик 
иокоіитуеіи, то ти в очох сльош станут. (Кривор.)
Говорять Гунули про свого улюблену страву -  гуслинку, себ то сьвіже мо
локо переварене і потім наквашене.

2. Гуельинка си кипіе іик ремінь. (Кривор.)
Се знак, що вона добре вкисла і надавть ся до їди.

3. Гуельннки носербаю, люльки нокуру тай бірше ие дбаю, (Кривор.)
Говорить Гуцул, який одначе не роз)мів гуслянка без „кудешки11. Пор. 
коломийку: 4

Посербавм гусльиночкії, покуримо люльки,
Тай кажемо небощнкам ваграти гуцулки. (Гол.).

4. За гусльивку Гуцул нортки дав. (Цен.)
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Густий—Гусь Ч. 7916—793В.

Кепкують І8 Гуцулів та  з їх  замнлуванн до гусіаш ш. Приказка оперта мб.
на явімось оповідаию, та я ве міг розвідати його.

5. Як у гусляицї лиш утоппт сї, то Гуцул війте за хвіст, оближе тай
каже: Ай. яіднчька, бідница, аж ге '.де внерла! (Цеп.)
Кепкують із Гуцулів та з їх  замилувани до гусляики. .

Густий. 1. Густий як квап. (Наг.)
Говорять про страву, болото то що. Квап — гуща

2. З густого добре черпати. Цей.)
З  готового добре, вигідно брати.

3. Тут густий дух у хаті. (Кол.)
Т ут стоїть смрід, богато людий надихало.

4. Що густше, то ие пуще. (Цей.)
Мова про страву, в якій густїйшв часть уважабть ся ліпшою, бо вона 
снтпїйша.

Густо. 1. Густо ший, ріпко ний. (Дрог.)
Прпповідяють кравці, які наіічастііш е не держать сн сеї приказки. Пор. 
2& 1иг. X, 659.

2. Дай ти Ноже, аби-с густо сцьив а рідко с —в. (Дрог.)
Прокляте пнницї або нешіжері

3. Де густо, тая не пусто. (Мінч., Ільк.)
Де густо робітників, там буде що вбирати до стодоли ІІор. 2 а 1 и г .  X, 16.

4. Не густо тая того достатку. (Наг.)
Там не велике богацтво, пема чим богато покористувати ся.

5. Шо густо, то пи пусто. (Кольб.)
Густа страва ситить.

Гуся. 1. Гусята, курята як прутом вигнав. (Гоїдк.)
Знач, иовилазилн з ияць.

Гусячий. 1. Аиу, до гусьичого пива! (Наг.)
Припрошують напити ся води. пор. Вода ч. НІ.

2. То т е  гусьнче іювітрьп. (Яс. 0.)
Повітря тут у зиачіню знрнва, чума. Говорять про якогось нужденного, х о 
ровитого або слабосилого чоловіка.

Гусь. 1. Гуси вола валят. (Комар.)
Дрібні прикрості! руйнують і доводять до упадку сильного та  богатого 
чоловіка.

2. 1'усяя яряо. (Гнїдк.)
Знач, якась маловартна. дрібна річ. Троха анальогічно каже Німець про 
вайву. пепотрібну роботу: прибити гусям підкови, пор. \У ап  її. І ((іапя 171, 1891.

3. Дай гуся я сїиа! (Голг )
І оворять про недотепну роботу. Приказка основина на апекдотї, йор. Ети. 
36. V '. 458.

4. І гуси вола я піг яваїят, як їх богато. (Лучак.)
Богато дрібних прикростей переможе іі міцного чоловіка. Німець каже: Нип- 
ііегі Сііпяе егЬеізнеп ечіеп УУоІГ. \У а т і .  1 (Оапз 90. 113).

5 . Кожда гусь знає, чояу ногу ховав. (Гнїдк.)
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Гусь— Г у ц у л Ч. 7 9 3 4 -7 9 4 8 .

Кождиїі чоловік, що нарікав, відновляв собі прпвшіостн або иродав щось 
і» свойого господарства, знав, чому се ч и н и т ь ,  тоб-то чшшть се а потреби, 
пе бев прлчпіш.

6. Роїмовляе, як гусь З поросят я. (Лія.)
Говорять про розмову двох нетямучих людий.

7. Сю гусей і вола поборе. (Занул.)
Значіне иі вирга ч. 4.

8. Тлусту гусь ие тяжко скубсти. (Гиїдк.)
З  богатого. Заможного чоловіка легко вимушувати датки та хабарі.

9 Як з гусь води йде ну. (Гиїдк.)
Знач, йому ведеть ся добре, ніяке лихо ве чінлябть його, як гусячого піря вода.

10. Я о гусях, а ти о качках. (Гнїдк.)
Я говорю про одно, а ти про щось зовсім инше, ми не розуміймо один одного. 

Гуцул. 1. Гуцула дразньи: „Адьн, а шо старше, ци сяй, ци в а р е ? “
А він каж е: „Сян старше, бо бк не сиикнеш, то й варити не
яеш“. (Кол.)
Отак приговорюють, підіймаючи на сьніх улюблені гуцульські слова.

2. 1'уиулан добре полїте: зелена сяеречнна як звяі, так лїтї. (Залуче).
Подоляки сьмік.ть сн а Гуцулів, що сидять серед смерекових лісів , мовляв: 
у них зелено зимою й літом, а про те вони йдуть на доли за хлібом.

3. Гуцул Гуцула йик хоче вколоти, то так йик жити. (Грип.)
Інтересна конструкція зам. Гуцул Гуцула як би не вколов (не иідннв на 
сьміх), то би не жив. Пцчеркнено охоту Гуцулів до кпин та  насьиіхів, охоту, 
якої зрештою я ие вавважив.

4. Гуцул не чоловік. (Кол.)
Подоляки не люблять Гуцулів і відмовляють їм — розумівть ся, жартом — люд
ської подоби.

5. Гуцул поганин чоловік. (Кол.)
Вислов зазначеної висше (ч. 4) неохоти Покутян до Гуцулів. Сн неохота 
плине головно 8 того, що Гуцули далеко вільнїйше поводять сн з жіноцтвом, 
як Покутний.

0. Гуцул як хоче, аби чісник був ніцний, то бє гадьи і кровю нокро- 
НЛЮ6 яолоднй чісник. (Кол.)
Про се віруване чув я в К олом иї; серед Гуцулів нені ие вдало сн справ
дити його.

7. Дрижить, як Гуцул над дїтьни. (Ільк.)
Чи справді Гуцули визначають сн такою надзвичайною дбайливістю за дїтий, 
я пе можу сказати. А може „дрожит" мав тут яке инше значіне?

8. На Гуцули сї вібрав. (Кол.)
Пішов у гуцульську країну, в гуцульські села.

9. Отто ти Гуцул в очох великий! (Кол.)
Говорить Гуцул, коли хтось днвувгь ся його одягови, говореню або поведінці.

10. Патлатий як Гуцул. (В ібр)
Гуцули, нк і Бойки, особливо стара генерація, носять довге нестрнжене во
лосе. що спадає аж на плечі.
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Гуцул—Ґа дане Ч. 7949—7965.

11. У Гуцулів лертвец скоро в труну, тай під лаву. (Кол.)
Одна з тих поговірок про орітіпальні звичаї Гуцулів, що полягають більше 
на їдкім дотепі, ніж нп обсервації дійсного жити.

12. Як у Гуцула що вдохне, то каже1, що то божка вбила, тай їсть. (Кол.)
Гуцули справді не гидують. їсти здохлнтнпи, як і Цигани.

Гуцулїя. 1. Гуцулїя-сарачія. (Сият.)
Так звичайно говорять гаможпі Покутяни — не тим, що Гуцули всї бідні,
а головно тим, що у них у  горах хлїб не родить ся.

2. То ще погана Гуцулїя. (Цеп.)
Лають Гуцулів, пор. коломийку:

Ой сарану Подолянин кукурузи садит.
А погана Гуцулїя виє бисаги ладит. (Цен.)

Гучний. 1. Гучне весїльи, де в кулаки трубінт. (Наг.)
Кепкують І8 такого весїля, нри якому гостї побили сн та  розходили ся серед 
криків та плачу.

2. Гучний баль коау справити. (Наг.)
Знач, набити, насварити його прилюдно.

Гучно. 1. Гучно, бучно, а в пяти янмно. (Ііьк.)
Кепкують із таких, що вдають богачів або панів, а при тім терплять недо
статок найпотрібнїйших річий. Пор. А сІаІЬ . Нисгпо 1.

Гуща. 1. Гуща д їт и й  не розганяє. (Ільк., Луч.) Гущі... розгоннт. (Наг.)
Від достатку діти анї взагалі ніхто не втікав, а  нинішнії, втікав від не
достатку. Пор. Н о с . 289.

2. Гущею голова не болпт. (Гнїдк.)
Від густої страви люди не терплять голоду, не завнають гризоти, лише нав
паки. від рідкої, від недостатку.

ґ.
Ґабатм. 1. Габае го, як кат грішну душу. (Наг.)

Знач, чіплнвть ся, напастув, докучав.
2. Не ґабай другого, як сї сая ва себе бо^ш. (Наг.)

Не докоряй другому, коли й сам винуватий. Пор. Н г г о г .  (ЗаЬас 1.
Ґабро. 1. Ґабро, злоялю ти ребро. (Дрог.)

Дразнять хлопця на імя Габро (теж що Гаврило)
Ґавати. 1. Абп люде не ґавалп. (Наг.)

Зпач. аби не нарікали, не лаяли, — всії. треба се або тс  зробити.
Ґаву/ія. 1. А ти ґавуле! (Наг.)

Іавулею називають корону, що любить скидати в шкоду.
Гадане. 1. Неша ґаданя. (Угр. гор.)

Нема анї мови, сього не буде і не може бути.
2. То пусте ґаданьи. (Наг.)

Пуста бесїда, шкода часу тратити.
3. Що ти ніпї тут лавш до ґаданьи ? (Наг.)
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Ґа їжала—Ґазда Ч. 7960 -7 9 8 1 .

Чого ти тут мішаєш с я ?  Сн справа не належить до тебе. Очевидно всі ті 
поговірки взнті від Поляків, хоча одержали в устах Русинів певний спеціиль- 
ний відтінок.

Ґаджала. 1. Ґаджала, яаджала, як Цпгаци кажут. (Наг.)
Циганську мову передразнюють улюбленим циганським словом „гаджала", що 
значить .візьми''.

Ґазда. 1. Без ґазди які жінцї гаразди? (Берез.)
Говорять про бідуванв вдова без мужа.

2. Виглядаєш на ґазду, а говориш як дурень. (Лім.)
Докоряють чоловікови, що невважаючн па поважний вигляд говорить дурні 
або цивїчпі речі.

3. Видно, що тут є ґазда в хаті. (Берез.)
Т ут порядок, уся робота в пору пороблепа. Говорять як комплімент навіть 
ЖІНЦІ, ВДОВІ, ІЦО вмів вести Х08ЯЙСТВ0 .

4 . Ґазда на своїм сьяітю. (Дрог.)
Знач, у своїм доґірі. хоч воно й яке мале, я собі сам госиодарь і ніхто пе 
мав мені втручати ся. Пор. Господар 8.

5. Ґазда нреиудрий не знав того, що баба. (Орел.)
І баба може розумом та  досьвідом зрівняти ся з чоловіком, що провадить
самостійне господарство.

6. Ґазда цілою губою. (Ільк.) ...иа всю губу. (Кал.)
Господар зовсім незалежний, порядний, заможний. Пор. Господар ч. 6.

7. Далеко иу до ґазди. (Наг.)
Знач, богато хибує, щоб із нього був порядний господар: се чоловік неза
можний і негосподарний. Пор. 2 ;і1 и г . XVI, 1-й.

8. Де два ґазди, тая ладу нема. (Кол.)
Бо один робить другому на перекір. ІІор. А сІаІЬ . Сагсіа 2.

9. Де нема Ґазди, тая ладу пе жди. (Берез.)
Говорить удова по страті чоловіка.

10. Добрий ґазда першій устає, а остатнии лягав. (Наг.)
Він мусить дбати про початок і про закінчене всякого Діла в хозяйстві. Пор. 
Ми к а  1175.

11. Добрий ґазда як рідний тато. (Уриче).
Учать свою челядь праці й порядку. ІІор. 2  а  І и г. XI, 541.

12. З ґазди па драба зійшов. (Лол.)
Зпач. з господаря, властителя Грунту й дому зійшов на жебрака.

13. Коби непе ґазда слухав, а пес і палицї послухав. (Наг.) ...як
схоче. (Наг.)
Огризнув ся чоловік, що прийшов до папа, а  його на подвірю вилаяв дьокай.

14. Колн-с не ґазда, не вбирай сї в кожух. (Стан.)
Кожух а великим на плечі внверненим ковпїром уважаеть ся пе лише прак
тичною, але й почесною одїжю статочпого господаря. Бідоласі, голодрапцеви 
иї відкн роздобуто такої одежі.

15. Отто лп ґазда зателепаний! (Наг.)
Лайка па недбалого, негарного чоловіка, хоч і зовсім не господаря.
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Ґ аз да —Ґаздувати Ч. 7982—7998.

1 6 .  Пізнати Газду по оборі й по коморі. (Наг.)
Знач, по тім, чи в оборі порядок а в коморі запас. ІІор. З а і и г .  XI, 543.

17. Сивий соків, снві його очн; не буде з того Газди, хто ходит по
ночи. (Мшаноць).
Се мабуть, приспівка, та вживаеть ся як 'приказка про парі'бкіц, що люблять 
бурлакувати по ночи.

18. Хоче бути Газдов, а не вмій коневи фоста завязати. (Ільк.)
Ж артую ть із недотепного робітпітка, що пе вмів ходити коло коииії.

19. ЯвДії, паие Газда! (Стрий).
З  польського Г-Іа2>1а“ в зиачіню: їдьте або їдемо. Окрик: рушай, махай геть, 
уступи ся з дороги, поспішай ся! У Пиляків у такім самім значішо вживаеть 
ся приказка: ^ ш іа  рапіе (ітеіахсіа ! А її а  1Ь. (тш а«1а 1.

20. Який Газда, така й челідь. (Наг.)
Порядний, роботящий господар веде й свою челядь порядно, привчав до ро
боти. Пор. 2  4 1 и г. VIII, 874.

І аздиня. 1. Газдиня, три дни хату не мела, сьміге по колїиа. (Коя.)
Кепкують із нехарної хозяйки, що не держить у хаті доброго порядку. Пор. 
пісню Гол. II 380.

2. Ти така ґаздииьи, як два городи, а одна диньи. (Княж.)
Ж артую ть із лінивої, недбалої господинї, пор. висше 1’осподипя ч. 3.

Ґаздівство. 1. В Газдівстві лиш би сї шьинуватн (Наг.)
В хозяйстві треба держати порядок, пильнувати праці, пе марнувати надба
ного, то все піде гаравд.

2. Ґаздівства легко поабути, але тяжко набути. (Стан.)
Сим оиравдують пошану, яку мають селяни для такого чоловіка, що доробив 
ся гарного хизяйства

3. Мале Газдівство — велике дідівство. (Голоб.)
Мале хозяйство вандал більше клопоту та гризоти, пїяі дав пожитку.

4. На малім Газдівстві треба робити другому й собі. (Мшан.)
Знач, для удержав я треба пе тілько обробвти своє хозяйство, але ще й за
робляти в боку.

Ґаздувати. 1. Вода-сь ся иаГаздував. як ворона па хаті. (Городен.')
П рокляте: щоб ти ік* довго кпристував ся своїм хозяйством, щоб воно тобі 
загирило ся. Пор Господарювати ч. 3.

2. Ґаздувала би й воїн, коби мож. (Наг.)
Відпий чоловік думав, що іаздуваги легко, аби було на чім.

3. Ґаздую : люде орут, я сї волочу. (Наг.)
Говорпв чоловік, що в робучий день мусів іти до міста па термім.

4. Добре Гавдувати, як е иа чіп. (Наг.)
Говорить бідний чоловік, що не мав землі. Пор. 2.АІПГ.  X, 6.

5 . 1 я би Газдував, коби було иа чім. (Наг.)
Значіпв иі яирга.

6. На Газду вав, як,пес за плугом ходячи. (Сквар.)
Сьміють ся 8 недбалого, неяарадного господаря. Пес за плугон ходить лише 
з аматорства, пе для діла.
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Ґазета—Ґвалт
І

Ч. 7 9 9 9 -8 0 1 5 .

7. На такім най неп ґазду ю т! (Наг.)
Говорить про нужденне, запущене господарство.

8. Не так ґаздую, як бідую. (Н аг.)
Говорить бідний чоловік, що числить сн ніби самостійним господарем, а  не 
мав з чого вивити.

9. Нині ґаздувати, треба кождій біді горло затикати. (Голоб.)
Господар мусить оплачувати безліч усяких даний, податків та додатків, кар 
та всяких инших драч.

10. Нині ґаздуй — на етудене дуй. (Цен.)
Треба берегти ся, щоб ке нарввити ся якому посїиацї, бо кождий моке 
нашкодити.

11. Хто добре ґаздує, той гараздує. (Стрпй).
Ідеал жити для нашого селянина — заможне, добре ведеие хознйство.

Газета. 1. Не знав, що там о тій казети иишут. (Наг.)
Кепкують із самохвалька. який величавть си, що ось я зробив се й те. Мо
вляв : се дрібниця, в їазетах  про се нічого не пишуть.

2. Таке би хиба в казети пустити. (Мшан.)
Говорять про якусь неввнчайну Пригоду, яку варто подати до прилюдної 
відомості!.

3. Я тебе в казети подам. (Стан.)
Новочасна погроза: я при помочи часописи нароблю тобі сорому па весь край.

Ґаламаґа. 1. Ей, як ти по ґалаиазі заїду! (Бор.)
Ударю в лице, властиво в рот.

Ґаламаґати. 1. Галамаґає як три дурні до купи. (Бор.)
Говорить дурниці, плете нїтвісти-що.

Ґандолити. 1. Він уже фурт по польску ґандолит. (Наг.)
Кепкують із  такого, що побувши довше в місті або в війську і вернувши до 
села говорить ломапою мовою, мішаючи руські слова г польськими та  н і
мецьким її. Фурт — нїм. Гогі — геть, скрізь.

Ґанч. 1. Ґанч має: з заду му кусник скирки не стає. (Дрог.)
Ж артую ть із парубка, якого пе взяли до війська, хоч він на вверх видавть
ся аовеїм здоровим.

2. Про такий ґанч можиа й сто літ жити. (Наг.)
Ґанч — хиба взагалі, та частїйше спеціально хиба в організмі, тривка хо- 
роба або каліцтво.

Ґарбувати. 1. Ґарбує иу скору що день божий. (Наг.)
Знач, бв його, еїче різками.

Ґваздати. 1. Ґваздає той дар божий, що аж сї бридко дпвити. (Наг.)
Говорять про господиню, що не вмів добре спекти хлїба або вварити страви
і тілько марнує муку та инші гасобн.

Ґвалт. 1. Без ґвавту, без крику аожиа то зробити. (Наг.)
Знач, без лайки, бев силувана, добровільно.

2. Ґвавту рипит, аж хата ходит. (Наг.)
Знач, кричить, просить ратунку. „Гвавту“ — від нїм, Се\уа11, знач, властиво : 
мене насилують.
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3. На ґвавт ян його треба. ( Наг.)
Менї його доконче потрібно і то яараз.

Ґвалтувати. 1. Ґвавтуб, я:: на зуб. (Наг.)
Кричить репетув, немов у нього зуб болить 

Ґеґера. 1. Бода-сь сї иаїв ґеґерн! (Горох.)
Щ о таке гетера-— не пояснено.'

Ґедз. І . Ґ е д з  го напав. (Наг.ї
Зірвав ся з місця, побіг кудись, ухопив ся раптом до якоїсь роботи.

2. Ґедз, ґед8, тара.іай! Задри фіст там бігай ! ІІоіпЛв лободи, тай бігай 
до вош ! (Наг.)
Оттак приспівують худобі, коли нона в літню спеку їедзить ся.

Ґедзень. 1. Ця якийсь ґедзень на нас зайшов? (Наг.)
Коли веї в х аті сварять ся, поривають ся до бійки або грозять, що заберуть
ся геть. Ґедзень — літній місяць, коли літаю ть мухи, що спричинюють без
тямне біганв худоби.

Ґедзити ся. 1. Ґелзнт сї, як корова й ґедзень. (Наг.)
Не може всидіти ва місцї, поривавть ся на якісь фантастичпі діла, втікав
з дому.

Ґвдзкати ся. 1. Ґедакае ся як теличка в літі. (Крех.)
Ж артливо говорять про сердиту дівчину.

2. Зґедзкав сї тай побіг (Наг.)
Знач, ровсердив ся, зворохобив сн тай пішов геть

Генерал. 1. Є.шорал — вдно грав. (Наг.)
Гра слів оперта па народній етимольогії; внач .: і генерал иав ті самі люд

ські потреби, що й простий вояк.
2. Найліпший ґеиерал мороз. (Бар.)

Бо його наказам не опреть ся ніхто : коли треба топлива чи паші, то всі 
йдуть як на коменду.

3. Огто, який ян еднорал над нами! (Наг.)
Кепкують із такого, що береть сн розказувати нашим не маючи до того права.

4. Саяі єднорали/ лиш би їли тай с - л и .  (Кол.)
Кепкують із лінивих господарів або нездібних до праці членів родини, яким 
надто треба ще услугувати.

Ґер. 1. Іде яенї ие ґероя. (Доброс.)
Знач, не добре мені йде, мої діла не мають успіх». Що власне значить слово 
гер і відки воно взяте, ве відомо.

2. Мені то не ґероя. (Доброс.)
Знач, се мені не по нутру, не до ладу.

Ґлова. 1. Мудрі ґлові дві-три слові. (Орел.)
Приказка взята з польського: шасігеі £Іо№Іе ііовс Нпіе вІо\\’іе. (А г іа ІІ і .
(ЇІо\\а 11 У)

Господар. 1. Господар від старої кучі. (Цеп.)
Знач, знав хиба, куди ходити с - т и ,  але до працї нездалий.

2. Де два ґоснодарі. тая ладу неиа. (Сор.)
Ьо один робить на перекір другому. ІІор. ннеше ґавда ч 7.
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3. Злий т а ї ґосподар, де кіт з голоду лиши їн;іе. (Стрий) ...ґазда...
(Стрий)
Знач, він не мав чпм погодувати, кота.

4. Нева ґосподаря в дома, то лиши грпзут ся. (Сас.)
Знач, нема ладу, нема аверхности, го підвладні сварять он самі мій собою,
не дбають ні про що.

5. Такі ґосподарі: до хаги с—тн, до кучі обідати. (Дівчині).
Ж артлива лайка в значіпю : тп не господар, а свиня.

6. Ти вінї ґосподар: ліпше бпс сї в с - к у  поиікробав. (Наг.)
Говорить нездарі, мовляв: не мішай ся до сього діла, в якому ве помовеш, 
а хиба попсувш.

Ґосподарство. 1. Більше ґосподарство, більше клопотарство. (Доброс.)
Де більше хо8яйство, там більше турботи і заходу. ІІор. висше Господарство 2.

2. Б  Господарстві всьо сі здасть. (Наг.)
Усяка, навіть на вид найменше придатна річ може в господарстві окаяати сн 
пожиточною.

3. До ґосподарства треба також доброї голови. (Наг.)
Господарство річ важені і скрутна, і тому на думку наших селян не добре 
відривати від нього що здібнїйші голови та посилати в школу.

4 . Не бій еї, иа Господарство ти не сьиду. (Наг.)
Знач, твойого господарства тобі не відберу.

Ґосподиня. 1. Кепска ґосподиня наробит з золота болота. (Вв.)
Знач. І8 зерна гарного нк золото, з доброї муки зробить закальцьоватий хліб 
як болото.

2. Лиха то ґосиодипї, що кури на пашу гопнт. (Наг.)
Кури їдять зелену траву хиба і: крайнім р а а і : їм звичайно дають зерно або 
щось варене

3. Мол ґосподиш три роботи робнг: і щит і нердпт і стпрапку дро-
бит. (Наг.)
Кепвув чоловік із  своєї лінивої та нехарної жінки. Стирання — рід дрібних 
клюсок із твердо замішеного тіста.

Ґралї. 1. Хоч на ґралї, абп далї. (Берез.)
Веди якесь діло хоч з тяжкою бідою, аби на перед, аби не покинув та  не
стояв на міспі. ґралї — суховила.

Ґраматично. 1. Ні ґраяатично, ні поетично. (Льв.)
Міщанська приказка. Знач сказано зовсім не до ладу.

2. То пе Граматично. (Мінч.)
Значінв мб. як попереднього ч 

ҐраФ 1. Сохтували за графа, а дали за драба. (Лол.)
Сохтувати — лагодити, мати на нримітї. Говорять про дівку, що з разу
мала вндію вийти залуж за якогось богача, а  потім вийшла за бідного. Драб
у Долині мав значінв: бідний чоловік, жебрак.

V Ґрейцар. 1. Абп ми ґрейцар дарував, то иьи! (Наг.)
Говорять про твердосердого, скупого чоловіка.

2. Анї ґрейнарьи при души не має. (Наг.)
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Не мав не лише при собі, але і в усім своїм маєтку. Пор А сіаІЬ . Сгозг 65.
3. Апї па ґрейцар не спущу. (Н аг.)

Від умовленої цїни не відступлю, не вмепшу її  анї на гріш.
4. Ану ріж мі, цп маю хоць ґрейцар. (Наг.)

Знач, хоч би менї грозили смертю і жадали грошпй, то таки я не дав би 
нічого, бо пе маю. Пор. А с іа ІЬ . Сгозг 79.

5. Ану трісп ні, цп з мене ґрейцар витрісеш. (Наг.)
Говорить безгрішний чоловік. Трясти мав спеціальне юридичне значінв: ро
бити ревівію, обшукати, та тут очевидно допущено жартливу гру слів.

6. Без ґрейцарьи сї не випицьнй. (Наг.)
Пильнуй тав, щоб усе мав дещо гроший на несподівані потреби.

7. Без ґрейцарьи нк без очий. (Наг.)
Чоловік не може рушити ся вїкуди. Пор Гроші 11.

8. Видав вл сї до ґрейцарьи. (Наг.)
Видав усі гроші.

0. Вийшов єн з ґрейцарьи. (Наг.)
Розтратив усі гроші. Пор. Гроші 19.

10. В кого ґрейцар чув, до того нрпбишув. (Наг.)
Говорять про підхлібного чоловіка, ласого на даремні угощена або дарунки. 
Прибишує знач, підсусїдікуеть ся. вчащав до його дому.

11. В нього сї ґрейцар н«* загріє. (Наг.)
Знач, він швидко пустить гроші з рук, видасть їх . Пор. 7 Л І а г .  X, 800.

12. Все сї десь у чоловік,» ґрейцар заваджьив. (Наг.)
Говорить чоловік, що має гроші, з  тим орієнтальним нахилом — виставляти 
все своє малим, лихим і малонартим. отже з гроший зроблено один крейцар.

13. Все якийсь ґрейцар каппе. (Наг.)
Знач, від часу до часу трапить ся заробіток або аагалом якийсь грошевий 
дохід. Капанє гроша пор. А її а 1Ь. Огояг 54.

14. Всьо до ґрейцарьи заплатив. (Наг.)
Знач, заплатив гладко, вповні, до решти. Пор. ХУапсІ. 11 (НеІІег 88).

15. Ґрейцар до ґрейцарьи складає. (Наг.)
Говорять про бідиого чоловіка, що з трудом, по крейцару стягаегь еи иа 
якусь суму гроший.

16. Ґрейцар легко видати, а не легко здибати. (Кол.)
Говорять з докором марнотратникови.

17. Ґрейцар не ворог. (Наг.)
Він у потребі не зрадить, а  допоможе.

18. Ґрейцар не заваднт, а в біді порадит. (Кол.)
Він у житю не затяжить, але в пригоді допоможе.

19. Ґейцар не просит ї с ї и , а ще н сам дасть. (Голоб.)
Приказка малює ідеал доброго ириателя: не бути другому тягаром, але підмогою.

20. Ґрейцар не гроші. (Дрог.)
Знач, се ааиадто мала сума, щоб торгуючи ся ріжнити ся иа пій.

21. Ґрейцар не гроші, коза ие худоба, дівка не людина. (Збар.)
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Головний натиск глндеть оя на третьому роченю, що висловляв погляд яко
гось мізоґіна.

22. Ґрейцаром сї не запоможеш. (Наг.)
Занадто пала грошева гума не заратув чоловіка в потребі.

23. І'рейцар юшка, а два галушка. (ІІужи.)

Так примовляв своїм робітникам скупий чоловік, щоб не богато їли, пор. 
Етн. 36. VI, 40. '

24. Добро й ґрейцар, як двох нема. (Наг.)
Нехай буде хоч що будь, коли нема більше

25. До ґрейцарьи випташик. (Наг.)
Обікрав Його, вибрив по троха у нього всї гроші. Пор. впсше Випташитн 1.

2(і. До ґреііаарьн сї вптьнгпув. (Наг.)
Знач, видав усе що мав; щоб дати потрібці н.» якесь д ло гроші, спродав усе 
що м ав; кіддав до останка.

27. Жьилпмо того ґрейцарьи, як капї дожджу. (Наг.)
Говорить бідні люди, яким рідко коли удпвть ся заробити який гріш, Про те.
чому канн жадить дощу, див далі Кани.

28. За ґрейцар би тата рідного продав. (Наг.)
Говорять про ледачого, аахланного чоловіка, у якого нема нічого сьвятого.

29. За ґрейцар до віга не підемо. (Наг.)
Говорять ті, що торгують са і вже стали на невеличкій р іж ницї; мовляв,
занадто мала ріжниця, не гарта того, щоб за  неї сперечати ся.

30. Зложив ладний ґрейцар. (Наг.)
Знач, показну суму гроший.

31. І ґрейцар пішки ие ходпт. (Наг.)
Знач, і найменшої суми не слід легковажити.

32. І ґрейцарьи на дорозі пе пайдеш. (Наг.)
Знач, і на вього треба заробити. Пор А сі а ІЬ. (їговг 36 

3.3. І ґрейцар у пригоді стане. (Наг.)
І найменша грошева сума може поратувати чоловіка в пригоді.

34. І »а ґрейцар дорого, як ґрейцарьп пеяа (Наг.)
Що для грошовитого чоловіка дешево, те для безгрішного дорого. Ицр. 
А гІаІЬ. ( ЇГ 0 8 2  11.

35. І здоланого ґрейцарьи би пе дав. (Наг.)
Зпач. не хоче дати пїчого, чоловік скупий.

36. Кервавпй то ґрейцар. (Наг.)
Знач, гірко зароблений, добутий з небезпекою житя.

37. Коиу варто ґрейцар, а кому іі два. (Дрог.)
Говорить продавець, коли покупець мовить йому, що якась річ не варта тої 
ціни, якої він просить за неї.

38. Не внджу ґрейцарьи. як сліпий нлоги. ( Наг.)
Говорить бідний чоловік, що пе мав де заробити на гріш 

З!). ІІпнї аа ґрейцар тьнжко. (Наг.)
Знач тепер тяжко роздпбуїи гроша, нема заробітків і нема що придати.

40. Оберпе тон ґрейцар іфіть раз у пальцьох, заки го видасть. (Наг.)
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Говорить про скуиого, ощадиого чоловіки ІІор. УУаіісі. II (іігоїсіієіі 46).
41. О т о й сьіфітпй ґрейцар бодай сї й на камеин родив. (Наг.)

Говорить бідний чоловік, якому рідко коли удавть си сиромогти ся иа де
який гріш.

42. О ттаке! і аа ґрейцар гин гірке! (Орел.)
Маб. оперто ни відомій анекдоті про дуршГ, якому нараяно я» к]іойцар купити 
иериїо. Ж артую ть із такого, що купин щось дешево і днвувть ся бачучн, що 
та річ зовсім ледача.

43. Про ґрейцар не збіднїбте. (Любша.).
Звичайна жебрацька формули, якою просить прохожих дарувати ім хоч креіі- 
цар. Пор. А (І а  1Ь. (і 1087. 27. 29.

44. Пусти ґрейцар з рук, а сам сгій як друк. (Ц**ц.)
Гово; ять такому, що легкомисио видав усї свої гроші, а  в потребі не мав 
чим помогти собі. Друк у покутськім та  гуцульські» діялвктї — дурень, 
ледащо.

4 5 . Став йя без ґрейцарьи. (Наг.)
Видав усї гроші, ошіпив ся без гроша.

46. Тим ґренцаром сї не вида ьте. (Любша).
Даючи креНцар іще пе видасте всього свойого добра. Ж ебрацька формула, 
пор. Етн. 36. V, 107.

47. То не ґрейцар тай ие два. (Наг.)
Знач, се значнїйша сума гроший, се не аби що.

48. То я к и й с ь  ґрейцар т іло .  (Наг.)
Знач, се коштувало не малі гроші.

49. Тут к о ж д и й  ґрейцар кровю обкіпів. (Наг.)
Говорив бідний чоловік, ильтячи тяжко заробленими грішми податок.

50. У мене ґрейцар ґрейнарьи ніколи ие видит. (Наг.) ...не догонит. ( Наг.)
Знач, як один трапить ся. то його попередника вже дивно нема: доходи не 
покривають видатків.

51. У нього ґрейцаром не смердит. (Наг.)
Знач, він не мав гроший, і духу іх у нього не чутії. Пор. висше Гроші ч. 152.

52. У нього сї ґрейцар не заваджьиє. (Наг.)
Знач, у нього гроший пема. Пор. висше ч. 12.

53. Чого в містї за ґрейцар найбільше? Перцю. (Дрог.)
Образово: коли 8а дешеві гроші дають чогось богато, то се нсвно буде щось 
гірке та неприємне.

54. Чує в нього ґрейцарі. (Наг.)
Міркує, що сей мив гроші. Чутп. себ-то занюхати гроші див. висше ч. 10.

55. Чужий ґрейцар своїх дееїть забере. (Наг.)
Коли хто неправно присвоїть собі або вкраде чужою хоч найменшу дрібку, 
то ияодї тратить свойого далеко більше Пор. А сІаІЬ . (ігозг 39.

5*і. Чую тебе, як ґрейцар у бесагах. (Косс.)
Говорив 1'унул до якогось посіпаки; мовляв, ти супроти мене такий мало-
вартий, як той крейцар, якого тигару в бигагах аовеїм не чути.

57. Ще ту якийсь ґрейцар маю. (Наг.)
Маю ще дещо, небогато гроший.
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Ч. 8100 8123.

58. Як бо той ґрейцар потиснув, то видиш би з нього кров потекла.
(Наг.)
Говорять про тяжко зароблений або людською кривдою добутий гріш

5 9 . Я  на свій ґрейцар усе дьнрку найду. (Наг.)
Говорить чоловік, що давав комусь гроші, а той не хотів прнннтн їх ;  знач, 
внайду на що їх  видати.

(50. Я на той ґрейцар тьнжко гарую. (Наг.)
Заробляю Його важкою працею.

Ґрунт. 1. Ьез ґрунту чоловік не Господар. (Наг.)
Без грунту він зарібник, пролетарів.

2. Він сї на ґрунті не вдержит. (Наг.)
Говорять про задовженого чоловіка, якому грозить лїцітаціа і утрата го
сподарства.

3. Грунт но обочи, а біда иоиеред очн. (Грип.)
їр у ат  по обочи, себ-то по спохові гори, в Гуцульшинї дуже чисто — сазі 
тзв. ґрегіт, зовсім неродюче каміве. тому ґазда, хоч мав богато такого грунту, 
може бути зовсім бідний.

4. До ґрунту го знищив. (Наг.)
Знач, цїлковнто, до самої основи. Пор. УУа п її. II ((ігипії 55).

5. 8а ґрунтом і право йде. (Збар.)
Посідане ґрунту надав також права в громаді та  в державі.

(і. За кавалок ґрунту бив би ся до шпунту. (Сквар.)
їрунт, се основа господарства Й жити селянина, тому й це диво, що задля
нього повстають у селянському житю найчастїйше сварки та бійки.

7. З ґрунту го зігнав. (Наг.)
Знач, зруйнував його, довів до втрати господарства.

8. На ґрунт му то прийшло. (Стрий).
Знач, принесли до дому якусь річ. прим, резолюцію 8 суду.

9. На ґрунт пристав. (Наг.)
Говорять про чоловіка, що оженив ся з дівкою за для ї ї  ґрунту і війшов до 
сім’ї  ї ї  батька. Таке пристайство ввижавть ся чимось ненормальним, бож зви
чайно жінка повинна переходити до сім’і мужа. ^

10. То ґрунт, решта все пусте. (Дрог.)
Знач, се головна річ.

11. То добрий ґрунт. (Льв.)
Се чесвий. розумний чоловік, з ним можна мати дїло.

12. То з ґрунту зіпсований чоловік. (Льв.)
Знач, наскрівь зіпсований. Пор. \Уапс1. II (Огипсі 65).

13. Тримай сї ґрунту, то ие впадеш. (Дрог.)
Ж артуючи говорять такому, що борючи ся з нншам, або иошнотанши сн виав 
на землю. Пор. Цеварове: Тепео Іе, АІ'гіеа, сказане при подібній нагоді.

14. У нас ґрунт не иаеток; у нас яаеток воли та корови. (Ябл. н.)
Так пояснив Бойко маєтковий етап чоловіка, що мав ґрунт, але по його ро- 
зуміню не мав маєтку.

15. Чи ти мене з грунту зсадиш ? (Ліана).
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Ґрунь— Ґуст _____  Ч. 8124 8142.

Говорив Бойко якомусь міському посіпаці. мовляв: и па своїм становищі 
стою тривкі Йше, як ти на своїм.

Ґрунь. 1. У нас що ґрунь, то пнша устаиова. (Жіой).
Говорять Гуцули. їрунь — шпиль гори. ІІор. Матер. до у. р. етнол. т. II.

Ґудз. І . 1>еа ґудза перший штих нічого не варт. (Дрог.)
Кравецька приказка. Оповідають, що колись Ооломоп скликав (із цїлбго краю 
всіх яравиїв і шевців, що ма« ім щось важне сказати, а коли зійшли сн, 
сказав ім : Памятайте що бев гудза перший штих нічого не варт; коли протягнеш 
нитку ие зробивши (удзя, то воиа тобі впсиикаеть ся. Пор \\г а п її. II (Кпоіеп 4 ,9 ).

2. 1'\ іаа собі шукати. (Наг.)
Знач, шукати собі зачіпки, клопоту. ІІор А «Д а 1Ь. би г  і. •>; \У а її її. 11 (Кпоіеп 16).

3. Ґудз яу набіг. (Наг.)
Ударив ся і вдарене місце випухло.

4. На якого ґудва яи тото потрібні*? (Наг.)
На якого біса, по що непі се. се зовсім непотрібна річ.

5. Такий ґудз, а вже сї он до чого бере. (Наг.)
Ґудзом називають недорослого або малорослого чоловіка Тут мова иро недо
ростка, що береті, ся до чогось невідповідного для Його віку чи росту.

Ґудзик. 1. Виштифтував сї па остатнпй ґудзик. (Дрог.)
Говорить иро джигуна, що вистроїв сн парадно. Виштифтунаги сн від цім. 
зІіГІеп ; звязок мб. такий, що штифтами називали сн давнїйше ученикн ка
детської школи (від ЙІІГІ, ЙІіПип#, заклад) у Дрогобичі, що своїм еш антвш і 
убраивм робили загальний ефект.

Ґудзовата. 1. Був у ґудзоватої в гостині. (Лій.)
Його набили гудзоватою або взагалі якою будь палицею.

2. До ґудзоватої н куми ходив. (Лім.)
Значінв и і зирга.

Ґуздрати ся. 1. Ґуздрав сї. як курка иа гнїздї. (Наг.)
ІІоравть ся помалу, ие може приготовити си до виходу або до роботи.

Ґуля. 1. Ґулю яу висадило. (Наг.)
У нього напухло щось, учинин си бо.інн, набито Гудз.

Ґураль. 1. Возьяп ґуральи та йди пси бити. (Ясен. С.)
Говорять ледачому та неохочому до праці парубкови. їўраль — груба налка.

Ґуст. 1. Відпала му від ґусту. (Дрог.)
Мова про дівчину, яку парубок перестав кохати.

2. До ґусту яу припало. (Льв )
Засмакував у тім. уподобив собі.

3. Кепський ґуст маєш. (Дрог.)
Ливш лихо розвинений смак, тобі подобмть ся щось таке, що не варто того.

4. На мій ґуст то недобре. (Дрог, і
На мій смак, на мою думку.

5. Прийшло му сї до ґусту. (Наг.)
Засмакував у тім, уподобав собі.

(і. Стратити ґуст до чогось. (Дрог.)
Стратити охоту, вподобань’ в якій річн. ІІор. \У а п (І. І  (О езсЬ таск 20).

7. Того мав добріш ґуст. (Наг.)
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Знач, се смакує, — мова про страву.

8. То яінї не до ґуету. (Наг.)
Знач, не до смагу, и е  до вподоба.

9. То не в яоїв ґустї. (Льв.) ...ие вій ґуст. (Льв.)
Се мені не до смаку, ие подобавть сн.

10. У кождого свій ґуст. (Льв.)
К о ж д ий  май свій смак; о д н о м у  а о д о б а в т ь  сн  се, д р у г о м у  те ІІор. А гіїїІЬ . 
Сизі 1 ; УУапіі. І (безсЬш аск 12).

11. Ци борш, ци капусту, аби до ґусту. (Наг.)
Зсії. давай, аби лише Іди зо смаком.

12. Як на чий ґуст. (Льв.)
Знач, що кому смакув, що кому до вподоби Пор \У ап і1 . І (Сіезсішіаск 5).

13. Я того з ґустоя зроблю. (Дрог.)
Залюбки зроблю, мені се буде привмпо.

д.
Давати. 1. Аби ми давали незиатн що. то бив не вш ів. (Наг.)

Говорить чоловік варікаючи сн продати нкусь душе дорогу йому річ.
2. Аби-с ми за дурпо давав, то ие хочу. (Наг.)

Знач, сн річ мені зовсім непотрібна, н їі не то що не куплю, але наніті. за 
дурно ие візьму.

3. Аиу давай ян золоту гору, ції вочіму ! (Наг.)
Знач, ніякої сума не візьму, и'і за що не продам.

4. А що тая давали в церкві? (Наг.;
Жартом питають такого, хто по довгім часі нарешті раз пішов до церкии.

5 . Бук не давай нікому з рук. (Жураки).
Не позбавляй сам себе оборони в разі напасти.

6. Давав иая Ііаибіг янлосерний до тепер, то чеиь иас і від тепер ие
забуде. (Наг.)
Потішають себе люди в нкійсь гяіккій пригоді, прим, у часі недороду.

7. Давай, давай, тай кінцьи тому иеаа! (Наг.)
Говорить чоловік, якому апприкрило си даване. Пор. \Уипі1. 1 (ІїеЬеп 25(і).

8. Давали, аж иа лаву покладали. (Наг.)
Давала очевидно прочухана, били.

9. Давали, а не впивали. (Кобр., Ільк.) ...випихали. (Наг.)
Говорять, коли хтось хвалить сн. що йому за се або те давали таку а тану 
високу ціпу, ІІор. Н о с . 290.

10. Давали їсти й пити, лише не було кому иросити. (Наг.) ...принуки
ие було. (Дрог.)
І дда того, иовлив , була недобра гостина. Кепкують із  надто великої' цере- 
мовіальности руських селаа старшого поколівн. Пор Н о с . 443.

11. Давати кому па тикти. (Дрог.)
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Не говорити виразно, а натиканії, веліти дсгадувати сн. шпигати когось 
у розмові натяками на якесь неприьиие діло.

12. Давати то ан дозрілі, але брати то пї. (Карл.)
Давати зсії. податки, а  брати — громадські та політичні ирава.

13. Дає, аж я у сї руки трісут. (Наг.)
Гс ворять про скуипря, захланного чоловіка, що дає дуже нерадо.

14. Дак гроші па руку. (Наг.)
Плітить готовими.

15. Дає з себе дурпьи робити. (Наг.)
Допускав, щоб шині глузували з нього та забавляли ея його коштом.

10. Дає яу на иідтикп. (Наг.)
В розмові натякав на щось, говорить так. щоб той догадуиав ся.

17. Дав иа зелений овес. (Гнїдк.)
Боргує, платить наперед ціну за  товар, якого ще нема готового.

18. Дає най Панбіг, що його ласка. (Наг.)
Говорять селяни иро добру погоду, добрий урожай та здоровлв.

ІУ. Дав сї за ніс водити. (Наг.)
Підлягав чийомусь верховодству, чоловік без власної волї і без власного 
розуміая.

20. Дав тот хто хоче, а ие тот, хто дав. (Лія.)
Даваив залежить поперед усього від доброї волі. Пор. 2 а І и г .  X. 880 .

21. Дає як не спориш рукани. (Наг.)
Знач, дав нерадо, скупий чоловік. Пор. А сІаІЬ . Уаг -2'Л.

22. Дай яу Боже па розум, аби тото вробив! (Н аг)
Погроза, «сії. то се буде його нещасте.

23. Дай ти Боже ліпший розуя, як той, що маєш! (Наг.)
Знач, той, що мавпі — кепський, не варт нічого.

2-1. Даю голову за то. (Дрог.)
Знач, ручу сн головою, що се правда.

25. Даю, що маю, а долі не вгадаю. (Кос.)
Говорить батько про своїх дїтий, особливо відніновуючп іх. Узято мб. із 
весільної пісні:

Я. допю. даю. що лише маю.
Доленьки не вгадаю. (Кос.) ‘

ІІор. також \У апі1. І (Аеііегп 1-і).
20. Добре тому давати, хто не б ер е ; а як бере, то го за серце дре. 

(Лучак.)
Друга половина приказки для мене неясна. Н айчастійте вживавть си сама 
лише перша половина і то жартом прим, коли юс піп просять їсти, а ті 
ие хочуть.

27. Добре току давати, що ие хоче брати. (Кол.)
Знач, я й щедрим покажу ся і  все таки нічого ие втрачу. Пор. попередив ч.

28. Доки лавав, доти добрий буїіав, а як перестав, то лихим став. (Стаї.)
Говорить чоловік, який за свої часті датки вкінці загнав невдячности й обмови.

29. бднов руков дає, а другов відбирає. (Наг.)
Говорять про аахлапцого, гагрібуїцого чоловіка. Пор А сІаІЬ . Пай 55.
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30. Коли давали, було брати. (Наг.)
Відповідають продавцсви, який хвалить ся, що йому за його товар давали 
таку й таку високу ціну. Мовлин: и такої пе дай

31. Лучше давати, як брати. Ш етр.) ..н іж  брати. (Мінч., Ільк.)
Хто дав. той видно пав відки давати, хоча іподї Лунав й так, що хго дав, 
той дав з останнього, а бере такий, що мав далеко більше, прим держава, 
що бере податки. Пор. \У а  п (1. І (СеЬеп -М і: 2  а  І и г. X, 1001: О зп і. 438.

32. Не дараіі литпнї ножа! (Крех.)
Недосьідпому, легкодушному не давай у руки того, з чим він не вмів пово
дити ся. Пор. \У ап сі. 11 (КіпгЗ 27б ); Ь е и і з с Ь .  79.

33. Не давай із себе лико дерти. (Цей.)
Не піддавай ся без оиору всякому здирству.

34. Не давай із себе сьміх робити. (Н аг.)
Не виставляй себе на посьміх.

35. Не давай по собі їздити. (Наг.)
Не принижуй сам себе, пе позволь, щоб іінші послугували ся тибош.

30. Не давай тому, хто не проснт. (Кол.)
Не набивай ся зі своїм даване», давай лише тому, хто просить.

37. Не давай сї просити! (Наг.)
ІЦо мавш кому зробити доброго, роби зараз, без зайвих припрошувань.

38. Писком дає, а руками бере. (Цей.)
Говорять про здврцю, що любить і біцнти. але при стяганні довгу явлібть ся 
немилосершім. ІІор \Уапс1. І  (ОеЬеи 145, 235, 247).

39. ІІокия давав, тоя давав, а тепер не лам. (Кол )
Чоловік довго запомагав когось, та нарешті відмовляв дальшої запомоги.

40. Саяо ся дає, коли в. (Ільк.)
Тодї чоловіковн легко й приємно давати, коли мав що.

41. Сім деиь давай, а осьюго ие дай. то будеш лихий. (Наг.)
Одна відмова щедрого чоловіка гірше болить, як скупість скупого.

42. Треба си давати розвід у голові. (Наг.)
Треба потішати себе самого, не допускати собі до голови зневіри га одчаїо.

43. Хто більше дає, тому ся продає. (Тучно) к
Звичайна купенька практика.

44. Хто давав доси, най дає й далї. (Цей.)
Мовляв: я не думаю даваїи, не беру иа себе сього обовязку.

45. Чия більше даєш, тия менше маєш (Кол )
Бо тим швидше впчернавть ся твій засіб. ІІор \Уап<1. 1 (їіеЬеп 101)

40. Ци давали, ци лиш показували? (Наг.)
Кепкують із такого, що хвалить сн. буцім то йому давили щось гарне, але 
вій не взнв. Мовляв : мабуть ие серіозно давали, а  тілько показували.

47. ІЦо дают, то бери! (Наг.)
Дару не слід цурати сн. Пор. Е. К о ї .  526.

48. ІЦо дают, то їдж, а що кажут. то робп. (ІІетр.)
Говорять наймнтови, щоб не кривдував собі нї з якої страви і не цурав си 
ніякої роботи. Пор. УУапіІ. І (СеЬеп 155).

4У. Що дают, то кушай; що кажут, то дїлай ! (Залїсє).
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Давати— Давпвб Ч. 8198 8213.

Заіальие правило для всякого молодшого в сім 'і. особливо дня іш її мита „Ку- 
ш ай ' тут у такім 8пачіпю. яке мав се слово в ведикор : у нас звичайно ку- 
шати знач, козіеп.

50. Як би віп не давав, то я би ие опав. (Наг.)
Відповідь такого, що при купованю обдурив наївного покупця, взяв І8 нього 
занадто солену ціпу. ‘

52. Як лаваш, то мп є, а як брати, то пай нема. (Збір.)
Ж алують сн па нерівний поділ тягарів державних та політичних прав. ІІор. 
висше ч 12.

53. Як дают. то бери, як бют, то втікай. (Наг.)
Ж итвва філософія зведена до найнростійшої форми. ІІор. X а ( иг. V"!II. 603. 608.

54. Якось даеяо собі раду, (Наг.)
Знач, зводимо кінці з кінцями, живемо не погано.

Давець 1. Ні і злого давці бери і каииї. (Мінч.) ...давця... капця. (Ільк.)
Давеш. тут сиеніяльно довжник, икий недбало, неточно сплачує свої довги. 
Пор. Далі.. II, 7; ВеЬеІ. 77; С еіак. 275; \Уапіі. IV (£с1ш1<1 19).

Давид. 1. Куме Давиде, то вам иа добре ие вийде! (Збар.)
Добродушна не то погроза, не то докір чолові кони, що кривдить иншого ни
діючи ся па його безпомічність та  безрадвість.

2. На Давида не зич у Жида. (Довгоїї )
Давида припадав д. 26 червня, та сю цриказку годилось би мати на намити 
не лише в те сьвято, але й увесь рік.

3. Сипу Давидів, хлібець би ти цї привидів! (Наг.)
Говорять вередливому хлопцю, який не хоче їсти сухого хліба.

4. Ще цар Давид ж не! (Яс. С.)
Знач, може упімвути ся за всяким Жидом, і тому не слід зачіпати Жида. 
Приказка основана на розповсюдженім тут оповідапю про царя Давида, що 
жнне буцїм то за кипучим морем Самбатіои і опікувті, сн Жидами.

Давний. 1. Ану ми собі по дивному! (Наг.)
8сіІ. погуляймо, напиймо сн. Говорять старі приятелі здибавши ся по довгій 
розлуці.

2. Давшій, а не росте. (Гиїдк.)
Наївне вачудуванв. бож може як раз тому Й не росте, що давній.

3. Давшій як сьвіт. (Наг.)
Говорить про дуже старого Діда, про старий звичай або нашу якусь намнтку.

4. Даанї пригоди боронять від шкоди. (Ільк.)
Чоловік пригадуючи свої давні пригоди вчить ся б е р е т і  ся нових. Значіне 
досить анальоїічне до лат. Ніяіогіа гііае тад ія ігя , пор. Н о ш  р е ї .  3164.

5. Давного довгу не впомнпают сі'. (Дрог.)
Т ут погляд такий, що довг чи взагалі всяка провина з часом 8абувавть ся. 
зядавнюбть ся. вигасав. Навпаки у Німців, пор. \У а н сі. IV (Усішісі 4 .

6. За давних часів, за цара Цьвочка. (Дрог.)
Так характеризують жартливо дуже давню, сіру давнину, часи, до яких не 
сягає людська память.

7. Ми давні' приятелі: иа еднім вшонї свині пасли. (Вікпо).
Говорять иро себе старі люди.
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Давніша— Давно Ч. 8 2 І 4 -8 2 3 1 .

8. То давне, ще вія Марії Тересн, (Наг.
Палять ц'ісаревої Марії Тересн. хоч губить ся в давнині в нами ги наших
селян, усе таки вважавть ся свого рода епохою.

9. Хто би там давне згадував! (Наг.)
Данис тут значить якесь лихо, давні свари ти урази. Говорить люди, що 
мали між собою ворожнечу, а потім перепросили сн.

10. Що давне, то все славне. (Кол.)
Старим людям дамшна пред«'тавлявть сн в незвичайнім блиску і вони люблять 
величати їі.

11. Я дивної верстви чоловік. (Наг.)
Я чоловік старий, давшого поколїпи.

Давнина. 1. Давнина — сьв]итд річ. (Наг.)
Говорить старі люди, для яках давніша иродсташнвть ся чимось величнім
і сьвнтим. Пор. Давній 10.

2 На що то давнішу відгрібати? (Збар.)
По що згадувати давні, переважно пепривмпі, гіркі події? Пор. Давнїй 9.

3. То лавна давнина, ще тогдн баба дївков була. (Наг.)
Ж артливо характеризують давні часи.

Давно. 1. Давно все ліпше було. (Наг.)
Говорять старі люди, у яких їх  особисті вражіпя з молодших літ забарвлю 
ють усі спомини.

2. Давно грав на дворі, а нині не хоче, го ніхто до хати пустити. (Гнїдк.)
Говорять про зледащілого музику і загалом про чоловіка, що, як то кажуть, 
„опустив сн“. „На дворг1 — гра слів, бож певно сам дотичний субвкт хва
лить ся. що грав десь па папськім дворі, а його розуміють так, що грав на 
подвірю. перед хатою. Пор. далі Двір.

3. Давно иенї канали: дубоньки! (Гнїік.)
Знач, я чоловік не теперішній, старий. .Дубоньки44 говорять дитині, що вчить 
си ходити.

4. Давно му сі тото належимо. (Наг.)
Говорять, коли якогось злого, напасливого чоловіка спіткала лиха пригода, 
його побито або обікрадено.

5. Давно не т.ік бувало! (Наг.) '
Приговорюють старі люди, хоча звичайно й не внають докладно, що в дав
нішу було ліпше як тепер.

0. Давно пропало, що я воаа упало, ( іл ь к )
Зпач. справа страчева і похоронена. Пор. Віз ч. Пі.

7. Давно тп ші ивш. (Гнїдк.)
Зпач. довго вже докучавш мені.

8. 1 давио ріки до гори ие нлнлн гай колачі на вербах не росли. (Цен.)
Ж артують молоді І8 старих, що вихваляють давнину.

9. Не давно було, а так як би сто літ минуло. (Кол.)
Говорять споминаючи недавні події, від яких богато дечого змінило сн.

10. То и даьеп давпа так було. (Наг )
Так характеризують давні звичаї та поведінки.

11. Якось давно лекше було жити. (Наг.)
—  508 —



Далеким—Далеко Ч. 8232—8247.

Говорять старі люди нарікаючи на тягарі теперішнього жити а забувши про даннї.
12. Як то було давно слнвио: стояли сади ио під столи, і ні пи їй, гла- 

голїли, по бородї тікдо, а в роті сухо було! (Наг.)
Н авіш аю  баламутячи передраіш оють балакннб старих людий про красоту та 
богацтво давніх часів. Сади по під столи перекручено зам. столи но під сади.

Далекий, і. Далека дорога в того сі,віта до Б на . (Кол.) •
„Той сьвіт4 те саме, що укр. сей сьвіт; дорога по п о ш то  парода веде через 
смерть і могилу, бо аж тоді душа чоловіка йде з землі до Бога.

2. Далекий сі.віт! (Наг.)
Говорять вагалом про віддалене, прим, одного села від другого або від кіста.

3. Не далека то Україна. Ільк.)
Загально: недалека сторона, не далека дорога. Україна — сторона хоч не 
зовсім близька, а всеж таки своя, не дуже далека.

4. 'Го лій далекий свояк. (Наг.)
Далекими свояками назиміють свояків по жіпцї, по шватрі і т. її., посвояче
них через жепячку, а  не по роду.

Далеко. І. Далеко глядвт, а .чало видит. (Комар ..бачит. (Заліси).
Ж артую ть ін такого, ідо строїть далекі плани, а не бачить того, що бли
зько пього.

2. Далеко забрнсти. (Гнїдк.)
Знач, вдати сн занадто н якусь справу, так що вже нїяк вертати сн.

3. Далеко, з віден тал но видко. (Сор.) ...відти... віцно. (Наг.)
Жартливо відповідають на питане, чи далеко до якогось місця.

4. Далеко з дуба воду пити. (Наг.)
Говорять про непрактичне ведене якогось діла, про трудності!, що стоять йому 
на заваді. ІІор. коломийку:

Далеко ти, голубоньку, з дуба воду пити :
Далеко ти, мій миленький, до мене ходити. (Наг.)

5. Далеко куртий до довготи. (Гиідк.)
Говорять, коли хтось з невідповідно малими засобами береть ся до якогось 
трудного діла.

й. Далеко куцому до ааяця. (Ільк.)
Куций тут очевидно назва нса. який не може догонити паяца. Дотеп лежить 
у тім, що й заяць куций, то виходвть, що між куцим і запнем велньа рі:к- 
пнця, хоч не повинноб бутп ніякої. Пор. Д и к. 1938.

7. Далеко лежало, не дуже боліло. (Гиї.ік.) ....а мало.. (Кольб.)
Значіпв неясне, 

і 8. Далеко сиджу, а все ви їжу. (Кол.)
Говорить далекий сусід, який 8нав всі хатп і дрібниці з жптн св о го  сусїда.

і). Далеко стежка від Лешка. (Мшаиеиь)
Знач, не так би брати ся до сього діла, не так ой його нести.

10. Далеко сховавши блозше знайдеш. (Кобил)
Ко не знайдуть пнші та пе заберуть.

11. Далеко, як від иинї до зангра. (Наг.)
Се може бути дуже далеко для такого, що яе  дожде від нині до яавтрі. По
ляк каже: Баїеко  ;ак  осі ріаїкіі сіо я іЬоіу, пор. Л ііа ІЬ .  Маїеко 5.
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Далеко —Далі Ч. 8248—8^66.

12. Далеко, як небо від землі'. (Ільк.)
Зпач. дуже далеко, ріжниця дуже велика. Пор. Д и в . 1546; \Уап<1. IV (\УеіІ 32).

13. Дальше сховаєш, близше найдеш. (Кол )
Знач, тим бевпечнїйша будч схованка. Пор. висше ч 10; Д и к . 1560; Н о с . 292.

14. За далеко сї загнав. (Дрог.)
Переборщив щось, осьиілнв ся більше як слід було.

15. З далека ааходпт. (Наг.)
Не просто йде до цілії, говорить такс, що буцїм-то не вяжеть ся я ділом, але 
мав при тім свій певний намір.

їй. І йти далеко і нести не легко. (Колом.)
Первісно буцім то говорить подорожей!*, що йде двигаючи якийсь тягар. З а 
гально говорять про якесь важке діло.

17. Не далеко видати, а далеко дибати. (Наг.)
Особливо в горах місцевість, яку з гори видно ось-ось близько, покаяувть ся 
нераз дуже далекою.

18. О, то далеко, на кінди язика. (Наг.)
Значиш двояке: або справді далеко, та можна доиптати ся (пор. далі Нзикі, 
або кажуть ж артливо; се ось тут блввенько. мало що не язиком досягти.

19. Так далеко міні до тебе, як тобі до мене. (Наг.)
Говорить той, кого другий закликав до себе, а  він не хоче йти, мовляв: одна
ково тобі прийти до мене, коли тобі треба. Пор. А (і а  1Ь. Паїеко 4 ; Г и л ь ф. 2967; 
\У ап  а. V  (\УеіІ 32).

20. Чи далеко? -  На кіици язика. (Глеіц.)
Значінв як висше ч. 18.

21. Чи далеко? О, звідси ие видно. (Глеіц.)
Се ще не значить, що дуже далеко, може бути не дуже далеко, тя все таки 
треба потрудити ся. Пор. висшс ч. З

22. Чим дальше в ліс, тим більше дров. (Наг.)
Чим більше входиш у якесь діло, тим більше відкриваєш у ньому деталів та 
трудіюстий. Пор. Д и к . 1559; Н ос . 291.

Далі. 1. Вже да.Гі не витримаю! (Наг.)
Не став мені терццю.

2. Вже далі не йде. (Дрог.) 4
Не став сили, неможливо вести далі сього діла.

3. Він мене далі з хати вижене. (Наг.)
Щ е не богато хибув, щоб він вигнав мене в хати.

4. Далі там з дороги! (Наг.)
Уступи ся, вроби місце.

5. За далі ие ручу. (Наг.)
За буду ще не знаю, чи буду міг зробити щось.

0. Кам далі в ліс, тим більше дрив. (Дид.)
Чим далі входиш у діло, тим більше трудиостий. Пор. Далеко ч 22.

7. Лиш так дал і! (Кол.)
Іронічний окрик, коли кого придибають на пнімось поганім ділі, м овляв: лиш 
так далі роби, то вже дійдеш до чогось порядного.

8. На далі хто зиає як буде. (Наг.)
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Далі—Дар

Знач, на будуще воно ве певне.
9 Не далі як учора то було. іНаг.)

Знач, не вчаснійше, не дальше в часі.

10. Нема де далі. (Наг.)
Знач, далі нікуди йти. тай загалом: положене безвихідне.

11. Чия далі, тим гірше. (Кол.) .
Загальний вислов усякого погіршепя хоробя чи поводженн якогось чоловіка. 
Пор. А сІаІЬ . Оаіеко 2.

Далїбок. І. Далїбок повішу ті за бібок. (Наг.)
Мудроваав, яким висьмівають звичай божити ся польським ОаІіЬог-.

Данило. 1. Маєш, Даниле, то, що зогипле. (Кол.)
ІЦо добре виховавш а собі, не вадить на 80гнилім покааатв свою великодуш
ність і запомогти ним когось «іншого.

2. На тобі, Дииіпо. що мені не яйло. (Ільк.)
Уживають загалом, воли хтось передня ваш ому якусь прикру комісій», якусь 
річ або роботу, до якої сам не мав охоти,

3. Тьигпе Данило, хоць яу ие мидо. (Наг.)
Знач робить, служит», відбуває якусь повинність.

4. Як би на Данила Стовпника иряв. то би стовноя став. (Мшан.)
Данила Стовпника припадав д. 11 грудин. Народне вірушінв, на якого форму
вплинув очевидно сам титул сьвятого.

Дар. 1. Від панів дари надій ся кари. (Крех.)
Селяпи яе вірять панській ласці і за вождям актом панської щирости ни
діють ся якоїсь новоі прикрости

2. Дар ва дар. а дармо дуля. (Кол.)
Знач, дармо нічого. Пор. А сІаІЬ . Б аг  6 :  2& 1иг. VIII, 70.

3. Дар ва дар, слова за с лова. (Ільк.)
Характеризують спосіб відносин приятелів: хто мене збував самими словами, 
для того й я маю лише слова, а хто мені оказуе приязнь реальними дарами,
для того й у мепе зпайдеть ся дар. А сІаІЬ . І)аг 7.

4. Даром божим гріх сї иоиітуватн. (Наг.)
Дар божий тут анач. хлїб, якого не годить ся розкидати ані від нього від
мовляти ся, коли дають.

5. Забери си свої дари, а ти иінї не до пари. (Наг.)
Говорить дівчина вонкурентови, який силкувнв ся дарунками окупити собі їі 
ласку, та якого вона не вподобала.

(і. Наж тобі, Боже, малий дар за великий ! (Наг.)
11 Наівним способом нисловлена вся теорія жертв приношених чоловіком Богу.

7. Не варт того дару божого, шо го їсть. (Наг.)
Про нікчемного, злого чоловіка, який не варт того хліба, іцо їсть.

8. Не великий дар, а велика щирість. (Кол.)
Говорить чоловік даруючи комусь щось на знак свовї приязни. Пор. Д сІаІІі. 
Б аг  8.

9. Нині дар, а завтра віддай. (Збар.)
Характеризують хиткого чоловіка, що сьогодні дав. а завтра відбирав. По
ляки сю прикмету характеру називають руською, пор. А сІаІЬ . І )а г 9 ;  В г г о г .
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Г)аг 9, — та безпідставно, бо приказка, а  значить, і прпкиета відома вже 
римським моралістам: Риегіїіз езі июз <]иае (ІеіІИі гегіреге.

10. Нииї дар, завтра жаль. (Крех.)
Говорить про чоловіка, що любить дарувати, а  потім жалує того. ІІор. 
Л сі а  1Ь. Оагон’ас І.

11. Ні дар, ці купля. (Ільк.)
Говорить чоловії; иро ирезеит одержаний буцім то даром, але окуплений не
легкими у слугами. Гіор. II ос. 382: Д ик. 1470.

12. То дар божий. (Наг.)
Даром божим спеціяльно називають хліб, а також теплий д о щ  весною. Пор. 
\Уап<3. 1 (баЬ е 73).

13. Шкода ву дару божого. (Наг.)
Говорять про нікчемного, пероботнщого чоловіка, якому шкодують дати шма
ток хліба

14. Який дар, така її дика. (Збар.)
Нерадо, згорда гашений дар викликав аамісь іцпроі подяки нехіть або й обурене. 
Пор. \ \ га ін І. І  (СаЬе оО].

Дармий. 1. Дарма сї тебе робота вчеиила. (Наг.)
Ти ввив ся до зовсім зайвої, непожиточвоі або беяуспішної роботи.

2. Дарма твоя бесіда. (Наг.)
Знач, даремно говориш, тебе не послухають.

3. Дармий гнів без сили. (Кол.)
Чоловік не може нідиовідпо виявити  йог.), Пор. лат. Уапа зіпе УІгІЬиз ігя. 
(Н е п ір . 326}; А сІаІЬ . Спіе\у 2 — 5.

Дармичка. 1. Дармнчка му сї трафила. (Н аг)
Запопав за дармо якусь користь.

2. На дармнчку ироспли. (Дрог.)
Спеціяльве значінв: на гостину або пінтику, за яку платив хтось нплшй.

3. Нема даряичкн ! (Наг.)
Знач, нема безплатної користе ІІор. Н о с. 292.

Дармо. 1. Аби ми хто дармо давав, то бнм ие брав. (Наг.)
Говорять иро якусь непотрібну, нікчемну річ. Німець каже: |)аз ізі т і г  и т -  
зопзі ги ІІіеиег, \У ап і1 . IV  (ІІшзопзІ 29). к

2. Всьо на дармо, як Бог не ласкав. (Наг.) ...не благословпт. (Дрог.)
Знач даремні всякі заходи та праця, воли нема ласки божої. Пор. \ \ г а п її.
IV (Ч т зо п з і 1, \'егдеЬеіі8 4 і.

3 . Даряо Богу докучьиеш. (Дрог.)
Даремно молиш ся, Бог тебе ие вислухав. Кепкують із богомільного а до ро
боти лінивого чоловіка.

4. Дармо в Бога день крадеш. (Наг.)
Говорять лінивому, неробі, що їсть і спочиває в робучнй день.

5. Дармо в Бога хлїб їсть. (Наг.)
Знач, не робить пїчого; кориетувть ся працею шіших.

іі. Дармо вмерло давно. (Цеп.)
Знач, минулії ті часи, коли давали аа дармо, тепер треба иое купити. ІГор, 
Д ії аII). Оагіпо 5.
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7. Дармо з сухої криниці волу брати. (Ільк.)
Бо не набереш нічого відти*, де нічого нема. В ширшім значіиш : дарма про
сити в дурного поради а  в бідного помочи. ІІор. А іІа ІЬ . Йішіпіа 7.

8. Даряо колодку через пень валити. (Ільк.)
Говорять про непрактичність такого веденя діла, де чоловік до одної трудно
сті! додає собі ще нові, сам утрудиюа свою задачу. ІІор. А її а і  І).' КІсцІи 2.

9. Дармо-я си чьису збавив. (Наг.)
іКилувть ся чоловік, що змарнував час на якесь безцільне ходжопв або слу
хавши якоїсь непутящої розмови.

10. Дармо, иебоже : з ишоиа крупа бути пе може. (Гиїдв.)
Знач, людської натури не переробиш. Думка нисловлена пе зовсім відповідно, 
бож пшоно Іі само крупа.

11. Дарао си груди псуєш. (Дрог.)
Даремно говориш, він не иослухав, ти не переконавш його.

12. Дарио си кров псуєш. (Наг.)
Даремно сердиш ся. Щ о гнїв псує кров, про се пор. А іІа ІЬ . (їпіеху 10. 
\ \ 'а п і1 .  V (2огп 62, 180).

13. Дармо стайню замикати, як кобилу вкрали. (Кол.)
Обережність по шкоді безхосенна. ІІор. \У н її сі. IV  (Уег£еЬепв 2).

14. Дармо сушиш голову, небоже, крупа з пшона бути не може. (Ільк.)
Значіне иі зирга. ч. 10.

15. Дармо, треба бренькнути. (Ільк.)
Речене еліптичне: дарма сперечати ся чи там викручувати ся, треба заплатити.

16. За без-дармо дістав. (Наг.)
З а  ні 8а що нибрав буків або попив у якусь біду.

17. Завтра за дармо, иииї за гроші. (Стрий).
Говорить купець, коли його клієнти дуже завзято торгують сн і жадають ва- 
вадто низьких цін. Пор. Гроші ч. 117.

18. За дармо зломав ярмо. (Грибів).
Говорить чоловік, що через недогляд сам собі зробив шкоду.

19. За даряо й пес пе бреше. (Льв.)
Тим мепше чоловік не хоче 8а дармо робптп. ІІор. А її а 11). Оагшо 1.

20. За даряо ніхто ти і взии мі не скаже. (Наг.)
Скапати комусь „узіш мя*, се вже в повятю наших селян пайпизишй ступінь 
чемиости, на який тілько може здобути си чоловік. Пор. \У аім І. IV  (ІГт- 
30 І18 І 2 0 ) .

і/21.  За пів дармо купив. (Наг.) ...продав. (Наг.)
ІСупив або прідав ппзше властивої ціни. Пор. \Уап<1. IV (ІІтзо п яІ З І).

22. Кожднй би дарао хотів. (Наг )
8сі1. хотів би мати якусь дармову користь. Пор. А <1 а ]  Ь. Оагшо 3.

23. Не дармо коваль кліщі має. (Н аг.)
Знач, се зроблено було пе без причиии, а  з якимось практичним пляном. Пор. 
О е іи к . 381; А іІа ІЬ . К о т і  2.

24. Не муч сї даряо 1 (Наг.)
Не трудп ся, твоя робота даремна.
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25. Хто дарю  робит, сам собі шкодит. (Берез.)
Бо з його працї користав хтось иншнй, а  ие він.

2(і. Що за дармо, того о шьииувати не варто. (Дрог.)
Се ие мав ціни, хоч би се була й найиожиточиійша річ. Иор. \У а п її .  IV  
(От.чопі-1 2х).

27. Що за дармо, то сї ие рахує. (.Ірог.)
Ч и с л и т ь  си  і  ц і н и т ь  с я  лиш т е ,  щ о  з а п л а ч е н о .

28. Я того за дармо ие дістав. (Дрог.)
Мусїв заплатити чи заробити сю рі і. Иор. \У а п  сі. IV  (Ишбопві 33).

29. Я того й за дармо ие хочу. (Наг.)
Се така непотрібна, нікчемна річ. ІІор. \У а п сі. IV  (Птзопзі ЗО).

Дармовис. І . Те.іїмбаб си коло меие, вк той дармовис. (Крииор.)
Говорить про влазливого чоловіка, що своїм балаканбм забирав иниіому час. 
Дармовис — (}ия8Іе, Ггапзеп.

Дармограй. 1. Дармограй пішов давио в рай. (Цей.)
Знач, тепер грають лише тому, хто гаилатить.

Даріуіоач*-х. 1. То якийсь дармопчих, ие робітник. (Берез.)
Говорить иро лїшівого до роботи, а балакучого, жартолюбного чоловіка.

ДаріУіоха. 1. Спустив сї иа дармоху. (Кол.)
ІІонадїив сн ва дарму користь.

Дармохляп. 1. То пап майстер дармохляп, що хто кппе, а він хап. (Кол.)
Глузують І8 голодранця, може первісно иероботящого в зимі муляря.

Дармувати. 1. День дармувала, два дни спочивала. (Наг.)
Говорять про ліниву жінку, пяинцю.

2. Р ік  поле двраув, за то три роки родпт. (Берез.)
Поле дярмув, коли його лишають облогом. Значіне приказки: відпочивша 
й чоловік робить ліпше. Пор. \Уапс1. І  (Аскег 10).

3. У Пана Бога пічо не дармує. (Наг.)
В природі ненастанний рух і праця Говорять 8 докором лінивому чоловіковії.

4. Хто в літї дармує, той кенськз зимує. (Вороб.)
В 8нмі ирийдеть ся йому лишати ся бсв засобів до житя. Пор. \У апс1, І 
(Раиі 12).

Дарований. 1. Будеш мати дароване. (Наг.)
Знач, ее тобі подарують, прим, провину або кару за неї.

2. Дарованого иазад ие берут. (Дрог.)
Се вже таке звичаеве право, що дар уважавть ся безповоротним. Иор. УУапіІ.
IV іЗсЬепкеп 10 .

3. Дарованому коневи ие зазирай у зуби. (Наг.)
Знач, дароване бери не оглядаючи, не критикуючи, ча воно зовсім добре, чи ні. 
Иор. С им . 737; Д и к . 1578: О зш . 138; В е Ь е І .  515; \У аЬ І. II 21.

4. По дароване три посли посилай. (Н аг.)
Кепкують із такого, що буцїм то дарував щось, але иотім при віддаваню 
робить трудності!, так що 8а тим треба находити ся. ІІор. А сІаІЬ . Оагоп'апе 
1; Ьаюиі/.ііа 3.

Дармо-*Дарований Ч. 8319 -  8336.
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5. Що дароване, то ие раховане. (Кол.)
Зпач. те беруть ие чпслячи. Пор. \ У а п і і  IV  (Зсіїепкеп З і).

Дарувати. 1. Даруй вас, Боже, щістьоя, здоровим! (Наг.)
Звичайна формула жебрацької подяка 8а дар, або сьвнточиого віншованії.

2. Даруй житьи! (Наг.)
Просить ся чоловік приляпаний па горячій учинку, бачучи, що його хо 
чуть бити.

3. Не даруй, аби-с потім не жьилував. (Дрог.)
Говорять легкомиспому чоловікове, що в нристуиі розчулена готов дарувати 
все що мав.

4. Я свого не дарую. (Наг.)
Звач. не лише своєї власносте забраної ким нашим, але також заподіяно: 
кривди чи вневаги.

Дати. 1. Аби дав, пай би и кляв. (С квар)
Клятьба, се пусті слова, а даток діло корпспе. ІІор. А Н аІЬ . Бас 8.

2. Аби дала, най буде й мала. (Цеп.)
Значіпе первісно сороміцьке, та  вживавть ся й загальнїйше: нехай буде хоч 
пе богато, аби дали.

3. Аби далн хоч будь коли. (Бедел.)
Все одно чи тепер чи потому, аби дістати щось.

4. Абим дав, потому ми Й „увий ні“ не скаже. (Наг.)
Не то що не подявуе, а  навіть не буркне нічого, піде геть, забуде. Говорять 
про невдячного, нелюдяного чоловіка.

5. Або дай, або впцру. (Ільк., ІІетр.)
Характеризують несумлінного галапаса та ядирця, що жадав датку а  в про
тивнім разі грозить узяти силою. Пор. А її а  ІЬ. Пас 17; а п <1. І (ОеЬеп 73).

6. Або дай, або зараз гинь. (Наг.)
Говорять про такого, що вимушує від шішого якусь даиииу. Пор. ДУапіІ. І 
(ОеЬеп 72).

7. Або дай, або льигай 1 (Наг.)
Зсії. лягай на лавку, будуть бити.

8. Або дай. або пас—у ти матерп ! (Льв.)
Знач, як не хочеш дати, то я не стою о твою ласку.

9. Або дам. або ззїм і сам. (Н аг.)
Говорять про такого, що вагаеть ся, чи дати якусь річ комусь ішшому, чи 
зужити самому.

10. А дав би Бог мнлосерпни. аби ще иипї над тобов панахиду відчи
тали ! і Лол.)
Прокляте: щоб ти вмер і щоб тебе хоронили.

11. А дайте но й мінї троха того доброго. (Наг.)
Впрошувть ся чоловік до компанії, де щось їднть.

12. А не дало би ти дихати 1 (Наг.)
Прокляте: Щоб ти не міг дихати, задушив сн.

13. Ану, дай му раз! (Дрог.) ПІняцю... (Дрог.)

Дарувати-Д а ти  _______________________________________ Ч. 8337—8354.
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Знач, удар його. Звичайний сигнал для першої зачіпки, по якій пастуш а за 
гальна бійка.

14. Ану дав, як пе яавші (Крех.)
Хто ие мав, той не дасть иншому. Пор. А (1 а  ІЬ. Оасі97; Ш ап с і. І (СїеЬоп 1(5).

15. А ци не дати тобі поторгааець? (Дрог.)
Знач, чи не поторгати тебе за вуха або за волосе?

10. Бодаіі ти так да.ю дихати, як ти міні даш! (Наг.)
Прокляте такому, що обіцяв дати з наміром недодержати.

17. Всїя дай, а собі нічого не лиши. (Дрог.)
Се вже вершок сямонідреченя. Пор. ДУапсІ. І  (ОеЬеп 77)

18. Вс— в сї. ие дав сї, за двері сховав сї. (Наг.)
Кплять із збиточного боягуза.

19. Всьо дай тай ще мало. (Дрог.)
Ж артую ть іа захланною  чоловіка.

20. Дав бня вам, як бим мав сам. (Наг.)
Говорить незасібппй а  добродушний чоловік, коли в нього просять якогось
датку. Пор. А с іа ІЬ . [)аб 97 ; \Уапс1 І іОеЬеп 16); 2  а їй  г. X, 356.

21. Дав бим иа яолебен. алея сам погребен. (Ільк.)
Говорить бідний чоловік, якому нї за що наймати церковні відправи.

22. Дав бнм ти з дорогої душі (Наг.)
Дав би радо, та  не маю Пор. \У а п сі. 1 (СеЬеп 229).

23. Дав бия ти, з під серцьп бим виймнв. (Наг.)
Говорить чоловік, що бажав виявити свою щирість та прп тім і безсильність 
допомогти иншому.

24. Дав бия ти кирпи з серцьи вточити. (Наг.)
Знач, не пожалував би й найдорожшого. У Поляків аиальогічне: Паї Ьу 
і вког§ 2 біеЬіс, А с іа ІЬ . Бас; 31 ; 2 а 1 и г . \ 'Ш , ЬЗІ.

25. Дав бим ти трам, та ие маю сам. (Наг.)
Готов дати все, хоч би й яке велике та важке, як би мав.

26. Дав би му і сорочку з себе. (Ільк)
Говорять про добродушне.го та иодатливого чоловіка. ІІор. \У а  п сї. І (беЬеп 228).

27. Дав би си п - к у  ирізатп. (Наг.) >
Се чоловік без чести, без амбіції, готов за якусь користь на всяке упижеяе. 
ІІор. \Уапс1. І (СгіЬеп 227).

28. Дав би сї повісити за ґрейцар. (Наг.)
Т а кий захланний або неподатливий

29. Дав би ти Бог біду иа голову! (Наг.)
Прокляте. Біду уявлено тут як я к и й с ь  тягар, щ о  спадає чоловіковії наголову.

30. Дав би ти Бог парть! (Кол.)
Парть мб. із румунського: часть, добра часть, щасте.

31. Дав би ти Бог фрас на кишки І (Льв.)
Прокляте; що то за спеціальна болість — фрас на кишки, — не знаю.

32. Дав го на поталу, (Збар.)
Покинув 6е8 опис її і підмоги, на нужду та збитковане инших людий.

33. Дав-есь мшії, куме, дай же и моїй дитині. (Мик. и. Д.)
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Захланний чоловік не задоволнвть ся тип, іцо дістав сам, а бажав ще дарун
ків і для своїх дітий. ІІор. \У а» (І . IV (8с1іепкеп 30, 31).

34. Дав ми ІІаибіг гаразд, та Йду по горівку. (ІІужн.)
Гаразд пав тут спеціальне значінв: жінка вродила дитину; друга частіша р е 
меня являвть ся неминучим висновком першої, бо родини без горівки ие мо
жуть обійти сн. Пор. Гаразд 32.

35. Дав яу, аж сї через верх польльвло. (Наг.)
Знач, впбпв Його або иасварив тав. що той аж заплакав. ІІор. \ \ '  а  п сі. І 
(СїеЬеп 2-24).

36. Дач му бобу. (Наг.)
Знач, набив.

37. Дав яу бобу яелїзного з’їсти. (Ільк.)
Зиач. застрілив.

38. Дав яу, буде яав що вести. (Наг.)
Знач, вабив, наробив прикрости. що той поііамятае. Пор. \У аП (і. І (беЬеп 271).

39. Дав яу бук па себе. (Наг.)
О бразово: дав йому оружн иротив себе самого.

40. Дав му бухаицьв. (Наг.) ...планка. (Наг.)
Вдарив кулаком або долонею.

41. Дав му верховату міру. (Наг.)
Знач, відплатив за якесь зло таким же або ще більшим злом.

42. Дав ну в зуби. (Наг.)
Знач, ударив, яле також : уговкав його, взяв над ним провід, узято від того, 
що коневи в зуби дають вудили.

43. Дав му в потилицю. (Наг.) . .в карк. (Дрог.)
Ударив у потилицю, випхнув із дому.

44. Дав му гірку почесну. (Маг.)
Залісь привятаня або гостини набив, васварив його.

45. Дав му горячих. (Крех.)
Набив цупко.

46. Дав му добру порцію. (Наг.)
Набив, дав чимале число стусанів або буків.

47. Дав яу дрібними. (Наг.)
Нїби то дрібними грішми, — образово: набив палицею або набухав кулаками.

48. Дав му дулю під ніс. (Збар.)
Здурив, відмовив його просьбі.

4 49. Дав му духа ззїоти. (Наг.)
Знач, вабив дуже.

50. Дав яу завдатку. (Дрог.)
Набив ще перед докопипвм провини.

51. Дав му за своє. (Наг.)
Відплатив за свою кривду, помстив сн.

52. Дав му знати. (Наг.)
Повідомив його, але таком дав почути евою силу.

53. Дав му 8 під саяого чопа. (Дрог.)
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Дати Ч. 8395 8 і 10.

Дав чогось сьвіжого, іронічно: дав сьвіжу прочуханку.

54. Дав яу з повного. (Н аг.)
Набив міцно, що сили.

55. Дав яу з нричинкоя. (Наг.) ...з додатком. (Дрог.) ...з чубкоя. (Куп.)
Набив до схочу, а  потім іще доправив.

56. Дав ау з щіелнвої руки. (Наг.)
По його датку почало йому щастити ся.

57. Дав яу кілько сї влїзло. (Наг.)
Набив тав, що той ледво міг витримати.

58. Дав яу куку в руку. (Ільк)
Знач, дав хабар». ІІор. \У а  п сі. II (Напсі 61-6).

59. Дав шу ие жьилуючи. (Н аг.) ...пе рахувавши. (Наг.)
Вив скільки хотіло ся.

00. Дав му иовеп міх. (Наг.) ...три яіхн. (Яс. С.)
Набив до схочу. ІІор. \У ап сі. І (СеЬеп 232).

01. Дав яу повні холошнї. (Дрог.)
Набив по задку.

62. Дав яу по єд-.еию. (Голг.)
Вдарив по р о т і

63. Дав му по за волосе. (Наг.)
Вдарив у потилицю.

64. Дав му по яакоїдах. (Дрог.) ...яухоїдах. (Бор.)
Вдарив по роті,

65. Дав му по мордязї. (Дрог.)
Вдарив у лице.

66. Дав ну по під фе. (Наг.)
Набив по вадку.

67. Дав яу по фаціятї (Льв.) ...циферблаті. (Льв.)
Вдарив у лице.

68. Дав му просто з під чопа. (Наг.)
Оповів якусь свіжу новину.

69. Дав му прочуханку. (Кол.)
Набив крепЕ О .

70. Дав яу сї в знаки. (Наг.)
Докучив, наробив прикростп.

71. Дав чу сї в руки. (Наг.)
Піддав ся, підлягав його волі.

72. Дав му сїя день на тиждень. (Цеп.)
Не дав нічого, одурив.

73. Дав му сї під ноги. (Кол.)
Піддав ся йому, дав коверзувати собою

74. Дав яу слимака облизати. (Наг.)
Викнив його, вдурив ще й висьміяв.

75. Дав му тенлов руков. (Дрог.)
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Дати Ч. 8 4 1 7 -8 4 3 3 .

Дати теплого рукою — спеціяльняй юридичний термін, коли спадкодавець дав 
щось комусь власноручно перед смертю а тим, щоб сей дар не значив ся 
в заповіті і не приходив до поділу 8 иншвми спадкоємцями.

76. Дав ну хробака аакроииги. (Наг.)
Почастував горілкою.

. 77. Дав яу чемериці' понюхати. (Стрий). ' .
Зробив якусь велику прикрість або шкоду.

78. Дав му щиґла в ніс. (Керл.)
Первісно дав штовшка (еіпеп ^Б епаШ Ьег), образово також вдурив, квкпив.

79. Дав му тиров руков. (Наг.)
Дав по щирооти, не жалуючи.

80. Дав яу як овадовп иа пиво. (Наг.)
„Дати овадовн на пиво“ говорять купаючи с я ; кого тоді кусав овад, то він 
зловивши його ве вбивав, тілько ванурюв глибоко в воду і гам випускав; 
овад швидко випливав аа  верх і  ратуеть ся.

81. Дав иа вічне віддапьи. (Наг.)
Дав знаючи, що не одержить того ніколи нагад.

82. Дав па пропале. (Дрог.)
Дав знаючи, що та  річ пропаде.

83. Дав ногам знати. (Наг.)
Пустив ся на втеки, побіг прудко.

84. Дав під припадкоя. (Наг.)
Дав ризикуючи, що воно може ’пропастя.

85. Дав сї на піляоку. (Кос.)
У слухав підмови, подав ся на щось.

86. Дав сї на поблїку людську. (Наг.)
Виставив себе на сором, иа скандал.

87. Дав сї чути. (Наг.)
Зрадив себе чимось, вашелестїв (коду мова про звіра) або забовтав ся, коли 
мова про рибу в сіти.

88. Дав що мав. (Наг.)
Знач, щирий чоловік. Але також іронічно про злого та сварливого, мовляв: 
у самім зла богато накипіло, тай тим і  па инших бризнув.

89. Дав, що му з поса впало. (Наг.)
Дав те, що самому було непотрібне Пор. А сі а  1Ь. Бай 21.

90. Дав як «а напасть. (Наг.)
її Дав верадо, під примусом.

91. Д:<н бицї за кицї. (Наг.)
Дай воли за щось пусте, спеціяльно за малі коненята. Сьміють ся з такого, 
що продавши воли купив коні.

92. Дай Боже, аби ти люде вавиділи ! (Наг.)
Коли комусь люди завидять, то се в понятю нашого селянина а особливо се- 
лннок належить до щастя. Пор. сп іванку:

- Ой серденько мов любе,
Завидьит ми тебе люде. (Наг.) 

а також Н о с . 291.
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Ч. 8434— 8453.

93. Дай Боже в добрий час сказати, а в зліш пояовчати. (Стан.)
Віра в щасливі та  нещасливі хвилі пор. висше Година 21, 22.

94. Дай Боже дочекатн! (Наг.)
Додають, коли говорять про великі сьвята в будущім роцї або кагалом у не
далекій будущннї.

95. Дай Боже за молоду кости гризти, а на старість мясо їсти. (Лім.)
Загальний погляд такий, що хто за молоду бідув, тому на старість ведеть си 
лїише. ІІор. Н о с . 2У0.

96. Дай Боже здоровій і грошнй д ес їть! (Дрог.)
Витають сн жартливо добрі знайомі, що видають ся деиь у день.

97. Дай Боже сю  риицьких! (Калуш).
Говорить жартуючи і вимовляючи остатні два слова невиразно зам. Дай 
Боже здоровле.

98. Дай Боже чьис добрий! (Наг.)
Витають господаря входячи в хату або заставш и Його ири явімось ділі.

99. Дай вам Боже і з роси і з во.ін на готові солоди. (Коб.)
Ж артливе бажане, де до доброго причіпляють на кінці лихе. Солоди зам. шо 
луди — лисина, пархи.

100. Дай вам Боже лнд, аби вам випав цілий зад! (Дрог.)
Ліартливе бажане сварливим та вепорадним людям.

101. Дай вал Боже, що си в Бога жьидаете. (Наг.)
Ж ебрацька формула подяки за даток.

102. Дай го кату! (Жовк.)
Сердитий окрик па щось таке, що йде не по нутру, сердить чоловіка.

103. Дай добрий приклад із себе. (Наг.)
Загально моральне у цім пене: приклад варт більше, як наука. Пор. \Уап<1. І 
(Веізріеі І).

104. Дай кождому честь, яка му сї належит. (Наг.)
Кождого вшануй відповідно до його гідиости — правило яауіог уіуге'а.

105. Дай «але за велике. (Дрог.)
іЯіач. дай малу що до обвму монету за якусь далеко більшу річ, купи

106. Дай ми розвід у голові. (Наг.)
Дай мепї раду, потіш мепе.

107. Дай ми чисту годину ! (Неиил.)
Дай мені спокій, не докучай мепї.

108. Дай ми яку раду. (Наг.)
Не значить: порадь мепї, але: поможи мепї.

109. Дай му Боже душеньці легко! (Наг.)
Приговорюють згадуючи про близького, дорогого покійника

110. Дай иу па пбц! (Льв.)
Бий, щоб йому горячо вробило ся. Образ уантий І8 парової лазні, де на р оз
палену піч наливають горячої пари, щоб напустити нею кунальшо.

111. Дай му па пиво! (Ниг.)
□абий, натовчи його. Пор. висше ч. 80.

112. Дай нам Боже, що нам треба, а по смерти гоп до неба! (Дрог.)
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Дати Ч. 8454—8471).

Приговорюють у веселій компанії, випиваючії чарку.

113 Дай не дай, а не лай. (Ільк.)
Говорять бурчливому та сварлиному, іцо не може нічого дати ие вилаявши 
єн вперед. Пор. Н о с . 365.

114. Дай о собі знати. (Наг.) •
Дай. про себе звістку.

115. Дай сн голову обголити! (Льв.)
Ти божевільний чоловік, тебе слід заперти в шпиталь божевільних, де голять 
голови ведуяіим.

116. Дай собі з тим спокій! (Наг.)
Покппь се Д 'ло! Не заходи собі з ним!

117. Дай старче палицю, а тебе най пси їдять. (Ільк.) ...діду... (Наг.)
Іронічна відповідь, коли хтось жадав від чоловіка, щоб дав або позичив ко
мусь річ, яка доконче потрібна йому самому. ІІор. Н о с . 419.

118. Дай ся випхати. (Льв.)
Ти дурний чоловік до тої міри, що тебе треба-б спреиарувати для музея як 
якогось заморського зьвіря.

11!). Дайте, дайте, на Бога впадайте! (Наг.)
Пародіюють жебрацьке проханпв; звичайно говорить дитина, коли впавши або 
вдаривши ся обертав се на жарт і вдав каліку, буцїм-то зі зломаною рукою 
або ногою ходить і жебрав милостині.

120. Дайте 8 ласки свої а з просьби мої! (Н лг.)
Ж артлива просьба; просять і заразом висьмінаюіь надто церемоніальний 
спосіб прошенії.

121. Дайте й перцю, аби лекше серцю. (Наг.)
І’орівку з перцем пють як лік проте різанн в животі.

122. Дайте й сало, аби на моє стало (Ільк.)
Характеризують немнлоссріїого вірителя, що за  свій довг готов у довжника 
взяти й останнє добро. Приказка основана на оповіданю при лихваря Жида, 
що за свій довг не цурав ся брати й сало у  селян, пор. Ети. 36. VI, ч. 497.

123. Дайте яінї свого, бо мінї від чужого язик спух. (Кол.)
Ж артую ть із такого, що все привик заиомагати сн чужим.

124. Дайте онучу, най сї пе мучу! (Н аг)
Зиачінв иенсне.

125. Дайте, то дасть ся вам. (Гиїдк.)
Такому, що дав тіш им , милосердить ся над ними, й ивші в иотребі допомо
жуть. Пор. \У а п «і. 1 і^еЬ еп  60).

120. Дай ти Боже з води-росн, з гіля-подвіря ! (Сор.)
Бажають на повий рік або при иншій праянвчшй нагодї всього добра. „З  гілн-
иодвіри“ — мб. з лїса і з подвірн.

127. Дай ти Боже легкі! (Войн.)
Жартливо перекручено зам. легко: легкі =  1_,ип£е.

128. Дай ти Боже щістьн, а іи  ті спіткало іьижке неіцісгьп! (Наг.) 
Прокляте, що для контрасту починавть ся ніби бажане» щастя.

129. Дай їй Боже, щос си в Бога заслужив! (Наг.)
— 521 —



Дати Ч. 8 4 7 1 -8 4 8 9 .

Говорять у сварці злому чоловікови, не хотичи спеціфікувати близпіе лиха, 
якого йому бажають.

130. Дай тояу якийсь лад. (Наг.)
Приведи до порядку, зложи на купу, скажи, як мав бути зроблено.

131. „Дай хлїба!“ — „Скачи д їд а !“ (Наг.)
Відповідають голодному, коли нема що йому дати. „Скакати дїда“ зам. ска
кати як дід, тоб то як жебрак, як каліка, прим, на дерсвляній нозі.

132. Дала «у даньй. (Наг.)
Знач, очарувала його, отроїла.

133. Дала сї дівка на покору. (Кос.)
Піддала ся парубкови, змовила ся з ним.

134. Дали ну березової каші. (Дрог.)
Набили рівною. Пор. 2 4 1 и г . XVI, 165.

135. Дали «у двацїть н]ить по цїсарськи. (Наг.)
Двацять иять буків давнійше прв війську вважало си нормальною чи може 
мінімальною, „цісарською '1 карою. Пор. А сі а  ІЬ. Б ас  34.

136. Дали «у догану. (Наг.)
Винайшли якусь хибу.

137. Дали *у на спаиьи. (Наг.)
Говорять про хорого, якого хльороформовано перед операцією.

138. Дали му по московськп, аж ся лоб закурив. (Ільк.)
Набили сильно. Московські прочухани мають славу у нашого парода мб. 
від 1849 р.

139. Дали му якоїсь отровн. (Климець) ...трійки. (Наг.) ...трійла. (Берез.) 
Отруїли його.

140. Дало му пуду. (Довгоп.)
Він перелякав ся, йому зробило ся страшно.

141. Дам сн руку втьнти. (Наг.) ...голову... (Наг.)
8сі1. коли се неправда.

142. Дам ти смоли горьичої, а не хліба. (Наг.)
Сердита відиовідь, коли хтось просить хліба у такого, що й сам не мав або 
це хоче дати.

143. Дим ти штнри неділі на місяць. (Дрог.)
Стількох нк і нічого. Пор. А(1а1Ь. Баб 15.

144. Дам я тобі, аж у штани иаробиш. (Кол.)
Набю так, що аж закакаеіи ся.

145. Дасть Ніг, любоньки! (Дрог.)
Передразнюють Бойків, які па питане звичайно ие відповідають просто, 
а якоюсь евфемічною фразою, от прнм. рам. нема кажуть „дасть Бог“.

146. Дасть Біг чьпс, дасть і пораду. (Наг.)
Нема чого попадати в розиуку, всяке лихо може минути ся. Пор. Н о с . 292.

147. Дасть Бог діти, дасть і на дїтн. (Наг.)
Потішають такого, що боїть ся жепнти ся, бо мовляв нічим буде прогодувати
дїтий. Пор. Н о с . 290.

148. Дасть Бог і сироті маму. (Кол.)
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Ч. 8-ІУО-8507-

Вітхпе добру людиву, що ваопікувть ся й сиротою.

149. Дасть Бог красу і від квасу. (Цей.)
1 бідна дівчина, що їсть головно квасні, прості страви, виховавть си гарна.

150. Дасть ся то в і і д ї г н .  (Льв.)
Се ще побачимо, а  поки що со діло непевне, ще не рішене.

151 і Дати иа боже. (Н ат.)
Т є х н їч п и й  т е р м ін :  д а т и  п о н о в и , щ о б  п р о ч и т а в  м о л и т в и  а б о  с л у ж б у  б о ж у .

152. Даш — добре, не даш — друге добре. (Наг.)
Знач, я так дуже не стою о твою ласку, хоч і прошу в тебе сеї річи. ІІор.
Н о с . 290.

153. Даш руками, ие виходиш ногами. (Ільк., ІІетр.) ...бігай... (Дрог.)
Хто 8ичить щось иншому, той дуже часто нотім ае може допросити сн від
дачі і мусить нераз ходити до довжника. ІІор. Д а л ь  II, 20 ; Н ос . 290 :
Г о л ь ф . 1655: С им . 804; Д и к . 1592; \У апс]. III (ЬеісІН ); А с Іа ІЬ . Б ас  40.

154. Даю ся винним. (Крех.)
Прианаю ся до вини, готов понести кару.

155. Даю ти як з нід серцьи. (Наг.)
Даю що маю найдорожше, чиню 8 себе жартву.

156. Даю чесне слово. (Дрог.)
Ручу ся своєю честю, що се правда.

157. Зараз бим дав на боже, аби тї дідько вхопив. (Наг.)
ЗІЇартують із чоловіка, що вдаз побожного та  богомільного і рівночасно бажав 
инш им  усякого лиха.

158. 1 дала бнм і бою ся і що мама скаже. (Ходор.)
Ж артую ть І8 нерішучого, слабохарактерного чоловіка.

159. І не дай і пе лай (Коя.)
Значінв и і зирга ч. 111 : пор. Н ос . 318.

160. Йому лиш дай потуху! (Наг.)
Дай йому свободу, попусти йому вудила, — «сії. то він не так роабрикавть сн.

161. Коби дав Бог дочекати. (Наг.)
Приговорюють вгадуючи про будущі сьвята або прааникп.

162. Кобн лиш він дав, якось би я брав. (Наг.)
Говорять малі хлопята, коли іх посилають аа чимось, а хтось постороннїй 
питав їх :  , А як же ти тото візьм еш ?“

103. Коли е, само ся дає. (Лучак.)
З  готового засобу легко дати. 

і 164. Легко дати, тьижко відобрати. (Наг.)
Той, хто бере, не вважав себе зобовяваним віддати в обіцянім часі.

165. Маєш дати, то дай, а не відкладай. (Сквар.)
Відкладаие добродійство звичайно викликав исвадоволспн. Пор. А сІаІЬ . Пас 7(і.

166. Не всів еднаково дано: одному сито, другому решето. (Цей.)
...едноіу ситце. другому решітце. (Міич., Нетр.) ...жито.. (Кол.) 
Ж артлево висловлюють природну і соціальну нерівність між людьми. Цснів- 
ський наріянт мав надто інтересну гру слів, бо „еито“ знач, і 8аІІ, по чім 
можна би в другій частії надіяти ся „голодно* — і 8іеЬ. Власне в тім що
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8 виразного контрасту сито — гожодно звернено на секундарний сито — ре
шето, лежить гумор приказки.

167. Не дав анї відіткнути. (Наг.)
Зиач. топив роботою чи яким пиши» рухом.

108. Не дав яв Бог на шкоду. (Наг.)
Хоч я й стратив, згубив щось, але се ае вийшло мені на шкоду, згуба від
найшли сн або аамісь неї я мав якусь иншу користь.

169. Не дав му аиї раз зїянути. (Наг.)
Знач, оглушив його, вбив.

170. Не дав му сї обиздрітн. (Наг.)
Зараз забрав кудись, погнав.

171. Не дає шу дихати. (Гнїдк.)
Це дав жиги, докучав, мучить.

172. Не дай біднояу. лише потрібному. (Кол.)
Чоловік може ие вважати ся бідним, але моментально опинити ся в більшій 
потребі, як справді бідний. Пор. Н ос. 365 ; А с іаІЬ . Пас 85.

173. Не дай Боже, але позволь Боже! (Карл.)
У своїй скромносте чоловік просить у Бога це того, щоб дав йому щось го
тове, за дармо, але аби ііозволив йому вдобути та зробити собі самому.

174. Не дай Боже нїкояу, апї иенї саяому. (Заяул.) ...ліпи... (Спяг.)
Фарисейська молитва; в сннтинськім варіанті ї ї  значінв зовсім ясне і хар а
ктеризує чоловіка зажерливого на якесь добро, нкого-б він ие бажав нікому 
иншому, лиш собі. Замулниецький варіїшт іде ще далї і характеризує ску- 
пяря, який пе бажав нікому добра, тай сам ие вмів ним користувати ся.

175. Не дай дурневи ножа, бо ся вріже. (З б ар )
Нін ве вмів поводити ся з ним і залісь пожитку зробить собі шкоду. Пор. 
М ц к а  2586.

176. Не дай і не лай. (Лучак.)
Говорить сумирний чоловік, який волить обійти ся без датку, щоб ие слухати 
лайки. ІІор. висше ч. 111, 15.}; Л .Іа ІЬ . Пас £3; \Уап<1. І (ОеЬеп 217).

177. Не дай міні, сховай біді. (Наг.)
Злобна увага чоловіка, якому відмовляють якогось датку, мовляк: не хочеіи 
дати менї, то нехай на тебе зайде біда, щоб ти иа неї мусїв се видати.

178. Не дай псу білого хлїба, бо го повальие. (Наг.)
Так само недбалому, недотепному чоловіковії не давай у руки ніякої порядної 
річи, бо ї ї  понівечить.

179. Не дай сї впеьміятп! (Наг.)
Се, що ти говориш, така дурниця, що тебе 8а неї осьміють, знач, краще 
мовчи.

180. Не дай сї, сховай сї! (Наг.)
Кплять із боягуза, який нахваляй ся своь'іо силою та відвагою, а як прийшло 
до бійки, то вій сховав ся.

181. Не дай то Господи.! (Косс.)
Побожна відворотна формула, яку додають, коли говорить иро лихо, иещаств.

182. Не дам, абпе тріс. (Наг.)
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Хоч би тобі приходилось ум ерти; ГІоляк каж е: Ьуз кгууіа ріака), А г]а  11>.
Пай 6.

183. Не дай без ока. (Наг.)
Знач, бев свойого призору. Коли позичають якусь важну річ, прим, тяглу 
худобину або що, то порядний господар виражав а нею когось із свого дому, 
дитину або слугу, щоб чужі „п'є збиткували**. *

184. Не дам си по носі грати. (Наг.)
Не позволю мати себе ва дурня, коверзувати над собою.

185. На дасть і кавеиьн голову провалити. (Наг.)
Такий скупий та захланний. Німець каже: Ег кііЬе кеіпеш  ТосІІеп іііе КгНе 
игп5оп5(. \уогеіп ег зоїі ЬертаЬеп дуепіеп, а  п <і. І  (беЬеп 231).

180. Не дасть і соломи иа перевесло. (Гнїдк.)
Мова про захланного: ае  дасть найменшої дрібниці. Повересло — підгірський 
діялвкт зам. перевесло.

187. Не дасть си в кашу наплювати. (Гнїдк.)
Мова про сьмілого, бадьорого чоловіка, який  не дасть робити собі збитків.

188. Не тілько я ти дам, кілько тп стіна дасть. (Наг.)
8сі1. коли тебе вдарю, а ти звалиш ся з ніг і вдариш ся до стіни.

189. Не хочу — дайте. (Наг.)
Ж а р т у ю т ь  і з  т а к с г о ,  щ о  з  р а в у  в ід м о в л я в т ь  с я  ч и  т о  в ід  іди, ч и  в ід  ч о г о  

ш іш о г о , а  п о т ім  в із ь м е .

190. Не штука дати, як є відки взяти. (Збар.)
Говорить бідний, коли у нього просять або допоминають ся, щоб дав щось. Т а 
сама думка у Великорусів: Подай — пе мудрено, а  мудренѣй того — гді; 
взять. (Д ал ь  І, 70).

191. Нинї дав, завтра назад відобрав. (Дрог.)
Говорять про завидющого, скупого чоловіка. Пор. \У а п <і. І (ОеЬеп 97).

192. Ні дав, ні взяв. (Збар.)
Діло недоладне, чоловік недотепний та невтороппнй. ІІор. \У а п іі.  І  (СїеЬеп 221).

193. Ой Боже, Боже, дав есь тому, що не ложе; а я би зміг, та не 
дав Біг. (Лев.)
З ітхав молодий парубок бачучи у старого чоловіка молооу жінку. Пор. Бог 
119; А сІаІЬ . Вбе Ш .

194. Прийду —  дайте ; прийдете — прппесїт. (Зазул.)
Ж артую ть із чоловіка, що привик жати чужою працею та дармичками.

195. Сьому, тому дай, а сам згибай. (Наг.)
Гойдавши всім, хто просить, нарешті й сам згинеш із голоду. ІІор. А сІаІЬ . 
Пас 20.

190. Такому дати, що пе може брати, (іїво р ) ...не хоче... (Явор.)
Самолюбний, захланний чоловік любин би давати, але лише тоді, як би обда
рований не приймав його дару або не міг ним корастувати ся.

197. Тп кажи дати, а я заплачу. (С ап)
Ж артливо перевернене речене незасібиого чоловіка: я кажу дати, а ти за
плати. Казати дати має спеціальне значіпв: веліти шипкареви. щоб дав 
горіпки

Дати _  _____  Ч. 8 5 2 4 -8 5 3 8 .
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198. Треба дати, коли б, бо то дарно зогниє. (Кол.)
Говорить весела, розпусна дівчина.

199. Треба знати, нову дати. (Маг.)
Не всякому можна дати і не всякому дане виходить на пожиток.

200. Треба тобі дати по під фе. (Наг.)
Т реба тебе набити, висікти. Пор. висше ч. 65.

201. Хто лав, той ие відбирає. (Наг.)
Як дав, то вже на вавсїгди. пор. ч. 185.

202. Хто даст біднояу, то йому даст Пай Біг. (1'орова)
Дати бідному вважавть си одним іа перших обовнвків чесного, людяпого жити. 
Пор. \Уапс1. 1 (ОеЬеп 183. 215).

203. Хто не хоче дати, найде вимівку. (Кол.)
С ебто  знайде причниу, вадли якої буцім то ие може дати. Пор. А її а  ІЬ. І)ае 
65; \У а п іі .  І  (СеЬеп 129).

204. Цн дасте, ди пай ще росте? (Наг.)
Первісно формула, якою запитують свати у батька-матери, чи віддадуть дочку 
8а того парубка, від якого вони прийшли в свати; жартливо уживавгь ся 
також у розмові про всяку позичку.

205. ІЦо дав, до дав. (Наг.)
8сіІ. добре, що дав хоч що будь.

20(5. Що дай Господи, то дай, а від того борони й ворога тьпжкого ! 
(Наг.)
Всяке лихо чоловік перетерпить, але таке (прим, пожежа або якась страш на 
хороба) найтяжше.

207. ІЦо даси рукави, виходиш ногами. (Лучак.)
Знач, будеш мусів ходити 8а тим, допоминати ся ІІор. висшс ч. 117; Л <1 а 1Ь. 
Ііай 40.

208. Що маєш дати, дай зараз. (Наг.)
Загально розповсюджена приказка, пор. латинське: Віз гіаі, гріі сіїо (Іаі, Н е ш  р. 
3933; А(1а1Ь. Вас -42, 43 ; ДУапсІ. 1 (ОеЬеп 3, 4).

209. Що ву дав, то лиш він єден зиае. (Бор.) ...Бог... (Наг.)
Дав потайно, крадьком. не лїчачи.

210. „Що-с дав за то ?“ — „Пять пальців і шесту долоню". (Кол.)
Так характеризують злодійський спосіб набуваня власности. Пор. \У а п й . II 
(Ковіеп 28).

211. Що тобі Бог дав?  (Наг.)
Знач, що ти вигадувш? Який тобі концепт прийшов у голову? Окрик здиво
вана, коли хтось говорить або робить щось дивне.

212. Як ви дав, то аж ви арґаин в вухах заграли. ( Н а г . ) ^ —
Вдарив по за вуха, аж у вухах  зашуміло.

213. Як не даси з просьби, то даси з принуки, а чого просьба не до-
і. каже, то докажуть буки. (Ільк.)
\1 Приказка чи приспівка характеризуй підпеволеие положене селянина серед 

панщизаяиого „п&трімопїяльиого*, нїбн то батьківського ладу.
214. Як ти лан, аж ти с—ка спухне. (Наг.)
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Знач, набю сильно.
215. Як ти дам раз, то ти стіна друге тілько дасть. (Наг.) ...більше... 

(Наг.)
Знач, перекинеш ся і вдариш єн до стіни. Пор. висше ч. 182.

210. Як ти дав, то аж свою бабу ввидиш. (Наг.) ...аж ти сї баба ири-
виднт. (Дрог.)
Знач, а з  зомлієш і в нестямі будеш бачити всякі віаії. Пор. А сІаІЬ . Оас 102.

217. Як ти дам, то аж ти в очох померкне. (Лол.) ...сьвіт... (Н аг.)
Вдарю по голові, аж у очах помутить ся, зомлївш.

218. Як ти дам, то аж ти мамине молоко носом потече. (Дрог.)
Вірять, що мерця закопаного в могилі земля тисне так дуже, що аш йому 
материне молоко носом тече. Отся погроза мб. мав звязок з тим віруванем
і значить д у ш е  с и л ь н и й  удар.

219. Як ти дам, то аиї не дриґнеш. (Наг.)
Забю  па місці, що Й пе ворухнеш ся.

220. Як тн дам, то в норткн наробиш. (Дрог.)
Знач, утратиш власть пад своїм тілом, знесилиш ся.

221. Як ти дам, то лиш ноги нротьигнеш (Наг.)
Знач, упадеш і зомлївш.

222. Як ти дам, то не будеш знав, де сї подіти. (Наг.)
Стратиш розсудок і 8астанову.

223. Як ти дам, то не донесеш. (Наг.)
Набю так, що не вдужавш ходити.

224. Як ти дам, то сї не оближеш. (Наг.)
Обливують ся по чімось смачнім, а  по ударі нема чого.

225. Як ти дач, то сї иї з ким ие поділиш. (Наг.) ...нікому ие вді
лиш. (Лол.)
Певпа річ, ударів одержаних пе можна уділити нікому.

220. Як ти дам, то сї йогами пакрпбш. (Наг.)
Перевернеш ся до гори ногами.

227. Як ти дам, то сї три рази перевернеш. (Наг.)
Ударю так сильно, що покотиш ся мов кулп.

228. Як ти дам, то сї тут розіллєш. (Н аг.)
Вірять, що з л и й  дух ударений на відлїв рукою розливаеть ся мавю. Отся 
погрова очевидно мав звязок із тим віруванвм.

* 229. Як ти дам, то сьвіта пе ввидиш. (Наг.)
Заті мить ся тобі в очах, 80млївш.

230. Як ти дам, то ти більше пе буде треба. (Наг.)
Знач, тут тобі буде й амінь.

231. Як ти дам, то ти в плитах затерние. (Наг.)
Гумористичний погляд на переношене болю в тілі в найдальші кінці від місця, 
де вдарено..

232. Як ти дам, то ти в вухах задзвонит. (Наг.)
Сильно вдарю по за вуха.
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233. Як тп дай, то тн ніхто пе відбере. (Наг.)
Набю і будеш мусів сам витерпіти.

234. Як тп дай, то ти сї всі сьв.іитї прннидьнт. (Наг.)
Значіпе ці вирга ч. 208.

235. Як тн дая, то тн сї всього відхоче. (Наг.)
Набю так сильно, що стратиш охоту до житя.

236. Як тп дав, то ти сї сьвіт замакітрнт. (Вони.)
Звнаок ідей пе яовсім ясний. У макітрі труть мак, крутячи в ній макогоном, 
отже моше: сьвіт закрутить сп.

237. Як ти дав, то ти сьвічкп в очох стапут. (Наг.)
ІІрп сильнім ударі являють сн сьвітлнні й слухові галюцшації, Пор. А (і а 1 Ь. 
Оае 100.

238. Як тн дав. то тн стіна дасть більше ніж я! (Наг.)
Значіне иі зцрга ч. 182, 207.

Даток. 1. Датки на всі статки! (Наг.)
Іровїаую ть одержавши якийсь малий дарунок від чоловіка, від якого вадїяли 
си більшого.

2. Злий даток доброго псує. (Стан.)
Коли щось дають із злим наміром; підкупство псув доброго чоловіка.

Дачка. 1. Він за яене дачкп не дасть. (Наг.)
Він пе відбуде за мене иовяиности, ие понесе тягару, — 8СІІ. то не мав 
права корнстувати ся моїми правами.

2. Що дачка, то драчка. (Белел.)
Дачка — те що проказано дати урядово, податок, данина, яку можуть узяти 
й силою.

Дах. 1. Дах дьнравпй як решето. (Дрог.)
Говорять про дах. що иропускав дощову воду.

2. Дах у дах мешкаємо. (Дрог.)
Те саме, що стріха в стріху, хата біля хати, в найблизшім сусідстві.

3. Дах як дзвін. (Дрог.)
Зпач. добрий, цілий, щільпо вбудований.

4. З даху на голову! (Дбог.) к
Прокляте, зсії. щоб ти впав, злетів.

5. Коби міпї під дах! (Наг.)
Коби добрати ся до якого будь захисту. Говорить чоловік тікаючи з під дощу. 
ІІор. \У ап<І. І (ОасЬ 37).

6. Не дай Боже під чужим дахом умирати! (Дрог.)
Під чужим дахом — у чужій хаті.

7. Нева то як свій дах над головов. (Дрог.)
Говорив чоловік тягпучп ся 8 остатнього, щоб збудувати свою хату.

8. Тав бн сї на дасї ворона не всндїла. (Наг.)
Знач, там у домі такий крик, сварка або бійка.

9 .  Хоць на дах лізь і крпчп, то не поможе. (Дрог.)
На дах вилізши кричать прим, підчас повені, знач, хоч кричи так як у най
більшім нещастю, то не поможе нічого. Пор \У а п її. І (ОлгЬ 38),
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Дбалий -  Дбати Ч. 8593—8(і10.

Дбалий. 1. Коби дбалий, б \в  би здадий. (Н аг.)
Знач, робота унішлаб, як би лише дбав про точність.

2. Хто дбалий, той до всього здалии. (Кол.)
Він пильністю і точністю переможе венкі перешкоди.

Дбати. 1. Дбає за то, як за якесь, незнатйщо. (Наг.)
Глузують із такого, що дуже турбувть ся за  якусь маловажну річ*

2. Дбав як Жид за содонину. (Кути)
Попу байдуже до того, він цуравть ся того.

3. Дбав як за ковбасу в піст. (Цеп.)
Се стратило для нього вартість.

4. Дбає як люде в лїтї за пвц. (Дрог.)
Люди дбають за піч (очевидно ту, що служить до огріванії) лише в зимі, 
а в л іті ні.

5 . Дбай за себе, буде з тебе. (Кол.)
Звичайне правило еґоістів, що понад свої особисті справи не хочуть бачити 
нічого. ІІор. \У а пі]. IV' (8ог£еп 38).

С. Дбати за кого, як пес за няту йогу. (Гиїдк.)
Псу иятої ноги не погрібно. Знач, пе дбати зовсім за нього. Пор. А <І :і 1Ь. 
І>Ьаг 2 : 2 & 1и г. IV, 136.

7. За веїх дбай, а за тебе ніхто. (Карл.)
Так характеризують становище селянства в державі. Мовляв: селянство иа 
всіх  мусить працювати, а добра пінкою нї звідки для себе не бачить.

8. За всіх ие надбаєш. (Кол.)
Кождий мусить дбати ва себе, а то одному не стане сили дбати яа инших. 
Пор. \Уап<І. IV (§ог(геи У), 

і). Кождий най про себе дбає. (Товсте)
Нехай пальнув своїх діл. Пор. \УаП(]. IV (Вогдеп З, З І).

10. Ний за тебе той дбав, що тї зродив. (Наг.)
Говорить чоловік вншому. який докорив йому, що той не подбав за якесь 
його діло. Німець каже: Ьазз (Іеп ііаїйг яогдеп, ііег иЬег ипз іяі. \V а п • І. IV 
(8ог&еп 7'.)).

11. На кого маю дбати? (Наг.)
Говорить осиротілий чоловік, оправдуючи тим прим, своє пяпицтно.

12. Не дбавши — не мавши. (Ком.)
Оріґінальна конструкція дієприкметникова, трафлявть ся зрідка і п піснях, прим. 

А сьвятий Олексій по лущи блудивши,
/  Ні пивши, ні ївши, як земля вчорнівши.

13. Не дбав нї на людий, нї на Бога. (Люб )
Но соромить ся нікого, не оглндавть ся нї на кого. ІІор. \У а т 1 .  II (б о їі 2653).

14. Не дбай нї за кого, лиш за себе самого. (Кол.)
Характеризують сіоіста, самолюба.

15. Не дбай о пишно, аби затпшио. (Мінч., Петр.)
Знач, пе так важна зверхня нарада, краса та блиск, як внутрішнє задоволене 
та супокій. Пор. \У ап (І. IV (Зогреп 4).

І (і. Так дбав, як пес о няту ногу. (Ільк.)
Знач, не дбив зовсім, пор. висше ч. 6.
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17. Ти лише ви себе дбаєш! (Наг.)
Докір еґоіотови.

18. Треба добре дбати, аби не купувати сіна до Юрка, хліба до І.іька.
(Гнїдк.)
Для бідного чоловіка се ідеал господарства, в «кім кінці сходить ся я кіп
цями, себто  висше наші до Ю рія, коли РОЧЩШБТЬ ся нова наша, і хліба до 
Іллі, коли починають ся жнива, 

і!). Хто дбає, ТОЙ дає. (Ільк., ІІетр.)
Звичайна приказка ситих, задоволених людиіі, які ие хочуть зрозуміти, що 
нерав особисте дбанн ие зипенняв т е  чоловікови усніха в житю. Пор.
2  і  І и г. X, 3 9 5 ; \Уап>1. IV  (Зог^еп 58).

20. Хтось т \т  добре дбав. (Наг.)
Знач, порав ся порядно, руйнував, закрав усе

21. Як би дбав, то би мав. (Наг.)
Докір недбалому, марнотратникови.

22. Як дбаєш, так иаєш; як робиш, так ходиш. (Жуків).
Зпачіїш иі зирга ч. 19.

23. Як дбеш, тик яеш. (Балиг.)
Лемківська форма першої половини попереднього числа. Форми дбеш, кеш 
пояснено висше див. Годувати ч. 16.

2-І. Як хто дбає, так і має. (Ільк.)
Значінь- иі зирга ч. 19, 22, 2В. \У аІі1. II, 14.

Два. 1. Два більше иожут, як еден. (Кол.) ..старш і... (Наг.)
Сума їх  сил, досьвіду, мастку більша. ІІор. А<Іа1Ь ІНуні 4 ;  УУаіиІ. V 
(7луеі 55, 62).

2 Дна єдного не иитают. (Наг.)
Коли два згодять ся на щось, то третього навіть не питають, чи приспій, бо
можуть зробити і без нього. Пор. \У ап іІ V (2\\’еі 12).

«з Два на єдного, то еї не годйт. (Наг.) ...то неладно. (Наг.)
Се звичайне правило в бійні, що два на одного не повинні йти. 11>>р. А(ІиІІ>. 

8 ; \У амсІ. V (2 « е і (І6. 67>: О е іа к .  3 6 9 ; К г и іііЬ .  73.
4. Два одного сиоможут. (Кол.)

У них більша сила і більші засоби, як у одного. ІІор. \Уап<І. У ( 2 еі 57).
5. Два сї побили, третий скористав. (Кол.)

3  незгоди двох користав третій, пор. лат. ПиоЬиз ІіІіртпІіЬиз Іегііив ^ а ш іе і; 
\У ап (і. IV  (Зігеііеп 9 ); 2 і і І и г .  V III, 122.

іі. Два третього ие ждуть. (Ільк.) ...не чекают. (Н а г )
більшість супроти меншости переводить свою вилю. Пор. \У а іі 'І .  V (2 \\’еі 
38, 5 9 ) ;  С им 791); б е ї а к .  62.

7. Два третього ие чекают, а четвертого н не нитают. (ЗазулЛ
Значінв иі зирга ч. 2. 6.

8. Де два, тая рада, де три, тая гради, (Берез.)
Два ще змовлять сн, згодять ся на якесь діло, трьом тяжко згодити ся. ІІор. 
А сІаІЬ . \У а ік І . V (2\\'еі 1); 2 а 1 и г .  VIII, 340.

!). Де два, там третій іа далека. (Гнїдк.)

Д бати -Д ва  Ч. Ь?011 8іі27.
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Два Ч. 8 0 2 8 - 8045.

Речене еліптичне: де дна згодили сн або змовили ся, тим третій, який би 
х о т їв  противити сн їм, мусить держати сн а далека, бо вони дужші. Пор. 
XV а п (і. V (2\уеі 15).

10. Де двох бе ся, третій не мішай сн. (Ільк.) Де два бют сї... (Наг.)
Не ветрнваЙ у опорне діло. ІІор. ЛУап«І. V  ,(2\уеі 35); Д и к. 1605.

11. Де ся двом варить, третїн ся иожнвить. (Ільк.)
При двох аасібпих аапоможегь сн третій ііезасібний ІІор. XVа п (І. V (2 ууєі 44).

12. Де ся двох бв, там третій за  калитку пере. (Ільк.)
Значіив мб. як висше ч. 5, хоч» може бути Й навпаки: два (нить сн, а  тр е 
тій ионоснть шкоду. ІІор. А сі а ІЬ. І)ш ц 3 ; XV а її сі. У (2>уеі33); 2  а  ІЦ г. VIII, 151.

13. Двох вас міиї мало. (Наг.)
Говорить силач, на якого виступають два слабші борці.

14. Зараз тут з тебе два буде. (Наг.) ...двох зробю. (Наг.)
Погроза: вступи ся, бо розірву, розібю тебе на шматки.

15. З двох бдно не зробиш. (Наг.)
Говорять, коли щоеь вібвть сн або зломаить сн.

10. Не буде з него два. (Гнїдк.)
Знач, чоловік анї розумом, апї мавіком ие заважить но над звичайну иср»- 
сїчність.

17. Тон і за двох стане. (Наг.)
Ое чоловік розумний, маючий, сильний.

18. Тримайте мі два, бо єдному ніщо! (Кол.)
Кепкують І8 слабосилого чоловіка, коли він розсердить ся та  грозить.

19. Тут би й на двох стало. (Наг.)
Говорять про їду, яку дано одному, мовляв: мені аж за надто богато.

20. Тут би сї два влізли. (Наг.)
Говорять про широку, статну одежу.

21. Тут і двом тісно. (Наг.)
Говорять про вувку вулицю.

22. Тут сї ледво два обминут. (Наг.)
Говорять про тїсиу вулицю або вузкий шматок иолн.

23. Хто двох иараз ловнт, жадного не зловит. (Скнар.)
Занадто захланний звичайно тратить. Пор. XV а т і .  V СА\усі 1-4).

24. Що два, то не еден. (Ільк., Петр.)
У двох більше сили, більше концепту та розсудку, як у одного. Пор. Д іІа ІЬ .

4 І)чуаі 1 ; XV а пі]. V (2 *уєі 19. 20, 25).
25. Я й за двох стану. (Наг.)

Говорив відомий боягуз пїбп то нахваляючи ся своєю відвагою, а коли прий
шло до бійки, віп і справді сховав си за двома вндцнмп.

20. Як два скаж}т, що-сь пян, то йди спати. (Гнїдк.)
Іронізую ть над ухвалами більшосте, які ннодї перечать живій дійсності 
а  яким про те треба цідлнгати. ІІор. XVа п її. V  ( 2 \уєі 31. 68).

27. Я сї й двох ие бою.
Говорить відважний, сильний чоловік.
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Два цять «ять— Двері 4 . 81340 8663.

Двацять пять. 1. Двацїть пінті, — по цїсарськи. (Н аг.) ...цісарське 
число. (Ц«н.)
Пояснене звнзку иошіть „цісарський і „двацять пнть“ див. кнеше Дати, 131. Тут 
додам іще, що і в давніх цісарських судах і в часі слідства і при вироках 
число 25 бувів уважало сн нормою

2. Обливаних двацїть піить дістанеш. (Н аг.) Цісарських... (Наг.)
Обливаних —  таких, що за кожднм ударом зомлієш і тебе будуть обли
вати водою.

Двері. 1. Абии дверми рипнув, уже неї до яеие біжьпт. (Наг.)
Зпач. скори тілько нійду до хати Говорив дід про внучат, що його дуже 
любили.

2. А най тебе дверима стисне! (Льв.)
Ж артливе прокляте: щоб ти не міг притомніти сн в двері, вробив сн грубим. 
Пор. В Г2 0 2 . І)Г2\\'І 4.

3. Анї дверий, нї віконець. (Н аг)
Так описуюіь ,.вічну“ хату всякого чоловіка — домовину.

.4 Анї до дверий, анї до стола а ним не можна. (Наг.)
З  пня ніяк не дійдеш до ладу, чоловік незгідлиний.

5. Анї ми сї на двері не показуй! (Наг.)
Говорять нелюбому чоловіковії.

Гі. А н ї на задні, а п ї на передні двері не може. (Н аг.)
Говорять про чоловіка хорого на запір.

7. Бід дверий сї вернув. іДІаг.)
Знач, не входив до хати, не мав відваги.

8. Він мав двері через вікно, (ііол.)
Знач, мусів із хати втікати вікиом. Пор. \У а п <1. IV (ТНйг 42).

У. В мене двері пе заперті. (Голоб.)
Знач, вільно війти всякому; хто мав до мене діло, нехай прийде і скаже. 
ІІор. 2 &І11Г. X. 1088.

10. В нього сї двері не запирают нї в день нї в ночп. (Наг.)
Чоловік гостинний, людяний, помагав людям, дав добрі поради. Пор. Н г г о  ґ,
0і'7.\уі 3. . *

11. Двері ким отворитп. (Гнїдк.) Д
Знач, випхнути його аа двері. ІІор. XV а т і .  IV (ТЬііг 148); 2 а 1 и г .  XVI, 417

12. Двері кому показати, як с.ч нітвирают. (Гнїдк.)
Випросити кого ва двері, еє л їт н  йому забирати ся. Пор. \У а т 1 .  IV  (Ті і Гіг 143).
2  & І и г. VIII, 829.

13. За карк гай за двері! (Наг.)
8еі1. узяв за карк і викинув 8а двері.

14. Занри сн двері! (Наг.)
Зачини рота, не кричи. Пор. \У апеІ. IV  (ТЬііг 24, 27).

15. Застав заперті двері. (Крех.)
Його не пустили до хати, підмовили його просібі. ІІор. УУапсІ. IV (ТЬііг 
107. 128).

10. Зачинив двері, як конї вкрали. (Зазул.)
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Двері -Д в ір Ч. 8664 8681.

Глузують ІЗ ЗаНІЗІШНОЇ обережності!.

17. Його дверми викииі., а вій вікном лізе. (Сият.)
Говорять иро висртого, влазливого чоловіка. Иор. Н г г о г .  Иш у і 0.

18. Марш за д вер і! (Дрог.)
Сердитий- окрик, яким відправляють влазливого чоловіки. •

19. Меже двері пальці ихаеш. (Наг.)
Мішавш с» в таке діло, що можеш із за цього мати непривмиість. ІІор. 
УУапсІ. IV (ТІїйг 103).

20. Мною двері втвирав. (Дучак.)
Викидав пене за двері, иор. висше ч. 11.

21. Не в ті двері трафив. (Дрог.)
Не на того наскочив, кого йому треба було ; не в пору вибрав ся з якоюсь 
просьбою. ІІор. \Уап<1. IV  (ТІїІІг 109).

22. Не знаю, куди сї тая двері втвирают. (Наг.)
Знач, я там школи не бував, ие знаю, куди Й зайти. Пор. 1’и л ь ф . 1770.

23. Низькі двері вчат клаияти ся. (Збар.)
Високий чоловік уходячи ними мусить похилити сн. Образово: бідність учить 
кланнти ся та бути покірним. Пор. \ У а т І .  1N' (ТЬйг 32, 95;.

24. Обої двері тобов розвалю. (Наг.)
Випхну з хати так сильно, щ о вилітаючи відчиниш своїм тніаром хатні 
й сінешні двері. Пор. 2& 1иг. XVI, Н75.

25. Оетатний двері запирав. (Кол.)
Звичайне цравнло, коли люди йдуть більшою комиаиївю. Пор. \У а п іі .  IV 
(ТЬйг 6).

26. Став у дверох, як оборожина. (Наг.)
Став на норові, відчинивши двері і не входячи до хати.

27. Ти замкни двері, а я вікном улізу. (Сор.)
Говорить влазливий чоловік, але також біда, від якої чоловік не може вбе
регти ся. Пор. А <3а 1 Ь. Оггтеі.

28. У високі двері біда чвірков уїздит. (Сквар.)
Коли пан сходить па біду, то се дїеть си швидко, через його виставне, лю
ксусове жите.

20. У нього всі двері иа розтвір. (Наг. і
Се чоловік ширий. отвертий і правдомовний.

30. У нього двері пирогом замкиеиі а кпиіков засунені. (Дрог.)
Ж артую ть із богача, що опливав в достатках. Иор. Н ос . 440.

31. Хто з заду йде, най двері запре! (Наг.)
Значіпв и і зирга ч. 25.

32. Икими-с дверми ввіпіов. такими й виходи. (Наг.)
Взагалі годить сн виходити а хати тими самими дверми, якими хто війшов. 
Навпаки у Латинян та  Німців, пор. \У а п іі .  IV (ТЬйг 17).

33. Хоць би ти казали дверми рипати, то слухай! (Наг.)
Говорять слузі, виражаючи його в найми.

Двір. 1. Бодай ти двір заріс! (Гнїдк.)
Прокляте: щоб твій двір запустів — для господаря се страшне ироклнтв.
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Д вір—Двоє Ч. 8 0 8 2 -8 0 9 7 .

2. В папських дворах великі вікна, а мало сьвітла. (Оквар.)
Знач, мало справедливосте та правдомовносте.

3. 1’оре дворовії, де корова розказує воловії. ( Іл ь к )
В такім домі, де жінка верховодить вид чоловіком, нема добра. ІІор. Л сІа ІЬ . 
0\уог 2.

4. Дав їй  ти Бог на кождиїі двір замір. (Цеп.)
Прокляте: щоб тобі заперло відходові орґани з  переду і :і заду.

5. Дай ти Боже, аби ти двір терньои наріс! (Наг.)
Значінь' пі йирга ч 1.

(і. До двора широка брама, а з двора вузка. (Цей.)
До наисі.кого дводіи все село зносило данини і давало працю, але підтам рідко 
хто дістав щось доброго. ІІор. А гіаІЬ . І)«’бг 8, 33 ; С е іа к .  322.

7. Захотіло сї на оба двори. ( Наг.)
Мова про відомі натуральні потреби людського тіла.

8. Най кождиіі свій двір замітає. (Цеп.)
Нехай дбав, щоб у нього всьо гаразд було, а  не судить та не обновляй ин- 
ших. Пор. УУапіі. IV  (’ГІїйг 34-, 37).

У. На я к и й  двір  хочеш, на задннй а и  па передніш? (Наг.)
Мова про фіяюльоїічіїу потребу. Кепкують із парубка або дівчини, що хоче 
йти па службу до двора.

10. Прийдеш у двір, школу не вір. (Ком.)
Мова иро папський двір, де скрізь чигав зрада. ІІор. В г г о г .  і )\у6 г 8. 10.

11. Свій двір мете, а на чужий сьмігьи мече. (Упят.)
Себе внирандув, а  на нашого вналіоб всю вину. Пор. УУапсІ. IV  (ТНОг Зо, 73).

12. І Це яи двір не заросте. (Цей.)
8сі1. колп ти перестанеш ходити до мене. Мені байдуже, коли ти будеш сер
дити сії иа мене.

Двірський. І. Вже двірської поливки хлиснув та оброкового хліба по- 
кушав. (Ільк.)
Знач уже відмінив сн, відбив сн від селянського стану, гордує своїми бу в 
шими товаришами. Про двірську поливку пор. А її а  1 Ь. Пигог ІІ.

2. Двірська ласка до порога. (Гнїдк.) ч
Вона воротка, швидко змінявть сн. Німець каже; Веі НоГе ікГв, №Іе піап 
еіпе Иаікі ишкеїігі, УУапсІ. II (ІІоГ 20). себ то хто був па верха, той за 
хвилину буває в виау, а анальогічна франпуська приповідка каже: І,а сопг а 
ве® Ьаиїв еі Ьаз.

Дводушник. 1. То дводушиик, не чоловік! (Наг.)
Про уипрів вірить, що вовн ,,дводушпики*. тоО то що крім звичайної люд
ської душі мають іще якусь демонську, яка не покидав тіла  ще й по його 
смертв.

Двоє. 1. Бери в за-двоє. (Наг.)
Зложи шнур чи пояс у двоє і так бий або внжн.

2. Бодай єсь ніколи двоє на вдио не зібрав: як маєш муку, щобпсь 
соли не мав. (Стежн.)
Прокляте: щоб тобі в господарстві вінці не сходили ся.
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3. Двоє, а обоє рідкое. (Яс. С.)
Кепкують із мізерного обіду, на який були дві рідкі страви.

4. Двоє рідких, третвй борщ (Цеп.)
Значіне и і зирга.

5 . Зійшло сї двоє —  сліпі обоє.. (Сор.) .
Жартують із немічного або лінивого подружи.

(і. Коби ще двоє, то би була пара. (Цен.)
Відповів бідний чоловік, якого питали, кілько мав КОШІ 11.

7. На двоє небіжка казала. (Н аг.)
Знач, се що може бути і так і пік. їіор. Н г г о г .  І)\уа 1.

8. Но двоє, по двоє, а з заду пара. (Цей.)
Ж арт неясного виачіня. ІІор. \ \ : а п <1. V (2\уеі Но).

Двоїти. 1. Дво}ит му еї в очох. (Наг.)
Віп сильно шшпй або хорий, йому привиджувгь ся ге, чого пема.

2. Я дуже двою над тим. (Свят.)
Сумнїваю ся, хитаю си зі своєю постановою то в сен то в той бік.

Дворак. 1. ІЦо дворак, то з.іодїй або ніяк (Кол.)
Говорять про двірських слуг, екошшів І Т. II.

Дворачка, і. Кожда дворачка — курва або ніячка. (Кол.)
Такою славою користують ся селянські дівчата, що вакоштували двірської 
цівілїзаціі.

Дворка. 1. Що дворка, то хльорка. (Вікно).
Дівчата, що служать по дворах, мають дуже неночесну слану в селі.

Дебе/іїти. 1. Аж дебелію зо вствду. (Корч.)
Сором обезсилюе мепе, трачу духову притомність.

2. Аж єя одебелів зо страху. (Наг.)
Зпач. сстовпів, помертвів.

Дебра. 1. Іди на дебрн та па скали! (Кол.)
Одна з формул заклинанії злого духа. Дебри і скали — місця неаасеїен 
людьми.

2. І я ие в дебрах зріс. (Кол.)
8сіІ. але між людьми і знаю, яка кому честь належить ся.

3. Не еїди в дебри, а йди на жебри. (Наг.)
Ж артливо говорять відлюдкови, що сторонить від людий, хоч і терпить край
ню нужду.

Тая такі дебрі, що ні зайти нї заїхати. (Наг.)
Говорять подоляни про недоступні гірські села.

5. Ци т і ї  з дебрів прийшов та ие знаєш, як до людий говорити? (Войн.)
Докоряють дикуновп, що не мав „ліодниого“ вихованії, не знак звичаю.

Декан. 1. Буцїя ксьондз дзєкан дурепь, а то дзєкаяова розумна. (Луч.) 
Значіпе не зовсім непе; видпо, що приказка основана на споминах про яко
гось О. декана, що сам був тупа голова, але мав розумну жінку.

День. 1. Аби день передчувати та ніч переначуватн. (Ільк.)
Знач, аби ик будь провести час. ІІор. А (1а І її. ІІхіеГі І.
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День Ч. 8718—8730.

2. Абим завтрішного диьи не дочекав, коли то ие правда. (Наг.)
Пайавичайнїйше закляте : щоб и ще сьогодні вмер!

3. Аби ан такий день був! (Дрог.)
Клннеть сн чоловік иа правду своїх слів.

4. Аби» такий день мав! (Дрог.)
Значіне ці зирга.

5. Абиді так шпіішнші день спровадив! (Наг.)
Всі!, пк правду говорю. Прокляте в роді ноиерсдиього.

(і. Аби ще за диьи доробити! (Наг.)
Кваплять ся докінчуючи пильну роботу.

7. Більше днів, як ковбас. (Ільк., Негр.)
Говорить замісь загального: більше ожиданкн та заходів, ніж корнети. Німець 
каже: Неї1 Т ауе яіпсі \'іеІ, (Іег Ьипугіуеп МаЬІгекеп посЬ шеііг, \У а  її її. IV 
(Так 9-і); II ^ а ііг  ЗО).

8. Бода-с так знав, що тн иниї за день! (Наг.)
ЗсіІ. нк ти знавш те, про що говориш. Не знати, що сьогодні за день — 
знак ідіота, крайнього дурня.

У. В день заробити, а в почи пропити. (Бор.)
Приговорювали колись бориславські рішіикн. Пор. \У а п її .  IV (Тай З і) .

10. В день роби, в ночи заснеш. (Гиїдк.)
Говорять такому, що лягав спати в робучий день.

11. В день сї ногризут, у иочи сї иолижут. (Цей.)
Говорять цро сварливе подружв. Пор. ТУ а псі. IV (Тау 142, 143).

12. Весь день еи на ногах. (Наг.)
Ходжу, працюю, не маю коли сісти. Иор. \У а п сі. IV (Т ау  597).

13. Вже білий день па дворі. (Наг.)
Знач, уже зовсім заеиитало.

14. Вже день як бик. (Наг.)
Говорять про перше сватане, коли вікна ще лише еїр ію ть; порівняне осно
вані: на однаковій сїрій барві бика і такої досьвітної години. Иор. А с Іа ІЬ . 
Пгіеії 13.

15. Вже ти день настав? (Наг.) ч
Знач, знов починаєш робити пакости, зводити сварку? Пор. \У а п її.  IV (Т ау (і).

16. Він за день більше яробот, як иншиїі за два. (Наг.)
Говорять про роботящого, пильного чоловіка. Пор. \Уапс1. IV  (Т ау  584-).

17. Він і в день нічого не видит. (Наг.)
Чоловік сліпий, ро8еїнпий. Иор. \У апс1. IV  (Тн$ 544, 607).

18. Він той день держит. (Орт.)
Знач, у той день у нього заведено снр.інлнти що року поминки і угощене 
(комашню) за  нокійникін. Пор. \У а її її. IV (Тар 592); хоча значіне приказки 
Ег 1іа( Ііеиі зеіпеп Т ар  значно відмінне, та  мабуть виплнло з якогось аиа- 
льоТічното звичаю.

19. Вій у мене що день добрий день (Лол.)
Знач, що деиь заходить до мові хатн, близький і  любий сусїц,

20. В мене що день, то новий кужель. (Тереб.)
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День Ч. 8 7 3 7 -  8753.

Так хвалила си дівка перед парубком, що бачив ї ї  великий кужіль, а вона 
тимчасом по тижневії пряла той сан.

21. Вона три дві з Вогом говорила. (Красноеїлцї)
Іронізую ть над жінкою, що вдав, буцім то апав дуже богато і иро всяку річ 
говорить зовсім иа певняка.

22. В Пана Нога дне ие купуєм’. (Комар.)
Знач, мусимо використати той, який вш дає нам, мусимо працювати пилим».

23. Вчорашного диьи стола кіньми пе догониш. (Маг.)
Що минуло, те пропало безповоротно. Пор. А с іаІЬ . Огіеіі і .

24. Дай Воже добрий день! — Дай Ііоже здорове! - Дай Боже шд-
олнво! — Дай Воже й вам. Дьикуємо. (Котуз.)
Ое звичайні формули привитанн та  відповіди на цривитаїм, Коли хтось ухо
дить у хату сусіда або знайомого.

20. День добрий, з ким добрий ! (Стрий).
Знач, з ким я добрий, з тим і витаю сн.

2(1 День на дньом іде. а все близинз до смерти. (Нар.)
Рефлексія старого чоловіка, що доживав свого віку. ІІор. / і і і и г .  XIV, -№>;
XV а псі. II ^аК г  129).

27. День за дньом минає. (Наг.)
1 з ними вменшуеть сн иаш вік. Пор. А с)аІЬ . !>гіеіі 7.

28. День минув, як в пальці тріснув. (Наг.)
День минув швидко, бо був короткий (у зимі), або за шільїнно роботою И не
зчули сн, коли минув.

20. День ян роком став. (Наг.)
Нидив ся мені незвичайно довгим.

Зі). День ми сї кучит. (Н аг.)
Навкучіма мені сьогоднішня робота або гризота.

31. День переїхати, а ніч иереснати, далі до заплати. (ГиЦк.)
Ж артую ть хлібороби з тих, що труднить сн фірманством. і з» нього беруть 
добру нлату.

32. День по за день волочит сн Леиь. (Гнїдк.)
Говорять цро лінивого чоловіка; Леиь (від Лесь, Олекса) гра слів а „лїнь“ .

33. День робит, два днн лежнт. (Наг.)
Говорять про хоровитого, слабосилого чоловіка.

31. До білого диьи догуляв сї. (Наг.)
Прогуляв усю ніч, не спав анї крихти.

'3 5 . Дурно ми день пішов. (Наг.)
Знач, н нічого не зробив і це заробив.

86. Ей Господи, кобн ті три деньки перебути, а четвертий перемучити! 
(Цепїв).
Говорив чоловік засуджений на смерть, якому дали три „ласкані* днн. Кеп
кують сею поговіркою з лінивого чоловіка, нкого гонять до ираці.

37. За день сї набігаю, а вечір і їсти ие хочу. (Наг.)
Говорить робучий чоловік, особливо літом, почуваючи вечором непереможну 
охоту до сну.

—  587 —



38. І в день і в ночи лїзе біда на очи. (Кол.)
Говорять про пенідстуипу турботу, але також про закохане.

Зі). Йояу вже ’іеда день година. (Наг.)
Він не сьогодні, то завтра вмре.

40. Коби день до вечера! (Наг.)
Зітхав  чоловік утомлений важкою працею.

41. Ладний день, варто бн сн вийти. (Льв.)
Кепкують із міських дармоїдів, що без піятнкп не розуміють гарно проведе
ного дня. ІІор. А «1 а І Ь. Охіеїі 16.

42. Ледво сї на день зазоріло. (Наг.)
Наближене дня иівиають селяни по становищі певних звіздяних кппетеляцій 
на пебі.

43. Мене день виганяв, а піч приганяв. (Гнїдк.)
Говорить чоловік, що мусить день у день іти па заробітки десь но за домом. 
Иор. А (1 а 1Ь. Пгіеії 11.

44. На судний день тп віддам. (Наг.)
.Мова тут очевидно пе про жидівське сьвнто „судний день“ , а  про день страш 
ного суду. Знач, у сьому житю не віддам. Пор \\7;і п (І. IV (Та*; 581).

45. Не що день велнкдень. (Н аг.)
Пе що день празник або щедро заставлений стіл. ІІор. а  п (І. IV (Таї» 15).

46. Не що дня брпдня. (Кол.)
Така дармнчка, таке діло не траиливть сн кождого дня. Німець каже: АІІ Та>г 
І8І кеіп ЛаЬгішгкЦ \ \ 'а  п (і. IV  (Д’а{г 2).

47. Нині день — година. (Наг.)
Говорять про короткий 8ИМ0 НИЙ день.

48. Нииї дпьи лиш тілько, що перднув тай обіздрів сї. (Наг.)
Мова про короткий янмовий день.

45). Нині раз пчихнути, тай день минув. (Наг.)
Зн&чіне иі яирга.

50. Нииї такий день, що я сї й на притку не дивю. (Любша)
Знач, горячий, робучий день у який можна заробити більше як нить гульденів.

51. Ні в день ні в ночи иеиа спокою. (Наг.)
Ж алувть сн бідяпй, усяким лихим пригпоблсппй чоловік. Пор. \ \ 'а п і І .  IV
І Т ав :>95). /

52. Остатннй би ти день був тай нослїдна година! (Наг.)
Прокляте: щоб ти ще сьогодні вмер.

53. Пропало на ипиїшиий день. (Наг.)
Знач, і до сьогоднішнього дня не відпайдепо, нема й слїду по якійсь річи.

54. Робит із дньп піч, а з ночи день. (Наг.)
Говорять про пянишо. що в ночи пе а в день спить, але також про музику. 
Пор. VV« її<1. IV  (Тз(? 602).

55. Сюда тень, туда тепь, тай минув деиь. (Дар.)
Говорять про ліниву, недбалу, панщизняііу роботу, яку кідбупали з мусу та 
нерадо. Німець каже: ИоГагЬоН і*1 ТоНясНІяк гіег '/ані . XV:< п «1. II (НоГагіїеіІ 1).

56. Т а мене день при тіл осьвіне. (Наг.)

Д е н ь _______  _____________________________ _ Ч. 8 7 5 4 - 8 7 Ї 2 -
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День ____  Ч. 8 Ї 7 3 - 8 7 9 0

Знач, забарю ся ири тім, що вже І1 засвитав. Говорить, коли хтось лагодить 
си вирушити кудись досьвіта, а йому дають явуоь постороиню роботу.

07. Того і в деиь по сьвічков не найдеш. (Наг.)
Се вже пропало, рідка річ.

0§. То не на день,-а на вік. (Кол.)
Приговорюють такому, що хоче женити сн.

59. Треба день до хати впустити. (Наг.)
Говорить хозіїйка, замітаючи та чепурячи хату в ранці. Приказка основана 
на поетичнім иоглядї, щодень, як великий пан, не радо входить у брудну хату.

ііО. Треба тон день заїшсати вугльои у комині. (Н аг.)
Ж артливо говорять, коли стало сн щось незвичайне, прийшов у  хату якийсь 
рідкий гість. Пор \ \ 'а м іІ .  IV  (Тар 664, 565).

(»І. Ту тень, тая теиь, тай ніде день. (Міилн.)
Вештаючи ся по хозийству та роблячи тут щось троха, гам щось трохи тай
проведеш день. ІІор. висше ч. 55.

(>2. У Бога день краде. (Наг.)
Говорять про лінивого неробу. Пор. А с Іа ІЬ . Ііяіеп 1 9 ; / Л і н  г. X, 55і .

03. Уже день під полуднє. (Наг.)
Знач, минула значна часть дня.

(54. У мене нині день дорогий. (Наг.)
День робучнй, якого гр іх  марнувати.

(і5. Хвалп день у вечір, а жінку рано. (Цеп.)
Хвали всяку річ по тім, як вона покажете, ся в ділі, в результаті. Пор.
\У ап сІ. IV  (Т ав  206); 2 а І и г .  XII. 186.

(Ні. Ци осліпило тї в білий день? (Наг.)
Сердито говорять такому, що шукав і пе знаходить якоїсь близько положеної 
річи. Пор. \Уап<1. IV (Т ар 580).

(>7. Чекай іо судного диьи. (Наг.)
Знач, не дождеш ся ніколи. Пор. висше ч. 44.

Єі8. Чекай три дні, прпйдут злидні. (Керез.)
Ж дати, се марно час гаяти : все дождеш лиха, а не добра.

С>9. Шукай учорашного дньи! (Наг.)
Ш укай чогось безповоротно страченого, — говорять до чоловіка, що заіїмаать 
ся якоюсь безхосенною роботою або журить ся за тим, що пропало. Пор. 
\У ап с]. IV (Тар 101).

70. Ще й завтра день буде. (Кол.)
Знач, і завтра буде час зробити те, чого не можеш зробити сьогодні. ІІор. 
\У ап іІ . IV (Тар 19); 2 а І і і г .  X. 431.

71. Ще сї па день не ваиосит. (Наг.) ...пе вискирнло. (Наг.)
ІЦе глупа піч, не зачнвав дніти.

72. ІЦе ти еї за весь день не иавтьимпло? (Наг.)
Не досить тобі, що весь день робив або говорив?

73. Що в деиь па гадці, то в иочн на сон лізе. (Н аг.)
Звичайна психоїьогічна обсервація, пор. А і іа і і і .  Огіей 3 ; УУапіІ. IV (Таї; 451).

74. Що день, то добридень. (Ільк.)
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Деньок -  Дерево Ч. 871) І — 8808.

З н ач , що доні. Лунав в якійсь х а т і, товариш у*;, приятелю є. П ор. висш е ч. 19.

Деньок. 1. Дав 11 а її Біг деньок, лиш роби та Богу дьикуи. (Наг.)
Знач, день гарний, погода скроне иолевій роботі.

2 . Деньок — ласка божа! (Наг.)
Г о во р я ть  иро погідний, ясний робучий день.

3. Деньок як злото. (Н аг.)
Пеоцінеиий для ирацї.

4. На деньки, иа денька! Не до роботи, а на вигребеиьки! (Батят.)
Кепкують І8 таких, що накликають парубків і дівчат на поденну роботу 
до двора.

5. Не все деньок, буває Й дишце. (Гнїдк.)
Знач, не все день гарний щасливий, бував й поганий та нещасливий.

Деревина. 1. Гни деревину, доки молола. (Наг.) Пригинай... (Голоб.)
I дитину нагинай відповідно до свовї волі, иокп мала. Пор. А сіаііі. І-)Г2е\Уо 11 : 
К г и ш Ь . 6 1 ; Ояш. 4 7 ; \Унпс1. II іНоіг 100); І (Вапіп 17-і).

2 . Нагииаи деиевину, поки їіі верха досягнеш. (Гнїдк.)
Карай дитину, поки можеш узяти Ті 8а чуприну.Пор. \У а  п (і. V  (2\Уеі|? 8).

3. Нагинай деревину, поки ся дав гнути. (Гнїдк.)
Дитину карай і картай, поки боїть си і слухав тебе. ІІор . А іІа ІЬ . 0 г2є \уо 6.

4 . Як єс ие гнув деревину иа молоду, то на старість ие зігнеш. (Н аг.)
Хто це вчив дитину аа молоду, той не буде мати з неі на старість потіхи.

Дерево. І. Великоє дерево новоли росте. (Ільк., Кобр.)
Велике діло дуже тяжко попхнути наиеред, воно зміинвть сн і росте дуже 
помалу.

2. Високе дерево иайборше вітер злоянт. (Цей.)
Т ак  само й чоловіка, що серед громади кизначавть ся чи то розумом, чи 
еиерїівю, иайчистїйше ломав велике громадське горе. ІІор. А <1 а 1Ь. 1)гге\УО 40.

3. Де дерево рубають, тая тріски паїаю іь. (Ільк.)
Де йде боротьба, там бувають і втрати. ІІор. Л її а ІЬ. 1)гге\уо 4 4 ; \Уапс1.
II (Ноіг 29); 2 а І и г .  X. 15.

4. бдно дерево, то т е  не лїс. (Наг.)
Один чоловік іще не громада. Пор. А сІаІЬ . І)гге\УО 'Л ; 2 а ( и г .  \ 'Ш , 315. ч

5. І в нїяе дерево сї не сховаєш. (Бор.) /
Німе дерево — труна. Зпач. і смерть пе заховав тебе ясії. від мові пімстн. 

(і. Із сухого дерева кепсько ужовкн крутити. (Наг.)
Так само ггарнм слугою не добре послугувати ся. Пор. \ \ гап<3. 11 іНоІг 4(і).

7 . 1 сухе дерево без підпалу ие горнт. (Берез.)
До всякого діла, навіть при найліпших засобах, треба ще людської інїціьтивя 
й охоти. ІІор. \Уапс1. I I  (ІІОІ2 Ні).

8. З єдиого дерева хрест і лоната. (Лев., ІІетр., Ільк.)
Я одного роду виходять і побожні, чесні, порядні, і безбожні та ледачі члеии.
ІІор. А с Іа ІЬ . Огзелуо 49: К г и ш Ь . 237; І’ ильф . 3076; а п її. II (Н оіг 19);
С и м . -І06 .

9. З одного дерева хрест тай лопата: та хрест кюлюют, а лонатов
гній яечут. (Кольб.)
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Люди, що вийшли я одного роду, дізпають у сьвітї неоднакової пошани, від
повідно до свойого жител виробленого характеру чи становища. ІІор. \Уап<1.
II (Ноіг 19).

10. Коло сухого дерева і мокре гориг. (Кобр.) ...і сире згорить. (Ільк.)
По при добрий товар ніде й ііліхший. Пор. А і іа і і ) .  Пгхеи'о 35 ; УУ'апіі. II 
(Н оіг 14, 36, 172); Г и л ь ф . 3097. ‘ •

11. Криве дерево горит так як і просте. (Н аг.)
З л и й  і добрий чоловік мусить однаково вмирати. П и ш е  звачінв мав анадьо- 
їічна приказка у Німців, нор. \У а її <1. II (Моїх 52, 58).

12. Кривого' дерева в лісі найбільше. (Ільк.)
Т ак  само в сьнітї найбільше гріш них, хибами обтижепих людий. Пор. \У я п іІ .
II (НоІ7. 63).

13. Кривого дерева не на просту вш. (Нерез.)
Злого, лукавого чоловіка не направиш . ІІор. \У ап<І. I I  (НоІ2 1, 53).

14. Круте то дерево. (Гнїдк.)
Зикч. крутий, самовільний, сердитий чоловік. Пор. \У а м (І. II (Ноіг 293).

15. На круте дерево треба крутого клина. (ІІетр.) ...бют крутий клин. 
(Іванівцї)
На чоловіка крутого, твердого характеру добирають оетрих та дійманих спо
собів. Пор. А сІаІЬ . Пг2Є\уо 2 9 ; \У ап сІ. II (Иоіг 1 7 );  М и к а  599, 2410.

1(>. На оден раз не зітнеш дерева. (Ільк.)
Т ак само за одним розмахом ие зробиш трудного, важного діла. Пор. Н е І І е г .  
II. 14; XV а  її І. І, 14; В еЬ . 458: \У аін1 . 1 (Ваига 33, 34).

17. На похиле дерево і кози скачуть. (Ільк.) ...всі кози... (Нетр.)
Над покірним, слабохарактерним чоловіком коверзують і зовсім нікчемні 
людцї. ІІор. А (І а і Ь. 1)г/.е№0 28 : 2 а І и г .  XII. 115; \Уап<1. І (Ваиш  14).

18. Ни кожде дерево яблінка. (Кольб.)
Не КОЖДИЙ чоловік здібний бути добрим приятелем та помічником. ІІор.
\У а п її. II (Ноїх 184).

19. Похиле дерево вітер не лояае. (Кол.)
Так само тихого, покірного чоловіка минав неодна халепа, яка валить із ніг 
гордого та  сильного Пор. А її а ІЬ. І)гге№о 2.

20. Пяний як дерево. (Наг.)
Речене еліптичне: пяний до тої міри, що зробин ся безвладний, нечутливий 

, пк дерево.
21. Сире дерево, гіркий дня. (Ііужи.)

Неиослушинй, непокірний слуга наробить більше прпкрости та поговору, нк 
услуги. ІІор. пїм. (ігііп Ноїх {^іеЬі піеііг Ваисії аів \У;'1гте, \Уапс1. II 
(Но!г 91).

22. Скрипливе дерево найдовше сто^ит. (Наг.)
Хоровитий, слабосилий чоловік жив нерав довше від здорового. Пор. А іІа ІЬ . 
!>Г2є\уо 7 ; Н ос . 4 27 ; \Уап<1. І (В а н т  43).

23. Скрипливе дерево скрипит-скрвпот тай стоїт, а здорове вітер нопре
гай переверне. (Цен.)
Здорового, міцного чоловіка инодї несподіване горо або хороба швидше «на
лить я ніг, як хоровитого. ІІор. А ііа ІЬ . Пг/е\уо 3.
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24-. Старого дерева ие зігнеш. (Берез.)
Тик сапо й старого чоловіки не повернеш нк хотя. ІІор. \Уап<1 II (Н іі'г •">);
1 (Ваиш  1, І).

25. Сухе дерево хоць кілько підливай, то сї не зазеленій. (Наг.)
Говорив чоловік, що мав стару жінку. Пор. \У ап«І. 11 (Ноіг -17).

26. г1’о дерево не чоловік. (Наг.)
Се чоловік без чути, без милосердя. ІІор. \Уап<]. її (Ноіг 310).

27. У найвиеше дерево грім бе. (Наг.)
Найбогатпшх, найнизначнійших людиіі постигав найтіїжше горе. ІІор. УУапіІ.
1 (Ваиш 148).

2 8 . Як дерево зітнуть, кождиїі тріски збирав. (Ільк.)
Коли роаїшдеть сн ьелика фортуна, то богато бідних людиіі корнсгае іірн тім 
Пор. А сІаІЬ  Вггелуо 9 ; \У аік1 . І (Ванні 140).

2У. Як іерево врзбают, усї тріски збарают. (Гнїдк.)
Зиачінв ні вирга.

Зіі. Яке дерево, такий клвн; який батько, такий син. (Ільк.) ...такий 
нень... (Тереб.)
Вроджена вдача переходить з батька на сина так само як рід дерева з ціло
сті! иа яожду частину. Пор А іІа ІЬ . Вггеи'о 16; І Іо с . 47‘.І- \\'ап « 1 . І (Ваиш 
2-і8. 249).

Деревляний. 1. Деревинний віз і деревині ланцюхп. (Наг.)
Сіміють сн  з Б о й к ів , щ о  їздять с т а р о с ь в іт с ь к н м н  в о з а м и , в  я к и х  нема а н і  

о д н о г о  8ЄЛЇ8Н0Г0 ц ь в я ш к а  і з а л і с ь  л а п д н іх ів  н р у т н н і у ж о в к и .

2. Ти деревинними руками робиш. (Наг.)
Говорять лінивому, неиовертливому робітникові!.

3. То ще деревинна голова (Наг.)
Тупа, недотепна голова.

Держати. 1. Ви з біди держите, оио з біди служит. (Мшан.)
Говорять такому господаревії, що держить слугу буцім то лише з ласки, аби 
не 8ГВб 8 біди.

2. Він сї бї держит. (Наг.)
Говорять иро жонатого чоловіка, що закохав ся в /уж у жінку і мав зио- і 
сини 8 нею.

3. Він сї не держит хати. (Наг.)
Блукав кудись, рідко приходить до дому.

4 . Держи иі, бо ледво стою ! (Наг.)
Кепкують із сердитого а  безсильного; держи тут у подвійнім значіню : за 
держуй, щоб я не кинув си  та не побив противника, і піддержуй, бо ІІО можу 
стояти на йогах.

5. Держи своє, а на чуже не лаком ся. (Крех.)
Бо можеш і свой втратити. Пор. \У а п (1. II (НаІІеп І І ) .

6. Держи сї едного ! (Наг.)
Не хмтаіі ся сюди й туди, стій па чімось однім. ІІор. 2  а І и г. IX, 356.

7. Держи сї землі, то не впадеш! (Наг.)
Кепкують із такого, що впав. Пор. Д и к. 1698.

— 542 —



Ч. 8840-8Й 5В .

Н. Держи сї рукави и ногами! (Наг.)
Тримай си свойого становити, не покидай свойого наміру. ІІор. А іІа ІЬ . 
Тггуїпай Н.

і). Держи сї того, :< чого хлїб їш. (Наг.)
Пильнуй того ремесла, що тебе го_дув. ІІор. 2 а І и г .  X. 429.

10. Держит го па туиї. (Н аг)
Знач, поводить си 8 нам осгро, ие дав Йому вол і.

11. Держит го як пса на ириііонї. (Кол.)
Має його в своїй залежності!. на свої уелугн. Пор. А 'І а .Ь .  ТшушаГ' 4, 5.

12. Держит му сї фоста. (Наг.)
Ходить за ним скрізь, ие може без нього дати собі рада, мов дитина боа 
матери.

13. Держит нас Пан Іііг іще до якогось чьису. (Наг.)
Говорить старі люди, коли їх  питають про здоровлв.

14. Держит сї міцно на ногах. (Наг.)
ІІого діла йдуть добре, він богатїв, перемагав своїх противників.

15. Держит сї на жилах, як нісок на вилах. (Зазул.)
Говорить про хорого, немічного чоловіка.

10. Держит сї, як нош кожуха. (Наг.)
Пристав раз у раз, не можна його спекати ся. Пор. Л (1а1Ь Тгаушаг 1 9 ;.
2  а  І ц г. XV, 8.

17. Держит сї, як кліщ с— ки. (Скнар.)
Приссав ся, визискує його.

18. Держит сї, як ияний плота. (Наг.)
Обстав ири нкійеь немудрій думні, повторяв якесь безпідставно тиорджішв. 
Пор. А іІа ІІі. ТггуїпаЙ 17: у Словаків як глухий дкерий, Х а іи г .  XV, 112.

11.». Держит сї, як смола. (Дрог.)
Ніяк Його спекати си, — говорять про якогось нелюбого товариша.

20. Держи, що маєш; кажи, що апаш . (Кол.)
Будь дбайливий за евов, а  отвертий у поступуванні з шипами. До першої ио- 
ловнші пор. А і) а ІЬ. Т гг у т а с  11; 2 а  Іи г IX. 357.

21. Держит щось Пан Біг і для нас. (Лім.)
Знач, ще Й ми колись зазнаймо добра.

22. Держит, як шевська дратва. (Дрог.)
Кепкують, коли хтось запевнив, що якась річ зроблена міцно, держить добре.

23. Держит, як умерлий зубами. (Н аїм  ...руков. і Наг.)
Знач, держить слабо, зовсїм не держить ІІор. А (1 а іі) . Тггушаб й ; 2 ії- 
Іи г. XV, 28а.

24. Держім сї землі', бо земля нас держит. (Цей.)
Говорять селяни бачучи, нк наслідком усяких н ахрайств аемля висувавть си 
їм з під ніг.

25. Держіт лі два, бо єдиому ніщ о! (Наг.)
Кепкують І8 погрози безсильного чоловіка ІІор \\ ' а п іі, II (Наїїеп 26).

20. Держіт сї єдеіі другого, то ие впадете. (Наг.)
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Ж артують із таких, що всї разом пе твердо стоять на ногах. ІІор. А сІаІЬ . 
Тггущяс 1.

27. Держіт сї куші, як яйдї лупи. (Явор.)
С ь и ію т ь  сн  я т а к и х ,  щ о  в с е  х о д и т ь  к у п о ю , з нерозлучних т о в а р и ш ів .  Пор. 
2 4 1 и г . VIII, 63Н.

28. Держу го за Біг заплать. (Наг.)
Держу за дармо, він менї не платить анї не робить нічого.

29. Держу тї яа слово. (Дрог.)
Покладаю сн на твов слово, що зробиш те, що обіцяв. Иор. XV а п <і. II 
(Наїїеп 99).

.40. Держу, хоць сам дрижу. (Наг.)
Характеризують комічне положене чоловіка, що держить у руках якогось во
рога, якого гам боїть ся.

31. Держьив би тї Пан Біг на сьвітї сто літ иа покаяпіе! (Наг.)
Прокляте злому ЧОЛОВІКОВІЇ.

32. Доки держу, то держу, але бо далі ие видержу. (Наг.)
Говорить чоловік, якому важко став справляти якусь роботу, заходити гоєно 
дарство, за яке не дбають инші.

33. Най сї тебе тото держнт! (Наг.)
Говорять у відповідь, коли хтось Гжжав другому якогось лиха або хороби.

34. На нього держи камінь за пазухов. (Орт.)
Се чоловік підступний, злий, з «ким у кождій хвилі можеш дійти до боротьби.

35. Не держит ми сї тото голови. (Наг.)
Забув, не тямлю сього. ІІор, в и с п і є  Голова ч.

36. То буде держати, поки ие її устиг. (Крех.)
Сьиіють сн з майстра, який нахвалюй свій товар, що буде держати вічно, 
Иор. \У а  її її. II (Наїїеп 83).

37. ІДо не можеш держати, то пусти. (К рех)
Коли тобі занадто тяжко зробити щось, то покинь. Троха відмінно у Німців, 
\Уап<1. II (Наїїеп 50і.

38. Що ня ся не держит, няй ми ся не бажнт. (Мшан.)
Чого у мене дома не водить ся, до чого я не привик, того^іе буду.й забагатп.

39. Я би го не держьив, аби ми ще доплачував. (Наг.)
Говорять про непотрібного слугу.

Д е р и ш к ір а .  1. Банк деришкіра. (Льв.)
Так прозвано сумної намяти тзв. крилошапський або руський банк, який 
зруйнував десятки тисяч селянських господарств східної Галичини.

2 . То майстер дерпшкіра. (Кол.)
Так називають лупін, що здирав шкіру 8і здохлої скотний.

Дери, дерня. І. Будеш ти ще в дерну правди лигати. (Берез.)
Знач, будуть тебе бити простягти  на землі, на межи, мабуть за перео
ране межі.

2. Вже меиї сьвіжої дернї пе топтати. (Наг.)
Нже я пе доживу весни, — говорить старий, хорий чоловік.

8. Най иа паї дерня поросте, як то не правда. (У|шче)
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Клятьба дерном мабуть також глухий спомин сгаросьвітської присяги під 
дерном, пор. ч. 4.

4. Під дериоя руська присяга. (Сепеч.)
Старий спосіб присяги, особливо в спорах за межу: обійти спорвв місце не
сучи на голові дерпю. себ-то сьвіжо викопаний шмат землі 8 травою. Про 
сей звичай згадує вже староруська гльоса в перекладі одного «оученн сьв. 
Григорія Иавіанзена: Овк ж« лрміїь к'ьскроуцік їй глік-к покладай прнсАГву тн«- 
рятк, пор. Ми т р о п . Е  в г е н ій ,  О присягії у Славяноруссовт>, ст. 8(і— 7 ;  
сучасні пережитки сього звичаю див. Охримовнч у Ж. С.т. III, 400 ; пор. 
С’евкў Ш ,  VI, 265.

5. Під дериев сї висипмо. (Наг.)
Зиач. у могилі. Потішають себе люд и , « ким у робучу пору ніколи виспати 
ся гаразд.

0. Чень сї іце иа сьвіжу дервю виберу. (Наг.)
Надію ся, іцо ще дочекаю весни. Говорить старий, хоровитий чоловік.

Дерти. 1. А дер бис сї по стїнах! (Н аг.) ...горі стїиами ! (Наг.)
Прокляте. Дерти ся по стінах уважавть ся виявом якоїсь страшної хороба, 
отровня або божевіля. Пор. \У апсІ. IV' (\Уапі1 37 ); 2& 1иг. VI, 513.

2. Аж землю під собов дре. (Наг.)
Такий сердитий. Образ узятий із бугая або иншого звіря, який у пересердго 

дре землю під собою.
3. Аж ми в печіпках дре. (Наг.)

Дусить щось, побуджуя до каш лю ; образово : докучає, набридав щось.
4. „А тп скопд?“ — „Дер воробцї з ґонт". (Лол.)

Зразок несуравпої відповіди глухого на питане зле дочуте, та вживають та 
кож як приказку для схарактеризована всякої недоладної відповіди.

5. Вдер з нього, що міг. (Кос.)
Набрав, вимусив даток.

0. Дер, дер, поки зовсім пе подер. (Стрий)
Сьміють ся з Ш мцїв, які в мові так часто вживають родівника (Іег.

7 .  Дереть ся, на пове береть ся. (Дар.)
Ж артую ть, коли на кім дереть ся старенька одежина. Иор. Н о с . 375.

8. Дери, не дери, ан горі дубом ся бери, бо бурило роздер бадьовн
с —ило. (Мшап.)
Приказка (не відгрожуй ся дерти когось ипшого, а  тікай поки сам живий) 
основана па народнім оповіданю про батька, що з двома синами вийшов по
лювати па медведя з ручицями замісь ручппць і був роздертий медведен, 
пор. Етн. 36 . V I, ч. 67.

9. Дерли би з тебе паси! (Наг.)
Прокляте, ремінісценція нелюдської смертної кари давніх часів, що полягала 
па здираню пасів шкіри з живого чоловіка.

10. Дерли би тп пси матір! (Дрог.)
П рокляте; щоб твоя мати пе мала чесного похорону, а стала ся жиром псів ; 
се очевидно ганьба на весь рід.

11. Дер бис на собі сорочку! (Наг.)
ІЦоб ти збожеволів і скидав із себе сорочку в нападі божевіля.
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12. Дре, аж сї іцнтавн в с—ку бє. (Наг.)
Знач, утікав що духу.

13. Дре а мене остатіїу скпру. (Наг.)
Говорять про лихваря, деруна, що руйнує свойого довжника. Пор. \Уап<1
IV  (ЗсЬіпсІеп 9).

14. Дре з ніш коти. (Льв.)
Сварить ся, гнїваеть ся.

15. Дре людьок очи. (Наг.)
Докучав їм вяирошуючи, жебраючи у них

16. Дре яи сї з рук, як дикий. (Наг.)
Говорять про дитину або скотину, що пручавть ся в руках, кричить пере
лякана.

17. Дре яу сї лико, ідо аж-аж. (Наг.)
Його діла йдуть добре, йому пливуть зиски з ріжних боків.

18. Дре сї кіт до двернй — гості йдут. (Наг.)
Коли кіт дреть ся на порозі до дверий при входї, вірять, що швидко якийсь 
гість війде до хати. Пор. Етн. 36. V, 174.

19. Дре сї кіт ш) звпшках — вітер буде. (Наг.)
Коли кіт дряпаеть сн десь по звпшках, чи то в х аті на нолидї або на по- 
двірю на плоті, то се віщує вітер. Пор. Етн. 36. V, 82.

20. Дре сї по стінах. (Наг.)
Дословно: вій збожеволів, а  ш ирш е: сердить ся чогось, лається. Пор. висше ч. 1.

21. Дре сї, як би го зі еькпри дерли. (Наг.)
Кричить розпучливим голосом, мов па муках.

22. Дре сї як лепусиїїа. (Наг.)
Говорять про слабку, трухлу матерію, що дреть ся за першим дотиком.

23. Дре, що сї влізе. (Наг.)

Говорять про немилосерного деруна.
24. Дре, що аж скира тріщит. (Наг.)

Сказано образоко: чоловік не може настачити на всі драчки.
25. Дре як кіт павуріна. (Наг.)

Говорять про такого, що в бійці замісь бити ся дряпаеть ся вігтпми. і
26. Дри 8 богачів, бо бідний і їак  обдертий як липка. (Лол.)

Гонорив бідний чоловік громадському присяжному, що прийшов до нього па 
екзекуцію.

27. Дри, куди видпш! (Наг.)
Знач, утікай, куди очи бачуть.

28. Дри, куди рідко! (Корч.)
Тікай туди, де найменше людий стоїть. Кричали Цигапи до свого товариш а 
зловленого па ирадїжн в часі ярмарку, нкий вирвав си у своїх переслїдовни- 
ків. Пор. Ж . і Сл. IV, 3 6 3 ; Егн. 36. VI, 573.

29. Дріт і великі ростїт і на нове заробіт! (Берез.)
Говорить добра мати дітям, що швидко друть на собі шмате.

30. Друт сї, як два коти. (Наг.)
Говорить про двох сусідів, що раз у раз сварять ся та  бють ся. Пор. 
А сІаІЬ . Оггеб 1.
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31. Ліпше дерти, ніж уяерти. (Зажул.)
Льоґікіі деришкір, які вавсїгди виставляють себе бідними, будім то їм самим 
грозить голодна смерть.

32. Не дрп-ж иепе приступаючи! (Ільк.)
Жартливо просить сн чоловік у иишого, який грозить йому бійкою, а  сей не 
дуже й боїть сн його.

33. Тогди дри лико, коли відстає. (Наг.)
Усяке д ію  роби в нору, яка найліпше надавть си до нього. Пор. А с Іа ІЬ . 
Ьуко 3.

34. Чого дереш горло? (Збар.)
Чого кричиш? Чого свариш ся?

35. Який сї тав дідько з тебе дре? (Наг.)
Дословпо: який дїдько з тебе кричить? Значінв: чого кричиш так голосно?

Десять. 1. Десять рахуй, то ся не заиилпш. (Луч.)
Деснтнчиий спосіб численн найлекший. Може зрештою ся приказка мав й яке 
инше, не аритметичне значінв, та  ноно иевідоме мені.

2. Е, в тебе, бачу, десїть на копу й д е! (Наг.)
Ж артують із такого, що помилнвть ся в дуже простім рахунку.

3. 6  нас ту десїть іюда тай Жук. (Дрог.)
Ж артували парубки з і  свого товариша Ж уиа, якого б у ц ім  то не ч и с л и л и  до 
л ю д и й .

4. То вже в десїтьох водах мите. (Цей.)
Се справа давно і широко обговорена і  всім відома.

Дешевий. 1. Дешева печеня під стіл. (Гнїдк.)
Вона недобра, ї ї  хиба дати псам. Щ о дешеве, те невдале, Пор. 2 4  їй г .  XI, 239.

2. Дешева риба, дешева й юшка. (Ільк.)
З  дешевої матерії й виріб пе мав високої ціни. Пор. 2  ;ІІ иг. XI, 242.

3. Дешеве дуриову прииаиа. (Берез.)
Дурний лавомить ся на дешеве і вупув за  свої гроші драпте.

4. З  дешевої риби дешева юшка. (Гнїдк.)
Значіив иі ьирга ч. 2.

5. На дешеве кождіш ласий. (Кол.)
Всякому хочеть ся купити дешево. Пор. \У ап сІ. V (\УоЬ1іеі1 І).

6. На дешеве ие лаком сї. (Кол.)
Бо викинеш гроші зовсім пусто. Пор. 2& 1иг. XI, 241.

7. На дешеве шкода гроший. (Кол.)
Бо вопо звичайно не варто того, що за нього жадають. ІІор. УУапсІ. V (ЛУоЬІ- 
Геіі 9 ) ;  С е і а к .  331.

8. На дешевий товар дешевий купец іде. (Кол.)
ІІорядішй, солідний купець купув порядний товар і ие жалув заплатити за 
нього дорожше.

9. То дешевий купец. (Кол.)
Знач, хотів  би купувати все за дешеву ціну.

10. То дешевий товар. (Кол.)
Говорить про ледачу людину, про жінку або дівку кепської кондуіти.
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11. ІЦо в місті дешеве і богато дают, аби наїсти сї і свої гроші ві
добрати? (Цен.)
Ж артую ть із захланного покупця. Приказка оперта на анекдоті, що бунїм то 
якийсь сільський богач питав отак міського хлопця, а сей порадив йому ку
пити фляк: „Дешево дасте, богато дістанете, г —о з’їсте — наїсте ся. а за 
фляк свої гроші відберете". ІІор. Етн. 36. V I, ч. 60.

Дешево. 1. Дешево купи, дорого продай, то будеш добрий купец. (Кол.)
Се, як відомо, ідеал купин по всім сьвітї.

2. Дешево купиш, дубельт заплатиш. (Цен.)
Бо товар буде пездалий і швидко мусиш купувати другий. ІІор. \У а п її. V 
( \ \гоН1ІеіІ 9, 12, 1-і, 18).

3. Дешево купує, пї за що продає. (Берез.)
Кепкують із нсфортуппого гандляря. що тратить па своїх оборотах, лако- 
мллчи ся но дешевий товар. ІІор. XV а псі. V  (\УоЬ1Геі1 15); А іІа ІЬ . Тапіо 3.

4. Дешево пустиш, богато продаш. (Кол.)
Звичайна купецька практика: тоді набігають покупці.

5. Дешево як борщу за ґрейцар. (Стан.)
Богато дають за малі гроші. Пор. А<1аіЬ. Тапіо 2 ; \ \г апі1. V  (\УоЬ1Геі1 й).

6. То му сї не дешево впало. Кол.)
Се коштувало його богато. вимагало богато праці або клопоту.

Дєдик. 1. Дьпдпк пп дїд. (Кольб.)
Двдик у гуцульськім та покутськім діалекті — не дїд, а батько.

Дєдя. 1. Йик дьидя ледїника пе бгат, то леґінь иа дьидю бучка зібгат. 
(Грии.)
Коли батько сина не вчить, не заставляв до послуху з палку, то потім такий 
сии батька бе. ІІор. XV а п (1. IV ( \га1ег 70).

Джаґан. 1. Джаґапом удар, тай ще вінскочит. (Наг.)
Таке тверде. Говорять про впертого, твердосердого чоловіка.

2. Того сї й джаґан ие хонпт. (Бор.)
Се таке тверде, замерзле; се чоловік завзятий, скупай.

Джус. 1. Джус крутит вус: котру дівку хочу, тоту теркочу. (Цей.)
Характеризують самохвальбу сільського Доп-Жуапа.

2. То ще джус иепоеїдущий ! (Наг.)
Говорять про верткого, 8апобігущого парубка, що всюди вмів вкрутити ся 
і  прпподобатп ся.

Дзвін. 1. Бода-с п« чув дзвона! (Н аг.)
Клппуть такому, що недочуває або на докір, чому не зробив, що йому було 
велено, відповідав, що не чув иаказу.

2. Будеш тн ще від великого дзвона посторопком брати. (Дрог.)
Погроза ледачій дівчині. Дакнїйиіе був у Дрогобичі звичай, що дівчину, яка 
привела нешлюбну дитину, били по голім задку в неділю біля церкви посто
ронком від великого дзвооа, ще до того три дпи перед тим моченим у соля- 
иій водї.

3. Вже той ДЗВІН реве, Щ О ВОЛИ Й корови бере. (Лемк.)
Мабуть про давній двірський дввін, яким оголошувано речинець складная да-
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ііини знаної „поволіищииоіо11. Иньше і, здавть ся, фантастичне голковане ссї 
приказки давив колись о. ТоронськиЙ, див. Молот егор. 259.

4. Вже у всі дзвони передввоиили. (Наг.)
Оправа стала нже загально голосна, иро се вже всі знають. Пор. \У а п іі. І 
(СІоске 22).

5. Від великого дзвона. (Гнїдк;)
Значіне пені неясне. *

0. Десь иевве дзвін лдюг, та таку банку пустили. (Наг.)
Говорить чуючи якусь зовсім неправдоподібну новину. Вірить, що майстри 
ллючи новий дзвін пускають між людий якусь дивовижну побрехеньку, аби 
дзвіи був голосний і чу вся  так далеко, як та вістка. ІІор. А її а  ІЬ . Ш \уоп і ;  
Д и к . 42 17.

7. Дзвін до церкви кличе! (Наг.)
Знач, йора йти до церкви.

8. Дзвіи до церкви скликає, а сан в ній ие буває. (Ільк.)
Говорять иро всяких фарисеїв, що все мають па устах боже імя та моральні 
нрінціпп, а  самі жиють брехнею та людською кривдою. ІІор. А ■] а 1 її. 1)г\уоп 
2. 3 ; \У а п а .  І (СІоске 27); б е ї а к .  334 ; Г и л ь ф . 390.

9. Дзвіп каже на погребі: баябилю, бамбилю, з гостини до дому иа
вічну дорогу. (Ясен. С.)
Т ак толкував голос дзвопів один старий селянин.

10. Дввін клвче: иипї моє, завтра твоє. (Дрог.)
Так толкують голос дзвоиів иідчас похорону. ІІор. О е іа к .  310.

11. Дзвін лиш бам, а дід уже там. (Сан.)
Ж ебраки стягають са на всякі врочисті богослужсня, відпусти та ярмарки.

12. Дзвін мав голос як розбитий горнець. (Наг.)
Говорять про невдало вилитий дзвін.

13. Дзвіи, то голос божий. (Балиг.)
Він кличе до церкви, на молитву та богослуженб.

14. Дзвін украсти. (Гнїдк.)
Значіне неясне.

15. Дзвони ся хвалят но голосі, люди но бесіді. (Гнїдк.)
Розум, вартість чоловіка можна пізнати вже по Його словах, гак як добре
викінчене дзвона по голосі. Пор. \У ап і1 . І (СІоске 15).

16. За великим дзвоном малих не чути. (Кол.)
Коли на чоловіка спаде якесь велике лихо, то віп забуває про буденні, дрібні 

ирпкрости. Пор. \У а п іІ . І (СІоске 68).
17. 1 дзвіп без серця не дзвовит. (Крех.)

8сі1. тіш  менше можна дивувати ся чоловікови. коли він часом промовляв
в серцем, сердито. Пор. \У апс1. І (СІоске З І).

18. 1 дзвін без серцьи нічого не варт. (Цен.)
Тим менше варт чоловік без серця. Пор. \У ап і1 . 1 (СІоске 9, 40).

19. Іще на тоє в великий звін ие звонили. (Лев., Ільк.)
Знач, се ще не правило, не загальний наказ, який обовнзунав би всіх. ІІор. 
XV а п<1. І (СІоске 95, 107).
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20. На що того в великий давіи дзвонити? (Наг.)
По що розголошувати таку испрпвшіу, соромну справу? Пор. \У а  псі. 1 
іОІоске 84).

21. Не будуть ся за ним дзвони розбивати. (Ільк.)
Знач, не буде ПО НЇИ великого Д8ВОНЄНН, великого жалю.

22. То великий дзвіп, що як задзвоньит на Великдень, то аж до дру
гого великодньц гуде. (Дрог.)
Говорять про завзятого чоловіка, що раз ображений довго сердить сн. Л«-
їенда про такий великий дзвін живе серед иарода; ї і  прикладають то до яко
гось д8вона у Львові, то в Київі, то в Москві.

23. То вже бп далі у дзвона серпе пукло! (Цен.)
Говорить чоловік доведений до розпуки якимись лихими пригодами або люд
ським переслідувачем.

24. Чим більший дзвін, тим грубити голос. (Стрий)
Говорять про грубих співаків, які звичайно співають басон. Пор. \ \ '  ап  сі. І

(Сіоске 46).
25. Чуб дзвін, а не знає, де він. (Збар.)

Говорять про чоловіка, що оповідав якусь повппу, але не тямить добре най-
важнїйших ї ї  деталів. Пор. \У а п сі. II (ІДиІеп 19, 26).

26. Як у дзвін ударив. (Наг.)
Зоіі. так пішла якась чутка по селу, розійшла ся моментально.

Дзвінок. 1. Голосний то дзвінок. (Гнїдк.)
Се чоловік самолюбний, що любить хвалити себе. У Поляків і у Чехів си

приповідка яавть ся в ширшій формі: ОІовпу (іг\уопек, гїя. з1а\уа. пор. б е  1 а к .
101; \У ап сІ. І ((Носке 20).

2. Чия яеншпй дзвінок, тия тонший голосок (Стрий)
Чим менший співак, тим голоснїйше співав. ІІор. \Уапс1. І (б іоске 50).

Дзвонити. 1. А дзвонив бис зубаии! (Наг.)
П рокляте: щоб ти змерз або перелякав ся та  стукав зубами.

2. А дзвоиило би ти в вухах ! (Наг.)
Прокляте : щоб ти захорував на горячку.

3. Будут тобі ще бздпнамп дзвонити. (Дрог.)
Твоя карівра скінчить ся скандалом. Пор. \У ап сі. І  ( Р и к  32).

4. Дзвонит ни в вухах. (Н аг.)
Се вважають віщуванем якоїсь новини, доброї або лихої відповідно до того, 
в котрім вусї дввонить, пор. Вухо ч. 6, 12; Етн. 36. V, 83, 252.

5. Дзвоппт як на градову тучу. (Наг.)
Голосно, сильно дввопить. кричить на Гвалт. Приказка оперта на віруваню, 
що голос дввонів розбивгв градові хмари. Пор. \У а п сі. II (Ьііиіеп 5).

6. Дзвоиьит, до церкви гоиьит. (Наг.)
Селяни ввиваю ть обовязковим у неділю на голос дзвона всім із хати, крім 
немічних та  конче потрібних у господарстві, йти до церкви.

7. Дявоньит як по виерлому. (Н;іг.)
Коли хто в селі вмре, то дзвопять особливим способом (у один дзвін), який 
зараз можна пізнати.
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8. І я дзвонив па тоту відправу. (Льв.)
І я давно говорив иро се, ширяв сю думку. ІІор. В г г о г .  ПгтеопіС 1.

9 .  Колн-сь не дзвонив, то й не калатай. (Льв.)
Коди не робив діла, то й не хвали ся.

10. Ще тобі не дзвонили на „Достойио?. (Наг.)
Щ е ти до сеї гідносте не доріс, не мааш повних ирав у громаді.

Дзиґа. 1. Крутит сї як дзиґа. (Дрог.)
Дзнїа — дитяча набавка, звана також чмелем. Говорять иро вертку, всселу 
дівчину.

2. То ще якась д зи ґа ! (Дрог.)
Говорять про непосидющу, веселу дівчину.

Дзиґар. 1. Вже сї до дзиґарів берега? А не закурив бис си кітцї з під 
фоста? (Наг.)
Докоряють молодим хлопцям, що беруть ся курити цигаро.

2. Він такий як дзиґар, що йде а на яісци сто^ііт. (Наг.)
Говорять про лінивого або немічного, слабосилого чоловіка.

3. Він так як дзиґар: иііакше показує, а инакше бе. (Дрог.)
Се чоловік фальшивий, двоязичний. Пор. \Уапс1. IV  (ІЛіг 21).

4. Гола с —ка, а дзиґар при боці. (Стрий)
Кепкують із міського джигуна в короткім убраию і при годиннику.

5. Дай па д зи ґар ! (Наг.)
Дай тютюну на ішгаретку !

6. Дзиґар бб, а нікого ие заб е ; за щож ного вішьиют ? (Наг.)
Ж артую ть иа тему суперечностий, які виходять із ріжних відтінків у зца- 
чіию слова „бити“ в приложеню до годинника.

7. Дзиґар їсти не проспт, а свою роботу робит. (Яе. С.)
Наївний вислов подиву над механізмом годинника, що йде не зуживаючи 
матерії.

8. Дзиґар иу став. (Дрог.)
Він умер, перестав жити, але також говорять иро ерекцію родильного орїана.

9. Дзиґар усе йде і все на місци сто^ит. (Наг.)
Суперечність виясаявть ся двояким значінем, яке тут мав слово йти: рушати 
ся на перед і рушати ся довкола.

10. Завиває дзиґар, як би ховав на зиму. (Журакп)
Двигар тут у значіню : цнгаретка. Крутить циґаретку жалуючи до неї тю
тюну, немов би хотів ховати його на зиму.

11. Його дзиґар уже давпо иа піестій сто^ит. (Дрог.)
Говорять про чоловіка діткненого половим безсилем.

12. Мій дзиґар ще рано і в вечьпр на дванацьиту показує. (Дрог.)
Хвалив ся старий міщанин, що не вважаючи па своїх 70 літ не стратив іще 
свовї мужеської сили. Пор. \У ап(1 . IV' Ш Ьг 11).

13. На моїм дзигарі все не тота година. (Цей.)
Говорить чоловік, що зішізнив ся па гостину або взагалі туди, де можна 
було щось скористати.
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14. Не треба ми дзиґара, в иеие когут дзиґар. (Н аг)
Во пів все о одній означеній годині.

15. Такий дзиґар, як бідного дитина. (Кнїгніїнп)
І тут Д8ііїар виачить цнґаретка: вона скупо наложеиа тютюном, ледво ку
рить сн.

їй . Той дзиґар іде пк саи хоче. (Наг.)
Він певрегульовапий, покавув фальшиво. Пор. \Уап<1. IV  (.ІЛіг 41).

17. То накручений дзиґар. (Дрог.)
Сей чоловік говорить тжк, нк його навчив хтось а і н ш і й , у нього нема вла
сної думки..

18. Що варт дзиґар без сказівкп? (Кол.)
Розумівть сн, практично беручи ие варт нічого, бо ио пїм не піаиати, котра 

година. Образово: чоловік без подової еиерґії ие мужчина.
19. Як дзиґар накрутиш, гак вій бє. (Дрог.)

Т ак саію й нетямущого або злого чоловіка нановлііть п и т і ,  а  він кндавіь сн 
до бійки. Говорять також про сьвідків, що зізиають у суді фальшиво з чу
жої намови.

Дзиґарок. 1. Ве як дзиґарок. (Дрог.)
Не цупко, раз за разом.

2. Найшли хлопи дииґарок тай били иалнцїяа. „1>ий — каже, — бо тая
щось цяпкае*. (Стрий)
Сьміють сн з сільських простаків, що не пізнали сн на дзиґарі.

3. Ус— ти сї в дзиґарок, коли не иізнаєш години. (Дрог.)
Говорять такому, що посідав якусь річ, іа нкої не вмів користати. ІІор. 
висше Г—о ч. 14-; \Уап«1. IV  (ЦЬг 15).

Дзїнь добрий. 1. „Дзінь добрий4 з киї добрий, а з вази неиорадиа
година. (Гриб.)
Сьміють сн з уживана при виташо польських слів. ІІор. висше День ч. 25.

Дибати. 1. Дальше дибати, як видати. (Н аг.)
Глину вшп иа віддалене видає іь сн не далеко, м йтк далеко. ІІор. Далеко І в.

2. Дибає иа ною душу. (Льв.)
Загрожуй йому житю, заеїдавть сн на мене, щоб замордувати.

3. Дибає як кіт на сало. (Наг.)
Ласий на щось, пошукує за чимось. ІІор. Л <і а  1Ь. ОуЬао 2.

4. Дибає як старий дїд. (Наг.)
Іде помалу, ледво ходить.

Диби. 1. А бодаіі тї в диби взьили ! (Наг.)
Прокляте: щоб тебе закували в диби, в кайдани.

2. Не треба яи й диб на иоги. (Голоб.)
Говорив чоловік надівши дуже великі та  тяжкі чоботи.

3. Та то якісь диби ие чоботи! (Наг.)
Про тверді, тяжкі, незугарні чоботи.

4. Ції в днбах ідеш? (Наг.)
Кричать такому, що йде дуже помалу.

Дивдур. 1. Дпвдур якис, не чоловік. (Жабв)
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Щ о таке дивдур, а не міг розвідати докладно
Дивити ся. 1. А днвив би ти сї мир иа цудо ! (Н аг.)

Ирокллтв: щоб усї люди дивилп сн па те иещаств, яке впаде иа тебе.
2. А дивии ти еї вже в чорну книгу? (Орт.)

Жартуючи запитують парубка, Чи мав уже зносини з дівчатами.
3. А дивили тп сї тато в стару наню? (Наг.)

Запитують нечемну дитину, чи часто бе ї ї  батько.

4. А дивіт ио сї на иього, який мудрий! (Наг.)
Окрик, коли хтось сказав якусь імиертіпеицію, образив другого або взагалі 
зробив щось неиугнще. ІІор. УУапсІ. IV (Зеїіеп 277).

5. Бодай ес сї дивнв, а нічого ие видїв. (Наг.)
Прокляте: щоб тобі очи зайшли більмами, щоб ти дістав курячу сліоиоту.

(і. Бодай то сї кождіїй у свою лиску днвив І (Берез.)
Щ об їв  свій, зароблений хлїб, не нисїв нї иа чиїй ласцї. Пор. УУапсІ. IV 
(Йсііаиеп 8).

7. Бодай то сї нікому в жменю не днвити! (Наг.)
Щ об чоловік не внеїв нї иа чиїй ласцї, не залежав ні від кого

8. Вій сї високо днвит. (Наг.)
Носить ся з великими плинами, задумує щось велике.

.У. Він сї лиш туди дивит, де сї з комина курнт. (Наг.)
Знач, де можна нидїнти си дармої гостини. ІІор. А її а  1 Ь. Р а Ігге с2 0 ; \Уап«1
IV (ВеЬаиеп 251).

10. Вій сї па тото й не д и в и т . (Наг.)
Се йому байдуже, не мав в його очах ніякої ціни.

11. Волів бнм сї не дивити на сьвіт божий. (Наг.)
Говорить чоловік у знеохоті, якому остогидло те, иа що диЬить сн що день
довкола себе.

12. Вперед сї дивит, а назад виднт. (Стан.)
Говорять про зизоокого; Пор. УУапсІ. IV  (Зеїіеи 2.14).

13. Диви в би тн сї весь сьвіт иа цудо та на нокаяиіе! (Наг.)
Прокляте: щоб а тобою стала сн така незвичайна та страш на пригода, щоб 
усї люди ззиралн ся на тебе. ІІор. впеше ч. І.

14. Диви, вже ио жптю твону! (Наг.)
Кричить той, що дістав свого противника в руки і грозить Йому смергю.

15. Днви ми сї просто в очн! (Наг.)
Говорить допитуючи у когось правди, вірячи, що під о стрим поглядом допи
туваний чоловік не посьиіе збрехати, а мусить сказати правду.

16. Дпви му сї в зуби! (Дрог.)
Стережи ся його або взагалі май сн на бачиости, бо тебе хочуть одурити. 
Приказка взята з худобичого торгу, ири якім заглядають у зуби скотині, 
щоб пізнати ї ї  вік

17. Диви сї в воду на свою вроду! (Наг.)
Говорять чоловікови, що я в л я т ь  си між людьми брудний, заталананий, з не 
митим лицем. Пор. УУапіІ. 1 (А ^ еЬ е п  15).

18. Дпви сї в свій кут, а не стій тут! (Наг.)
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Говорять такому, що встрявав в чуже діло, яанедбуючи своє власне.

19. Диви сї й очи видиви, то нічого ие ввидиш. (Наг.)
Говорить такому, що шукає чогось там. де нічого нема.

20. Диви сї, за що гроші даєш ! (Кол.)
Остерігають покупця. Пор. XV а псі. IV (Йеііеп 57).

21. Диви сї на задні колеса! (Наг.)
Овирай ся на яаслїдки своїх слів або своїх постунків. Пор. УУап<1. IV 
(ЗеЬеп 65).

22. Диви сї на перед себе, але нн забувай і поза себе обзпрати сі.
(Кольб.)
Будь обережний, дбай аа будуще. але числи ся також іа тим, що було. Форма 
радше афоривма, як ириповідки.

23. Диви сї під ноги! (Наг.)
Гляди, иа чім стоїш, що найблизше окружає тебе. Пор. \ \ 'а  п (1. IV (8еІіеп 58).

24. Диви сї сво]*ияи очима. (Наг.)
Не спускай сї нї на кого, сам доглянь усе що треба.

25. Дивит ип сї в кулак. (Наг.)
Жде від мене датку, запомоги, спускають си на мою ласку.

26. Дивит сї, а дідька видит. (Наг.) ...а не видит. (Наг.)
Знач, не бачить нічого, сліпий або непритомний. Пор. XV а псі. І (Аи$е -і 17). 
Приказка взята з євангелії, пор. Матв. ХШ , 13.

27. Дивит сї, аж молоко кисне. (Берез.)
Глядить сердито, гнвидливо. ІІор. XV а п сі. І  (Аиде 80, 84); IV  (йеЬеп 240).

28. Дивит сї, аж ау очи з голови лїзут. (Наг.)
Напружує свій зір  до крайностп, вирячив очи з подиву або страху.

29. Дивит сї до Рахманів. (Наг.)
Заглядай на той сьвіт, лагодить си вмерти, хорув дуже.

30. Дивит сї 8ИЗО*. (Дрог.)
Глядить скоса, з під лоба, завидливо. Пор. ХУапс^ І (Апвеїіеп 22).

31. Дивит сї крізь пальці. (Наг.)
Не добачав чогось, поблажав іїому в чімось лихім. Пор. В е Ь . 583.

32. Дивит сї, куди ворони лїтают. (Наг.)
Роззирявть ся на всі боки, ловить гави, не пильнує того, що перрд ним.

33. Дивит сї, мало не осліпне. (Наг.)
Глядить довго, 3 великим наируженвм.

34. Дивит сї на мене тим оком, що на пса. (Цен.)
Глядить сердито, з нетаеною погордою.

35. Дивит сї на мене, як би мі ззїсти хотів. (Н аг.)
Глядить сердито, 8 ненавистю. Пор. XV а псі. IV  (ВеЬеп 264-).

36. Дивит сї иа нього кривим оком. (Наг.)
Глядить гнївііо, 8 завистю. Пор. XV а псі. І (Апзеїіеп 35).

37. Дивит сї на нього, як на образ. (Наг.)
Глядить а уподобанні!, із вамилуванем та пошаною. Пор'. А сІаІЬ . Р а їг /ес  40.

38. Дивит сї, окоя не змигне. (Наг.)
Дивить ся пильно.
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39. Дивпт сї сяй на себе. (Наг.)
Не бачить нічого зі свогого окружеаи, робить зовсїм ве ио ладу, пор. далі 

Робити.
40. Днвит сї, як би три дпи ие їв. (Наг.)

Г л я д и т ь  милосерно, жалібно, 8 жадобою. Пор \У ап (]. IV (Неііеп 257).

41. Дивит сї, як Нойко на сьвіитого. (Наг.)
Г л я д и т ь  з  з а ц ік а в л е н е * ,  в и т р іщ и в ш и  о ч и .

42. Дивнг сї, як вовк на вівцю. (Наг.)
Глядить аахлаиво, немилосерно.

43. Дивнт сї як збуй. (Наг.)
Глядить грІ8ію, сердито, як розбійник.

44. Дивит сї, як кіт на сало. (Наг.)
Глядить ласо, захланно. Пор. Д и к. 1365.

45. Дивит сї, як кобила, що віз перевернула. (Наг.)
Глядить байдужно, тупоумно. Пор. \У а п її. 1 (АпвеЬеп 3 8 '.

46. Днвит сї, як сорока в кість. (Ден.)
Заглядав цікаво та  з цепним розчароване», бо там пусто. Нор. Л ііа ІЬ , 
Раїггес 42.

47. Дивнт сї, як тельи иа нові ворота. (Цей.)
Глядить безмисними, зачудуканими очима. Пор. \У а  п її. І (Ап^іоігеп 1).

48. Дивит сї, як щур з яуки. (Наг.)
Визирав боязко. Пор. \У а п (1. IV (Зеїіеп 245).

49. Дивит ся басон. (Берез.)
Сердить ся, відвертавть си від мене.

50. Дивит ся скляними очима. (Льв.)
Глядить безтямно, непритомно.

51. Дивпт ся. тільки му очн не вилїзут. (Лучак.) . .мало... (Н аг.)
Говорять про цікавого або завидющого, що витріщав очи на якусь річ.

52. Днвит ся, як ясочка. (Вікно)
Глядить ясно, весело, невинво.

53. Дивіт сї «ґомость, у Петрнху, то будете знати, кілько міні лїг. (Цей.)
Ж артую ть із нетямущого, н к и й  сам не впав, скілько йому л іт  і мішав ме
трику з Петрнхою.

54. Дивінт сї на нього, як иа комедію (Н аг.)
Звираю ть ся на нього, бачуть на ньому щось сьмішне.

55. Зараз сї чоловік ннакпіе днвит на сьвіт. як попоїсть. (Наг.)
Робить ся веселий, задоволений, жартливий.

56. Йому сї треба дивнти на пальці. .Н аг.)
Се чоловік злодійкуватий, любить украсти.

57. Кождпії сї дивит за сво.)им. (Яс. С.)
Кождий пильнує свойого, дбав про свов.

58. Лекше ся на ииших дивнти. як на себе. (Рава Р.)
Лекше бачити хиби внш их, як свої власні. Пор. \У ап і1 . IV (ЗеЬеп 5(>*}.

59. Не днвпв бнм сї й на сто рннських. (Наг.)
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Говорнті. чоловік понісши якусь значну страту. Мовляв: сн річ цїинїйша 
длн мене.

60. Не днви сї на личко, питай за роботу. (Наг.)
Говорить парубкови, що хоче сватати якусь дівчину.

01. Не дивн сї сюди, бо осліпнеш! (Наг.)
Говорять старші малим дітям перебігаючи сн, щоб не наглядали на їх  йо
лові органи.

02. Не днви ся на мене, бо вречеш. (Сквар.) ...наврочиш. (Заяул.)
Ж артливо говорять, коли хто надто пильно дивить ои другому в лице.

03. Не диви ся на мене, бо я грошей ие маю. (Заяул.)
Зсії. із твого погляду я внрозумів, що ти хочеш у мене просити позички.

(М. Не кожднй сї той днввт, хто очи має. (Кол.)
Дуже часто чоловік дивить сн неуважно і не бачить докладно. ІІор. XV а п (1.
IV (8еЬеп 37).

05. Нема сї иа що дивиги. (Наг.)
Справа ироиала, діло змарповапе, чоловік схорований, нуждепниіі

00. Так ся на аене дивит, як би-а му маму вбив. (Стан.)
Глядить на мене ворожо, сердито.

07. Так як би я сї нниї на нього днвив. ( Наг.)
Говорять згадуючи покійника або якусь давпо минулу подію. Пор. Л іІа ІЬ . 
Раїггес 1.

08. Хто бп сї на тото дивив! (Наг.)
Се діло, на яке не варто ввертати уваги.

69. Хто сї високо дивит, той нииько впаде. (Карл.)
Із великих плшіів, високих намірів не буде нічого, коли чоловік занедбав те, 
що ипйблизше в Йото окруженю. ІІор. А її а II). Раїггес і .

70. Хто сї на аене я горн дивит, най того в двоє скривит. (Берез.)
Лихословлять гордого чоловіка, що любить трактувати инших з висока.

Дивний. 1. Дивним дивоя дивую ся. (Т арнон) ч
Інтересна Градація понити, висловлена при помочи згрупованії трьох слів 
із одного пня.

2. Дивними голосами зверещьнв. (Наг.)
.закричав страшенно, не своїм голосом.

3. Дивні діла твої, Господи! (Кол.)
Рефлексія вяята з Б іблії (мабуть із Псалтирі) і війшла в уста народні мб. 
через дяків на означене якоїсь несподіваної, злої або доброї події.

4. Дивні кінці' становпт. (Лучак.)
Знач, виробляв дива, робить несподіванки.

5. Дивного фелю чоловік. (Ільк.)
Дословно: мав дивну хибу (РеІіІ), ширше: дивної вдачі, дивак.

Дивно. І. Дивно си починає. (Снят.)
Поводить ся якось незвичайно, його поводженя не можна зрозуміти.

2. Лиш то ми дивно, чому курка їсть і иє, а не щит. (Дрог.)
Ж артую ть із фільозофа, який силкувть си вишукувати мотиви в найпростій- 
ших річах.
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3. Не то динно, як с—в, и то дивно, як став. (Наг.)
Ж артую ть із такого, що дввуеть ся якійсь простій річи. Приказка оперта на 
народній оповіданні про гостя, що ночуючи в замкненій хаті і пе можучи 
вийти на двір, зробив свою потребу в хаті, а  г - о  кинув до стелі, де воно
прилипло. То потім господар побачивши сю штуку сказав буцім то повисни
слова. ,

4. То ще' не дивно, що в зимі зимно. (Цей.)
Се діло зовсім природне.

Диво. 1. А диво на тебе! (Явор.)
Прокляте: щоб тобі стало сн щось дивпе, якась незвичайна пригода.

2. Більше дива, як того пива. (Крех.)
Коли якійсь неважній річи занадто люди дивують ся, богато про неї бала
кають. Пор. А а ІЬ. !)/.і\у 5.

3. Видав би ті Бог на диво та на чудо! (Наг.)
П рокляте: щоб Бог допустив на тебе якесь страшне, нечувапе нещасте.

4. Дивеса виробляє. (Лучак.)
Робить чудасії. Інтересна тут старосьвітськп, церковна форма дивеса.

5. Диво би на тебе зайшло! (Наг.)
Прокляте: щоб на тебе впало якесь нечувапе лихо.

0. Диво не решето! богацько дірок, а нікуди вилізти. (Ільк.)
Кепкують із такого, що днвувть сн ішйпростїйшій річи. Трохп далека ана- 
льоґія \ \г а  п (1. V  (\\'игн1ег 45).

7. Д иво: чоловік їв, їв тай ще хоче. (Наг.)
Ж артує такий, що встає голодний від обіду.

8. Диво, що у пана жінка хороша. (Ільк.)
Ж артом; сеж зовсім не диво, бо пап міг собі вибрати по своїй уподобі. Пор. 
П о с. 365.

9. Диво як сито, а чудо як решето. (Ільк.)
Зпачіїш пенсне, мабуть розвинено ширше те наівпс зачудувала над решетом, 
яке аачпмо висше в ч. С.

10. З дива ми пе зійде. (Гнїдк.)
Не иересткю дивувати ся.

11. З доброго дива. (Наг.) З добра дива. (Наг.) З  добра-длпва. (Наг.)
8сі1. стало ся щось, без ніякої видимої причини, ні з сього пї з того.

12. На дпво-м сї надивпв. (Наг.)
Говорить чоловік, що був сьвідком икоїеь иезвичайпої, комічної пригоди.

13. На диво сї вигнав у гору. (Наг.)
Виріс високий на прочуд.

14. Не може вені з дива зійти. (Лучак.)
Не можу досить надивувати ся тій річи.

15. Отто дпво, що чорна корова біле молоко дав! (Берез.)
Ж артую ть із такого, що дивується простій річи. Пор. \У ап(1. V (АУ'ишІег 4-4).

16. Отто ми диво, що пе ся ппво. (Кол.)
Ж артую ть шишці. Се зовїм  не диво, бож пиво па те й в, аби його пити. 
Анальогічпу німецьку приказку пор. \У а т 1 .  V  (ХУцікіег 15).
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17. Щоби на тебе диво прийшло! (Явор.) ...зайшло! (Наг.)
Прокляте: щоб тебе постигла якась нечувапа пригода.

18. Що за диво? (Гнїдк.)
Говорить чоловік завваживши щось незвичайне, несподіване. Пор. \У а іп І . V 
(\У ит1ег З і).

19. Що за диво: коли прийду до церкви, все наеки сьв^итьит. (Наг.)
Ж артую ть із чоловіка, що лише раз до року бував в церкві, себ-то на В е

ликдень.
20. Що за диво, що у пана жінка хороша! (Дуч.)

Говорить бідний чоловік, який мусить жити бік-обік зі старою, сварливою та 
негарною жінкою. Пор. висше ч. 8.

21. Якиа то сї дивом стало? (Наг.)
Яким чудом, яким способом се зробило ся?

Д и в о г л я д . 1. Дивогляд, як па тура. (Гнїдк.)
Дивогляд мав тут актівве зн ач іне: люди збігли сн та дпвлить ся з подивом 
па щось незвичайне.

2. Збігают сї, як на дивог.іьид. (Наг.)
8еі1. подивити ся. Говорять, коли в селі потрівожить люднії якась голосна
сварка або бійка в якій хатї і всі біжать туди.

3. Не роби з себе дивогльпду! (Наг.)
Не роби скандалу, щоб на тебе всї люди зглядали ся та сьміали ся.

Дивувати ся. 1. Дивує сї, аж язик вивалив. (Наг.)
Сам себе не тямить із зачудуваня.

2. Дивує сї, як заяць у вершцї. (Цеп.)
Характеризують комічне положене чоловіка, що опинив ся в якімось пспри- 
вичнім для нього положеню.

3. Дивує ся, аж рот роззявив. (Крех.)
Говорять про чоловіка, що дивуеть ся якійсь річи сам себе забувши.

4. І дивуй сї дуриевн, коли нудрий таке робит! (Ниг.)
Дурпеви було-б зовсім не дивно.

5. Не дивую ся молодому, як тобі старому. (Замул.)
Коли молодий робить якусь дурницю, то се не так дивво, як коли ї ї  робить
старий.

6. Нема му сї що дивувати: в сьвітї не бував, людий не видав, звичаю
не знає. (Наг.)
Говорять про простакуватого, пеотесаного чоловіка.

7. Сама собі дивую с ї : з чорним вусом цілую сї. (Воґш.
Ж артую уь із закоханої дівчини.

Дикий. 1. Великий, а дикий. (Берез.)
Великий виріс, а  не вмів поводити ся між людьми, не знає 8вичию

2. Дикий, як бп го йно вчора з лїса привели. (Наг.)
Про чоловіка без виховаия, пеотесу.

3. Дикий як вовк у лїсї. (Наг.)
Целюдянцй, нечемний чоловік. Пор. А сі а  1Ь. Бгікі 1.

4. Дикі му гадки по голові стрільиют. (Дрог.;'

Диво—Дикий Ч. 9 110—9128.
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Надумує якісь шалеві пліши, безпідставні обвинуваченії аа  инших.
Дико. 1. То ми якось дико вигльидає. (Дрог.)

Сс вндавть ся мені чимось несурававм. невідповідним.

Дилькотати. 1. Дилькочут під ним иоги, що ледво сто^іт. СНаг.) 
Говорять про хОрого, слабосилого або переляканого чоловіка'.

Дим. 1. А вмієш ти дим очима пускати? (Дрог.)
Се тикнй парубоцький жарт. Той, що Його не анав. яапитув того, хто його 
запитав: А ти вмієш? Сей ваввляв, що вмів, затягав диму з цигара і поки 
нетямучий давить ся йому в очи, сей притикав йому буцїм-то через недогляд 
горюче цигаро до руки, поки не впече.

2. Без диму й горіти ие буде. (Кол.)
Так само нївке діло не зробить ся без прикрости й невигод.

3. Не» диму й огню пема. (Наг.)
Значіне ці зирга.

4 . Без диму її сухе не горит. (Кол.)
Навіть найкраще діло не обійдеть ся без црикрости та обмови.

5. Більше диму, як опію. (Наг.)
Образово: більше перехвалок, спліток, як того діла. Поляк каже: ХУі^се) 
с іути, іак  ріесгепі, В г г о г .  О у т  8 ; А сІаІЬ . О у т  10; XV а псі. I I  (Наисії 140).

6. Богато диму, мало тепла. (Збар.)
Богато крвку, перехвалок, а  мало діла, пожитку. Пор. XVа п сі. НІ (КаисЬ 74).

7. Валп як в дим! (Льв.)
Іди або роби сьміло, на осліп, ие питаючи нічого. Пор. А сІаІЬ . О у т  5.

8. Від диму хробак у дереві гине. (Мшаи.)
Говорять Бойки оправдуючи свій звичай жити в курип.х хатах.

9. Вій такий, як у диму буджений. (Наг.)
Знач, худий,- висохлий, пожовклий на лиці.

10. Гіркий дия яеие зайшов. (Кол.)
Обвіяв мене дим. гризе меце в очи і витискав сльови.

11. Де дия, там і огонь. (Кол.)
Де грозить небезпека, там і вибухає лихо. Пор. Г и л ь ф . 1325.

12. Дивит сї, де сї дим із стріхи курпт. (Наг.)
Говорять нро дармоїда, ласого на чужі угощенії. ІІор. Дивити сн 9.

13. Дими, аж сонцьн не видно. (Наг.)
Говорять про велику пожежу.

14. Дия іде в гору на погоду. (Наг.)
Говорять, КОЛИ д и м  із стріх  іде простим стовпом у гору.

15. Дим і лиха жона найборіи.» внжеиут з хати. (Дія.)
Ф і з и ч н і  й  моральні недогоди обриджують чоловікови родинне ж и т в .  Пор.
А сІаІЬ . Буш  2; В г г о ■/.. І)уш 4 ; \ \гапс1. НІ (НаисЬ 15).

16. Дия клубами йде. (Наг.)
Клубить ся, видобувавть сн купами з  великого огню.

17. Димом заиоснт, с,-ело педа іеко. (Цигани)
Говорив чоловік, що заблукавши в полях кермував сн вапахом диму, щоб 
дійти до села.

Дико—Дим ___________ Ч. 9129—9147.
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18. Димом сї все розвіяло. (Наг.)
Знач, пропило безслідно.

19. Дим очп виїдає. (Наг.)
Говорить иро жите в курних хатах або взагалі коли дим заповнить хату. 
Пор. XVа пі]. III (НаисЬ 1, особливо ітадїипську приказку).

20. Дим очи їсть, але не виїсть. (Наг.)
Обравово: сварка, сплітки, обмова — прикрі річи, але від них чоловік не
гине. ІІор. \У ап і1 . III (Каисії 59).

21. Дим по під стріху ве сї, то буде слота. (Н аг.)
В с і л ь с ь к и х  хатах  без коивпів при кождій зміні повітря дим не йде в гору,
а клубить ся в еїнех та по під стріху. Пор. Егя. 36. V , 164.

22. Дам стовпом валит. (Дрог.)
Говорять, коли з великого огнища йдуть великі клуби диму.

23. За лпмавн н сьвіта пе видно. (Наг.)
Говорять, коли де сильно курить ся і дим стелить ся по аемлї.

24. З  димом гроші пускати. (Наг.)
Курити тютюн. ІІор. ДУапсІ. III (Каисії 132).

25. З димом пішло. (Наг )
Згоріло щось, пропало марно.

20. Напустпв му диму. (Кол.)
Наговорив йому всякої всячини, розводив усякі фантастичні пляпи Німець 
каже: Еіпеп Каисії уегкаиГеп, \У а п <1. III  (Каисії 121).

27. Нема диму без иоломіии. (Луч.) ...огню. (Наг.)
Нема чутки без якогось зерна правди, без причини Пор. Дії а І її. П у т  8 ; 
\У а т 1 .  III (Каигії 2, особливо лат. ГІашпіа Гипю Є-ЧІ р го х іт а . 41).

28. По димі огень пізнают. (Наг.)
Знач, де курить ся, там видно й горнть. Пор. В г г о г .  П у т  9 :  \У а т 1 .  III 
(НаисЬ 25).

29. Пропав, як у дпя пішов. (Наг.) )
Пішов невідомо куди, пропав без вісти.

30. Пустив го з димом. (Наг.)
Спалив його хату. V

31. Тебе би в дим до гори погаяи вішьнтп! (Наг.)
Погроза комусь неслухняному, впертому, злодійкуватому. Давпїйшо часто 
практикована тортура для вимучуванії признач» при слідствах.

32. То всьо дим і пара. (Т'юдїв)
Все наше жита минуще і нестійне, —  говорять моралісти та аскети. ІІор 
В г х о г . О у т  3.

33. Упикав диму, таіі упав у огонь. (Гнїдк.)
Бажав охоронити ся від меншого лиха, а попав у більше. Пор. \У яп і1 . III 
(Каисії 72); Ь е п І з с Ь ,  220 ; Озш. 187.

34. Усьо з димом пішло. (Наг.)
Знач, згоріло, минулося, пропало. Пор. В г го х . П у т  7 ; \У а  п сі. III (Каисії 129).

35. Щ езло як дим в і ї  вітру. (Н аг.)
Пропало без сліду.
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Дпяенппн —Діітппа Ч. 9 1 6 6 -9 1 8 3 .

36 Що яав, то 8 дпиом пустив. (Н аг.)
Прокурив або спалив усе що мав. Пор. висше ч. 2*.

37. Я го з дииоя пущу. (Наг.)
Погроаа: я підшию Його дім або обійсгв.

38. Як два сї розвіяло. (Наг.)
Говорить про якусь мииулу прикрість чп небезпеку, що пе полишила по собі 
нїнкііх наслідків.

Димениця. 1. Як би по диненици худобину вдарив, то міг би від разу 
забити. (Наг.)
Димениця — часть заднього кадовба, чи може лише мнгкі орїаші в ньому. 
У Ж елех. сього слова нема.

Дименїти. 1. Здинеаїв яи з перед очнії. (Наг.)
Щ ез, заховав ся кудпсь.

Д и м и т и . 1. Днмят сї, що й сьвіта божого не видно. (Наг.)
Говорять коли дим стелить ся по подвірю, але також коли па дворі сніговій
ниця та завірюха.

2. Дпзуит сї Дїли па слоту. (Наг.)
Коли па горах появляють ся білі тумани, мов клуби диму, то знак, що 
буде слота.

3. Задимив сп голову. (Дрог.)
В п и в  с н ,  у нього в  голові неясно, він говорить бев звязку.

Д и м іт и . 1. Здимів передояиов. (Наг.)
Знач, щез як дим.

Димка. 1. Вже сї й димка па лнї не держит. (Наг.)
Ж алуеть ся жінка, мовляв: так я вихудла та вмарнїла.

2. Він сї вже до димки бере. (Наг.)
Бере ся до дівчини, до спідниці, — докір молокососови.

3. Ще си на диику можу заробити. (Наг.)
Говорить жінка, якій чоловік закидув, що ї ї  дармо годув і зодягав.

Диня. 1. Дині, дииї, дідько в середииї. (Наг.)
Кричать дїти иідчас забави ходячи гусака, пор. висше Веред ч. І і Гаду ч. 1.

2. Кі іпнт ся як диня иа яорозї. (Мінч., ІІетр.)
Диня иа морові псуать сн, знач, і тут значіпв таке, що він ие кріпить ся, 
а  слабне, пропадає.

3. Хто любит гарбуз, а хто диню. (Дулїбя)
Р і ж п и й  б у в а в  с м а к  у  л ю д и й .

Дитина. 1. Або я пе свого тата дитина ? (Оор.)
Я не байстря, я праволожна дитина, повноправний член громади-

2 . А ти не ґосподарська дїтпно ! (Наг.)
Лають веробучого, недбалого, непорядного чоловіка, особливо молодшого.

3. Бабиній дитниї все не в лад. (Лучак.)
Бабина дитина, тоб-то сирота бев а а тер яку виховала баба, або дитина 
вдови, що виростав без батька, звичайио буває розпещена і капризна. Пор. 
висше Бабип ч. 5.
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Дитина Ч. 9184—9198.

4. Бідиа дитина бе» тата, без мами, що її тітка :і ласки на сьвіт поро
дила. (Льв.)
Ж артую ть із дорослого чоловіка, що видав себе за бідну сироту.

5. Бідна на сьвітї пещена дитина. (Дулїби)
Вона пе дасть собі ради, бо ве вмів панувати над собою. Приказка взята иб. 
із відомої Уетіяновичевої вірш і, основаної зрештою на факті загально відомі» 
у стрийськону ІІідгїрю. Пор. УУапсІ. II (КіпсІ 271, 818).

6. Борше буде дитина, як біла сорочка. (1'нїдк.)
Говорить про молоде подружв, що за  любощами занедбув роботу.

7. Виховав дитину в добру годину. (Ільк.)
Виховав щасливо, вдачно.

8. Він в а я малої дїтіїнп послухає. (Наг.)
Чоловік добродушний, готов кождому послужити.

9. Вій і за дїтину не заїсть. (Наг.)
Вів їсть душе мало, чоловік слабосильний.

10. Він малої дїтини не оскорбит. (Наг.)
Говорять про добродушного чоловіка, делікатного в поводженні, Пор. УУапіІ. 
II (Кіші 1156, 1176).

11. Волит дїтина мене просити, як я її. (Наг.)
Говорить батько не бажаючи за свого житя віддавати своїм дїтям усього 
свойого добра. Пор. УУапсІ. II (Кіші 29, 294); б е ї а к .  409.

12. Всі в хаті сїдїлп тай дали дитині вмерти. (Комар.)
Ж артують із  пересадного жалю натери. якій здавть ся, що смерть ї ї  дитини 
могли спинити ті, що були присутні в хаті.

13. Голодна дитина забавку ломае. (Берез.)
Вона не хоче тоді бавити ся. Пор. \У а п її. II (Кіші 937).

14. Дай дитині волю, а собі неволю. (Гнїдк.)
Коли попустиш дитині робити, що їй іюдобавть ся, то мусиш догаджати ріж- 
вим ї ї  капризам і станеш ся ї ї  невільником. Пор. А сі а  1Ь. Огіеско 3 3 ;  УУ а п і]. 
II  (Кіп<1 124. 727).

15. Дай ми Боже дїтину, най сн відночпиу. (іуішаи.)
Просить Бога сільська жінка обтнжена ненастанною роботою при господарстві; 
час, який вона перележить у т о г а х  „за заслоною” , се для неї пожаданий 
відпочинок.

16. Дитина, а татова сорочка по коліна. (Гнїдк.)
Знач, сорочка робить ся коротша як повинна бути, бо треба укроїти полотна 
на сорочку дитині. На Подгірю носять сорочки поверха ш танів; така му- 
жеська сорочка мб. сягала колись иоипзше колін; тепер звичайно вона не до
ходить колій.

17. Дитина без прута не виросте. (Крех.)
Поки мала, її треба карати та навчати розуму. ІІор. А сІаІЬ . Огіеско 1, 71 : 
УУапсІ. II (КіпсІ 42, 449).

18. Дитина вмерла, вс —ти сї в куяство. (Цей.)
Пустий титул, коли ие мав реальної підстави. Пор. У У аай. II (КіпсІ 59, 816); 
б е ї а к .  412.
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Дитина Ч. 9199— 9210.

19. Дитина в тата вдала ся. (Крех.)
Одїднчила його поставу і його вдачу. Иор. \У а п її. I I  (Кіпсі 84).

20. Дитина доти рачкує, доки ся ие навчит ходити. (Лізі.)
I чоловік доги пробув всяке дїло, доки ае навчить ся робити порядно. Иор. 
П 'я т і .  II (Кіпсі 236).

.21. Дитина «абагає рач того, раа сього'. (Кол.)
Віша не мав застанови апї постійної волі. Пор \У аисІ. 11 (КіиіІ 622).

22. Дитина "а иожом їй висит. (Гнїдк.)
Значіне для мене неясне. Мабуть мова иро вагітну жінку, яка ось-ось мав 
вродити д и т и н у.

23. Дитина їла би що година. (Ліл.)
Нона все мав апетит. Німець іа сі.ого погляду рівняв ї ї  з псом, иор. УУапіІ.
II (Кіпсі 249).

24. Дитина ми сї каліка вродила: зубів ие яае. (Ьойн.)
Ж артую ть із тих, що нововроджену дитяиу оглядають занадто иильно. чи 
нема у неї якого каліцтва.

25. Дитина не втікає від колача, але від бича. (Тереб.)
Тай не лише дитина, пор. висше Втікати ч. і" .

26. Дитниа иаде — аигел иодушку кладе; старий паде —  дідько ка-
иіні, кладе. (Кол.)
Дитина хоч як упаде, то ие скалічить ся, а  старий так і дивись, що зломить 
собі що будь. ІІор. А сІаІЬ . О/.іеско 31, 76.

27. Дитина плаче, лама мусить співати. (Сквар.)
Всі), щоб утишити ї ї  плач своїм співом. Пор. \Уапс1. II (Кіпсі 139,778, 891).

28. Дитина умирає, а кума ся не питає. (Луч.)
Значіне не зовсім ясне. Мабуть дотинок на зайву церемоніальність, якій на
віть очевидний факт не факт, доки иро нього не заинтано в ириннтій формі.

29. Дитина що в доха чує, тото й говорит. (Свят.)
Вона повторяв слова старших. Иор. АУапсі. II (К іт! 81, 160. 86У).

30. Дитина що ся постуипть, то лупить. (Ільк.)
ї ї  нягодуваив та виховане вимагав ненастанних коштів та видатків.

31. Дитина як копистка, а носа повна колиска. (Кути)
Ж артую ть із сухорлявих а  носатих дїтий місцевих Вірмен.

32. Дитина як рукавиця, а г— о як решето. (Тисьм.)
Підіймають иа сьміх звичайні пестощі матерії, яка свою дитину називав ма
лесенькою та ьіжі есенксію. хоч та  дитипа добре їсть і росте півроку собі.

33. Дитині волі ие давай. (Кол.)
Не иотурай уеїм ї ї  капризам та забаганкам. ІІор. 2& 1иг. VII, 720.

34. Дитині епівают: Люляії, люляп, голопупа; лама вдпа, татів купа.
(Сквар.)
Висловляють погляд, що сі скідько при козядій дитині иевне материнство,
о стілько не певне батьківство.

Зо. Дитину годувати — кахеия глодатн. (Стежинця)
Знач, важкі), аавдае клопоту і коштів. Пор. \У а п сі. II (Кіпії 417).

ЗО. Дитину люби і скуби. (Збар.)
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Дитин;! Ч. 92І7—9234.

Не потурай їй, держи в карвости. Пор. УУапсІ II (Кіікі 1030).
37. Дитину люби як душу, а тряеи як грушу. (Ільк.)

Старе педагогічне правило, що дитину при всій любві до неї треба держати
в страсї й караосги. Пор. \V а 111 І. 75; \Уапс1. II (Кіпсі 373, 449).

38. Дитину серцем люби, а рукави гнетн. (Ільк.)
Значіне иі зирга.

39. Дитииу ховати, то камінь глодатп. (ІЦутків)
Ховати має тут двояке значіне: виховувати і хоронити, коли вона помре.

40. Дитину язиком л и ж и , а зубами гризи. (Гнїдк.)
Значіве ні зирга ч. Лизане язиком нк знак любови та дбайливості! взате ма
буть із корови, ика облизує своє теля.

41. Дитину як розпустиш куди само схоче, то потів буде тебе вати нї
но чону. (Зазух)
Ш ирше мотивоване приканки з ч. 33.

42. Дїтииа — викапаний тато. (Наг.)
Звичайно говорять про новонароджену дитину, хоча ся подібність бував инодї 
зовсім фантастична. Пор. \ \ г а п її. 11 (Кіші 1018).

43. Дїіпна заплаче, маму серце болит. (Наг.)
Хорактеривувть сн материнська любов до дитипи. Пор. А сі а  1Ь. Пгіеско 44.

44. Дїіипа і пяипїі усе правду скаже. (Наг.)
Іони  не вміють таїти нічого. Пор. А сІаІЬ . Бгіеско 17; XV а псі. II [Кіпсі 488).

45. Дїтииа вала — голові мозола. (Наг.)
Вона не дає матерн анї працювати анї спочити.

46. Дїтииа не знає годї. (Наг.)
Воно їло-б. бавилось би до втоми, не вміє панувати над собою. Пор. 2 а І и г .  
VII, 712.

47. Дїтина не плаче, то мати не знає. (Наг.)
Дитина илачем заявляв свою потребу, якої не нміє винкиги словами. Пор. 
А її а  1Ь. Пгіеско 16; 2 й І и г .  V, 36о.

48. Днина не розуміє, що кого болит. (Наг.)
Для того бе або штиркає ножем. ,

49. Дїтииа сї скрииит, а маму серце болит. (Наг.)
Всяка найменша долегливість причинюв матерії біль. Пор. УУа псі. II (Кіпгі 867).

50. Дїтина, що в ного кричнт, буде довго жити. (Наг.)
Зиач. вона сильно збудована. ІІор. \Уапс1. II (Кіпсі 965).

51. Дїтина, що много плаче, буде мати чорні очп. (Наг.)
Ж артую ть із плаксивої дитини.

52. Дїтина, що не плаче, пе буде довго жити. (Наг.)
Голосний плач і крик дитини, се знак здорової будови і доброго апетиту.

53. Дїтинї ие давай ножьп в руки, бо сї скалїчпт. (Наг.)
Вона яе вміє поводити ея ним. Пор. 2 А Іи г . V II, 715; Ь е и І з е Ь  79; \Уапс1.
I I  (Кіпсі 276. 882).

54. Дїтинї прутом иагаиьпют розум з г - ц ї  до головній. (Наг.)
Загально розповсюджена віра н високе педагогічне значіне прута. Пор. УУаисі.
11 (Кіпа 975).
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Ч. 9-235— 924У.

55. Дїтпнї співаю т: „Люляй, люляй по під сволок; мати одпа, татів 
сорок". (Кол.)
Висловлено нагально розповсюджений погляд, що материнство абсолютно 
певне, натомісь батьківство дитини ие мав за собою такої певвости. Пор. 
висше ч. 34. . .

50. Дїтппу аа посик, малу за серце. (Наг.) ...за руку... .(Кол.)
Хто малій дитині утре носик, або підійме її  з вемлї, як вона впаде, тому 
мати вдячна. Пор. А сІаІЬ . Огіеско 18; 2  & І иг. V II, 703: Н о с . 270: У\' а п с і.
III (Миііег 20); II (Кіші У93 996); б е ї а к .  400.

57. Доора то дитина: колп сппт, то пе плаче. (Гнїдк.)
Ж артую ть із крикливої та  плаксивої дитини. ІІор. \У апсІ. II (Кіші 101).

58. Доти дитипа, доки ие вженеиа. (Ким.)
Відповідь матері! на дотнвки. що свого дорослого сина все ще навивав 

дитиною.
59. Дух сьн)итнй прп дїтпиї. (Наг.)

Говорять, коли в присутносте малої дитини зайде розмова про щось страшне, 
хтось згадав чорта або заклиие.

60. З дптипов иа відпуст, а з лпхов долев на весїле. (Ільк.)
8сі1. то однакова морока. На відпусті звичайно бував стиск, невигода, знач, 
з малою дитиною там подвійний клопіт. Пор. В г г о г .  Огіеско 15.

61. З малою дитиною до церкви, з лихим мужем на весїле пе йди.
(Гиїдк.)
Значінв иі зирга. Мала дитина в церкві кричить або робить свою потребу,
і се робить перешкоду в молитвах. Пор. А (І а 1Ь. Огіеско ПО.

62. З ним треба як з дїтинов. (Наг.)
Треба поводити ся обережно, педагогічно. Пор. В г г о г .  Огіеско 113.

(ІЗ. Й о г о  би й дїтина пальцьом перевернула. (Наг.)
Він такий безсильний, недужий. Пор. 2 а  І ч г. V I, 526.

(і4. Каже дитина, що бита, але ие скаже, за що. (Ільк.) ...що її бплн... 
(ІІетр.)
Говорять, коли хтось жалувть ся на свою кривду, а не подав причини. Пор. 
Г и л ь ф . 2363; \У ап сі. II (Кіші 82).

65. Коли умре дитина, то малая долина, але як умре мама, то великая
яма. (ІІетр.)
Смерть малої дитини, се ще не таке велике нещасте в сїм’ї, як смерть матери.

66. Котра лптипа занадто розумна, тота сп нн віховае. (Жабв)
Вчасно розвинені діти звичайно вчасно вмирають. ІІор. В г г о г .  Огіеско 9 ; 
А сІаІЬ . Огіеско 63; \У а п й . II (Кіші 9); 2 й 1 и г . VII, 718.

67. Крпклпву діти ну маківков залпвают. (Наг.)
Докучливого чоловіка задурюють чим будь, заспокоюють брехнею. Натяк на не
людяний звичай давати малим дітям вивару з маківки на те, аби спали.

68. Ледача дитина, котрої батько не вчив. (Ільк.)
З  тя к о і дитини, по народпїм поглядам, пе могло вирости ніщ о путнього.

69. Лїпніе як дїтина тепер поплаче, пїж мак тато потову. (Н аг)
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Дитина Ч. 9260—9264.

Ліпше щоб батько карав її змалку, ніж мав вона збиткувати його на старість. 
Пор. XVа псі. II (Кіпсі 29); б е ї а к .  40!».

70. Мала дитина відбирає родичам сой, більша хіїб  від рога, а велика
і сорочку з тіла дре. (Гиїдк.)
Звичайний досьвід родичів з дітьми. ІІор. ХУапсІ. II  (КішІ 657).

71. Мала дїтииа всьо знає, л и н і  сказати не може. (Наг.)
Вірять, що у малої дитини, доки ще не говорить, в знане надприродних рі-. 
чий, якого воиа набираеть си розмовляючи з ангелами.

72. Мала дитині в хаті старша цісаря. (Кол.)
Бо їй не можна наказати апї від неї відпросити сн, коли зачне кричати та 
плакати. ІІор. XV а псі. II  (Кіш) 76).

73. Мала дитииа — не виспиш ся, більша дитина — не наїга ся, ве
лика дитииа — не убереш ся. (Ільк.)
Мала не дав матерп виспати ся, більша 8’їдвб свою часть в ущерб шипим, 
а  доросте, то ї ї  зодягнене творить значну часть домашнього буджету. ІІор 
XV а цс]. II (КішІ 758).

74. Моя дитина кому як постіл, а яинї як сокіл. (Дар.)
Говорить мати, якій ї ї  дитииа паймилїйша і найкраща над усї шині. Пор. 
б е ї а к .  400; XV а псі. II (Кіпсі 802).

75. Мудра дитина ие виховає сї. (Берез.)
Зпач. вона вмре малою. Пор. висше ч. 65; А сІаІЬ . Огіеско 63; XX'а о с'. П 
(Кіпсі 92, 835, 336, 341); С е іа к .  -402.

76. Найліпшу дїтииу Пан Біг собі бере. (Наг.)
Найкраща, вчасно розвита дитина звичайно вмнрье. Пор. ХХ'аїкІ. II (Кіпсі 174)

77. Най сї ще дїтииа вродит, то вже потім якось охрестимо. (Дрог.)
Сею приказкою уговкують таких, що сперечають ся за назву пкоїсі. річи. 
ще поки та річ. Пор. XVап (1. I I  (Кіші 741).

78. Не будь же дїтинои ! (Наг.)
Не ображай ся, пе сердь ся за всяку дрібницю.

7!). Нелюба дитина всюди на заваді. (Кол.)
Де-б її  це адибали, все вона заваджае, ї ї  поштуркують. ІІОр. XV а п сі. II 
(Кіпсі 220).

80. Не можна дїтинї иа всьо позволити. (Наг.)
ї ї  не слід занадто пестити та давати їй волю. ІІор. XX' а п сі. II  (Кіпсі 706, 724-. 727).

81. Нїм дитина заиіяла, когут вуха спустив. (Міич., Ільк.) ...Богу духа
віддав. (Яс. С.)
Ж артливо переплутано оповідане затурбованої матерп; поки когут запіяв. 
дитина вмерла.

82. Остатна дїтииа — пошкребок. (Наг.)
Зпач. найменша, пайслабша. слабого здоровля. Мнанніе у Поляків, пор. 
А с іаІЬ . Огіеско 72.

83. ІІокипь дитину, хапай солонину! (Дар.)
Пародіюють окрик Цигана в икійсь небезпеці. Пор. німецьке: На.*- Кіші кеЬ*п, 
и т  сііе \Х'іе£е ги Ьеііаііеп, Х\Га п сі. II (Кіпсі 110У .

« 4 . Поки сї дїтииа не впече, поти сї огню не бо^іт. (Наг.)
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Тільки власним досьвідом вона робить си розумна й обережна. Пор. Х У атІ
II (КіпсІ 197, 342, 343, 8 1 0 .

85. Своїй дитииї і каменеіі голови ие нровалиш, а чужій і .маслом не 
загоїш. (Гнїдк.)
Свою дитину хоч як побий, то се їй  не пошкодить і вона забуде, а  чужої 
лише доторнни ся, то наробить вереску і потім буде довіо випоминати.

8(і. Своя дитина кождій мамі найкраща. (Берез.)
Кожда мати найлїише любить свою дитину. Пор. \ \ : апсі. II (КішІ 780];
2  й Іи  г. VII, 719.

87. Своя дїтпна наймилїшша. (Наг.)
Особливо для матери. Пор. ХУапіі. II (Кіп(І 188)

88. Та-бо тп такий як дїтииа. (Наг.)
Такий капризний, не вмієш панувати над собою

89. Та дїтиніі бис сї противив? (Наг.)
Уговкують такою , що сердить ся на дитину за якусь ї ї  нечемність. Пор. 
XV а псі II (КішІ 1194).

90. Так вам, еґомосць, дитина дрище, що най Бог боронит! (Яс. С.)
Ж артливо вгадують оповідане якоїсь затурбованої матери, що прийшла до 
сьвященпка просити поради на слабість своєї дитини і описала сю слабість 
такими словами, на що пнґомость“ уражений відповів їй : „Та най тобі дрище, 
не мінї“ .

91. Такий як дїтииа. (Кол.)
Говорять про спокійного чоловіка.

92. Тиха дитина довго ие пожив. (Берез.)
Вона очевидно слабо вбудована, лихо віджнвлнвть ся. Пор. XV а п її. II (КіпсІ 221).

93. Тілько вас було в хаті, тай єсте дали дитииї вмерти! (ГІужв.)
Зпачінв и( зирга ч. 12. Приказка оперта на анекдоті про батька, що їздив 
у дорогу і вернувши до дому не вастав одної дитини і такими слонами до
корив своїм домашнім, пор. Етн. 36. VI, ч. 22.

94. То би й дїтина зрозуміла. (Нкг.)
Ое така ясна річ. Иор. XVап (І. II (Кіпсі 1102, 1105, 1106).

95. То божа дитина! (Крех.)
Зпачінв двояке: 1) добра, гарна дитина, 2) знайдена, дитина без батькь
й матери.

96. То відміна не дїтина. (Наг.)
Се погана, лиха дитина. Основапо па віруваню, що демони підмінюють не- 
пильпованих малих дїтий, пор, ХХГа н її. II (КіпсІ 1162).

97. То дїдько ие дїтина. (Наг.)
Зла, збиточнії дитина.

98. То кара божа, ие дїтииа. (Наг.)
Говорить батько збиточної, неслухняної дитини. Иор. XVа п сі. II (КішІ 1148).

99. То иещістьи не дїгииа. (Н аг)
Говорить чоловік, коли дитина зробить якусь шкоду, або оама попаде п біду.

100. То отецька двтпна. (Крех.)
Гідна, добре вихована дитина.
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101. То так, як бие дїтинї бритву в руки дав. (Наг.)
Говорять, коли хтось дав марнотратникови гроші або дурному повіряв 
якусь тайну.

102. То циганська дїтииа! (Наг.)
Говорять про дитину з сильно чорним волосвм і темною шкірою, або про 
брехливу, злодійкувату дитину.

103. То піе дитина, що воно зрозуміє? (Кол.)
Ж итвві справи ще для неї чужі.

104. У дитини плач і сьніх у єдиіи пазусі. (Кол.)
Вона иоплаче і зараз потім сьмівть ся. ІІор. ХУапсІ. І і  (К іт і 150).

105. Хоць дїтина, а має старші розум. (Наг.)
Говорять про розумну, практичну дитину. Пор. з противним аяачіивм XV а  псі.
II (Кіпсі 226).

100. Хто би сї тая на дїтипу гиївав? (Наг.)
Дитині пе можна брати за  зле, коли часом окажеть ся нечемною.

107. Чеспок дітпвї під язиком! (Наг.)
Говорять, коли хтось ири малій дитині в хатї зіадае жабу або якусь пишу 
обридливу річ. Пор. Етн. 36. У , 83, 252.

108. Чужій дитині і чужому псу ие вір. (Цен.)
Осторога подіктована сумними досьвідами. Пор. А с іаІЬ . Пгіеско 6.

1 0 9 . Чужу дитину годувати, то так як гадину за пазухов ховати. (Іїерез.) 
Вона певно окажеть ся невдячною Пор. XVа псі. II (Кіпсі 1000).

1 1 0 . Як дитина в и д и т ,  що другі їдят, то н собі хоче. (Льв.)
Вона паслїдув все, що роблять старші. Пор. XV а п  <1. II (Кіпсі 935).

111. Як мала днтииа в хатї, то це можна з тої хати иїчого зичити, бо 
мишії нолотпо ііоїдят. (Лол.)
Се загально розповсюджене віруванв, пор. Етн. 36. V, 84.

112. Як сї дїтииа в вечір огпьом бавит, то сї в ночи вщит. (Наг.) 
Звичайна обсервація; чи в тут якийсь причиновий звязок — не 8наю. Пор 
XV а п  сі. II  (Кіпсі 410, 969).

113. Як сї дїтина в люстро іюдивит. вави ще вмів говорити, то потім
довго не буде говорити. (Наг.) »
Приказка-віруванв. Пор. ХУапіі. II (Кіпсі 973, 9 °8 ); Етн. 36. V, 252.

і І4. Як сї дїтииа в снї сьміє, то сї з аигелами бавит. (Наг.)
Загально розповсюджене віруванв Пор. ХХгапсІ. II (Кіпсі 949); Етн. 36. V. 252.

115. Як сї дїтина втопила, тогди кпрппцю заткали. (Наг.)
По невчасї, по страті роблять люди часто те. чим повинні булп забезпечити 
ся від страти. Пор. XVа п Н. I I  (К іт! 904, 905)

116. Як умре днтпна, то є в родині апгел. (Напір.)
Дитина як безгрішна по народяьому віруваню  йде по смерти просто до неба. 
Пор. ХУапсі. I I  (Кіпсі 953).

117. Як умре дитина, то мала щербина, а як тато або мама, то велика 
яма. (Ільк.) ...долина, а як мама... (Залїсе)
Злачіне иі вирга ч. 65 Пор. А с іаІЬ . Пгіесісо 32; ХУапсІ. II (Кіпсі 398, 806).
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118. Яку-с си дїтину виховав, таку ваєш. (Наг.)
Говорять батьковії, що занедбав виховане своєї дитини, а потім мав через 
неї гриаоту. Пор. \Уапс1. 11 (КіпсІ 1051).

Дитинка. 1. Кажут, що бют дитиику, а ие кажут, за що. (Стрии)
Стилізація баламутна, бо звичайно побита дитина не вм,іа або не. хоче ска
зати, за що її  побили. Пор. висшс Дитина ч. Ь4. *

Дитинський 1. Вій перейшов на дитинський розум. (Берез.)
Він здати ні в, вробив ся обмежений нк дитина. Мова про старого чоловіка 
ІІор. УУапгі. II (Кіші 1171).

Дитинячий. 1. Вій на дитин міч ції ровул зійшов. (Наг.)
Він здитинів, вробив сн нерозумним нк дитина. Пор. Дитинський ч. 1.

Дитя. 1. Дитя як котя. Лім.)
Маленьке, слабеньке, безпомічне.

2. Як унре дитя без хресту, то буде нечисте на обійстю. (11анір.)
Приказка оперта на віруваню, що нехрещені діти роблять ся 8 часом злими 
демонами і докучають людим на тім місці, де вмерли, пор Етн. 36. V, 
216. ч. 17.

Дитятко. 1. Дав Бог дитятко, коли-б перш телятко! (Дар.)
Говорить бідне подружв, або й ностороннї люди, що бачуть, нк бідні люди
подруживши ся плодять ся, а  добра у них не прибував. Поляк каже: Ьаімгіеі
о сігіееіака, пій о сіеіака. А (Іа ІЬ . Охіеско 57; Сим. 943; \У а п (і. І  (А гте г  4 ) ;
II (КіпсІ 40).

Дихавиця І. Дав би ти Бог дихавпцю иа груди! (Цей.)
Прокляте: щоб ти ие міг дихати, занедужав на астму.

2. Ци тебе днхавицї душит? (Наг.)
Говорять, коли хто пе вмів або не хоче відповідати на питане, зацукуеть ся 
або загикувть си.

Дихавичний. 1. Дихавичнпй як старий дід. (Наг.)
Говорять про чоловіка, що від швидкого ходу або йдучи під гору заеапав ся.

Диханіє. 1. Всякое диханіє любит поппханіе. (Наг.)
Ж артлива пародія біблійного: Всякое диханіє да хвалить Господа. Попиха-
иіе — те, що впихаеть си в рот, їжа. Пор. Н о с  Доп. 7.

Дихати. І. Абих так дпхав! (Косс.)
Звичайне у Гуцулів закляте; дихати — сінонїм житя. Пор. Н о с . 321.

2. Бода-с так дихав но тій правді ! (Наг.)
Щ об ти так  жив. нк правду говориш. — заклинають чоловіка, який оповідне
щось дивне та  неправдоподібне.

3. Вжея дихати ие годен. (Наг.)
Не можу ж и т и ,  недужий, утомлений.

4. Він уже ледво днхає. (Наг.)
Ледво жив, йому близько до смерти.

5. Не дає ми дихати на сьвітї. (Наг.)
Докучає мені, робить пакости.

(і. Ще дихаеио'до якогось чьпсу. (Н«іг.)
Говорять бідні лю ди: ще якось заробляємо собі ия жите.
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Дихнути. 1. Він би не дихнув, як би не брехнув. (Кол.)
Брехати, се у нього така орїанТчна потребо, як дихати. Пор. Брехати 42.

2. І раз ми дихпути не дасте! (Наг.)
Говорить бідний, хорий чоловік тші, що йому докучають.

3. Коби ще хоць раз дихнути простокільио! (Наг.)
Б ідний чоловік бажав собі хоч один момепт прожити бев клопоту та гривпї.

Дихтїти. 1. Він уже ледво днхтнт. (Наг.)
Ледво дихав, ось-ось умре.

2. Дихтит як абитніі горнодь. (Наг.)
Ледво держить си купи.

Дихтура. 1. То стара дихтура. (Наг.)
Стара, схороваиа людина, чоловік або жінка, якій не богато до сперти.

Диявол. 1. Де диявол нічого ие вдїе, там бабу пошле. (Залїсє)
Відгук давніх иессімістичиах поглядів на жіноцтво, пор. Баба 3. 8, 9, 10, 
13, 25, 29, ЗО, 31 і д.

Дібрати. 1. А то дібрали ся оба добрі! (Луч.)
Знайшли один одного, стоваришували ся.

2 Дібрав на нього способу. (Наг.)
Зайшов його хитро, зумів дати собі з ним раду.

8. То дібрана нара, як Хома й Варвара. (Цеп.)
Говорять про ледаче, веробуче, сварливе подружв.

Дідня. 1. Ді-дньи, як прийде дїд з Відньп. (Ивор.) ^
Ж артую ть І8 такого, що обіцяв устати досьвіта, а  прокинув ся аж пізно 
в день.

Діждати. 1. Абил так діждав до вечера, як то не правда! (Наг.)
Клинеть ся чоловік на правду своїх слів.

2. Абпс не діждав потіхи зі своїх дїтий ! (Наг.)
Клинуть батьковії, що мав збиточні, пакісливі діти.

3. Бодай я не діждав того! (Наг.)
Кліше себе чоловік вгадуючи якесь будуїце лихо.

Діл. 1. В долі втинає, в горі латає. (Луч.)
Ж артую ть із господарі!, що сходить на біду, пе вводить кіпців з кіпцями.

2. Доли горбів не насптят. (Коя.)
Так само бідні не наситять, пе вапоможуть богаїпх. Розумівгь ся, вовочасяа 
суспільна екопомія виказує щось противне, що великі богацтва повстають 
і ростуть працею бідпих.

3. Долів з горбами пе норівнаеш. (Кол.)
Так само пе вирівняєш усіх  суспільних ріжниць між людьми.

4. З долу му заплатили. (Наг.)
Ж артливо: покарали його, надавали буків на долішню часть тіла.

5. Іди на Доли, не вертай ніколи! (Лім.)
Окрик до нелюбого чоловіка, мб. ремінісценція „тісних років*, коли з гір 
богато людий пішло на Поділе.

(і. Кому не милі доли, най іде на гори. (Наг.)
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Говорить слугам ія горішиього кінця, що крпвдують собі в долішнім кінці 
села. ІІор. \ \ 'а п < і. IV (ТІїаІ 8).

7. ІЦо долп, то не горп. (Наг.)
11а долах хліб — жито та пшениця, а в горах — овес.

8. Як па долах, так і в горах у портках паски сьв,)птьит. (Дрог.)
Ж артлива обсервацій. Коли 'х то  днвубть сн їй :  Та п е 'в ж е  в портках? — 
відповідають: А у вас хиба бев порток?

Дім. 1. Дія без ґосподаря плаче. (Лім.)
Бо в ньому нема анї порядку, анї достатку. ІІор. Н о с. 2У2.

2. Дім ґосподаром стс,]пт. (Наг.)
Бо він дбав за нього і за  порядок у ньому. ІІор. \\' ;і п 1. IV  іНаиз ііі] ; 
С е і а к .  374.

3. Дім пе ворог, завше прийме. (ІІетр.)
Ровуміеть сн, свій дім, до якого чоловік вертав спочити від житввих трівог.

1. Йому дай і іце до дому занеси ! ^Наг.)
Говорять про лінивого неробу, що звик ЖИТИ дармяцею.

5. Нехай сей дім буде весольппй. преподобний рік від року па мпога 
літа. (Наг.)
Так кінчить ся пожде „вінчованв“, проголошуване колядниками по нідспіваню 
коляди або щедрівки

(і. Свій дім пе ворог. (Міпч., ІІетр.)
У ньому живуть наші найблизші, наша рідня. ІІор. висше ч. 3.

7. (.'ній дім пе ворог: коли прийдеш, то прнйие. (Коб.)
Для чоловіка, що зазпав всяких пригод у еьвітї. свій дім — тиха прйстань

8. Свого дому ие чужп с ї ! (Наг.)
Не чуй себе в ньому чужим, пе цурай ся.

9. У иего домів, як у заяця ломів. (Гпїдк.)
Говорять про жебрака або Цигана, що не мав свого дому. ІІор. А її а і Ь І ) о т  44».

Дістати. І. Дістав иа горіхи. (Льв.)
Його вилаяли, вабили.

2. Дістав ся як пес під костур. (Спільник)
Попав у тяжке лихо, в тверді руки.

3. Дістане, ще му сї й на завтра з і ста не. (Дрог.)
Набгать його суто, що ще й завтра буде боліти.

4. Кобпм го дістав у свої руки, то потер бим на табаку. (Богородч.)
Погроза па неприсутнсго ворога.

5. Там то дістав і облизав ся! (Сквар.)
ҐІого набили, надавали позаушників.

0. Хто дістав, той ще дістане. (Кол.)
Погроза: кого рп8 бито, той буде ще битий. Пор. \У ап (і. 1 (НеІсоїтИШеи 1Н0).

7. ІЦо дістав, то дістав, того му ніхто не відбере. (Наг.)
Його набили сильно, налаяли, осоромили.

8. Як ті дістану, то попампьйтаеш мої руки. (Наг.)
Пабга сильно, покараю.

Дївиця. 1. Кожда дівиця діжде ся Гриця. (Гнїдк.)
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Колл й не вийде замуж, то бодай знайде такого, іцо закохаеть си в ній.
2. Нін піде вамуж дівиця, зложит ся як ласиця; а як жінкою зістане.

чоловік біса дістане. (Явор.)
Характеризують звичайну нонну, що женщіша перед шлюбом і в замужнім
житю. можна сказати — дві ріжні людини.

Дівка. 1. Аби си ніхто добрий дївков ви віддавав! (Крнвор.)
Значіне мені неясне. Мб. таке, іцо в житю обік доброти все потрібнії доза 
хитрости та  самолюбства.

2. А идут дівки й молодиці, иисут пироги її вариііицї! Подай Го
споди ! (Кол.)
Радісний окрик робітників, яким несуть у поле полуденок. Пародія церк. пісні

3. В богатої дівки горба не видно. (Кол.)
Вона вийде замуж не вважаючи на всі свої фізичні й моральні хиба. Пор. 
М и к а  2202.

і .  Вже би сї до дівки брав. (Наг.)
П р о  х л о п ц я ,  к о л и  х о ч у т ь  с к а з а т и ,  щ о  в ж е  д о х о д и т ь  до п а р у б о ч и х  л іт .

5. В затінку ввіде за дївку. (Н а г )
Ж артують із старш ої, а  кремезної жінки, м овляв: як би хто не бачив її  
лиця, приняв би ї ї  за дївку.

6. Він такий Чілімний, ]‘ик дївка по сеяій дитині. (Довгон.)
Говорять про нечемного, бсвсоромного чоловіка. Пор. \У ап<і. І! (Лип^Гег 59).

7. В селі дівок, як за шеляга маку. (Дар.)
Дівчат богато, е в чім вибирати.

8. Дала си дївка міні на покору. (Косс.)
Знач, прпннла мов женихане. Пор. Перший вінок стор. 198.

9. Де дївок сім, там доля всім, а де єдна, і ті рідка. (Мінч.) ...і тій
бідна. (Петр.) ...і тій нема. (Наг.) ...хороше... і та бідна. (ІІезаб.) 
Одиначка, яку родичі пестять і пе заставляють до роботи, звичайно в житю 
бував нещаслива. ІІор. В г 2 о г. Б гіеичгупа 1.

10. Дївка богацька к— ва гроиадська. (Наг.)
Злобна у в а г а : богацькі дівки привикли до вигоди і легкої роботи, часто зде
моралізовані.

11. Дївка вбрана як пава. (Кол.)
Одягнена гарно, вистроена.

12. Дівка всьому вппиа. (Ден.)
Іронічна відповідь, коли хтось чіпляв ся ипшого посуджуючи його, що зробив 
лихо. Мовляв: нема кого винуватити, та  дївку. Може натяк на оповідане про 
„глухе село", яке я 1880 чув від одного селянина 8 Кут. Було десь село 
з самих глухих людий. Вийшов один чоловік иа поле і городить пліт, а  дру
гий надходить шукаючи загубленого барана. Сей питає 8а бараном, а  тому 
здав ся, що він сварить на нього, по що в тім місці пліт городить Розкрича.іп 
сн оба, але пе розуміли один одцого; йдуть до війта. А в війта була дочка на 
віддашо і він думав, що се до неї в свати прийшли. Знов балакають усї три, 
кождий про своє. Ие иорозумівши ся йдуть до попа. А сьому здавали ся, що 
парубок одного 8 тих л ю д и й  зробив дитину дївцї другого, і ве дослухуючи їх
виводів, яких зрештою й  не розумів, бо й сам був глухий, заявив, що дівка

Дівка Ч . 9355— 9367.
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всьому винувата, і дав шлюб дівці з парубком. Якесь подібне оповідане мав 
на думці Пушкін, пишучи свою епіграму :

Глухой глухого звалі) к-ь суду судьи глухого.
І'лухой крнчаль: „Моя им’Ь сведепа корова®.
„Помилуй, — возопил-ь глухой тому вт> отвѣт-ь, —
Сей -пустошмо владѣл-ь еще иокойньїй дѣд-ь‘;
Судьи рБшп.і'ь: „Почто идти вам-ь брать на брата?
Ни т о п .  и  і і и  другой, а дИвка виновата". ( А .  С. Н у  ш  к и н  ь ,  Сочине-

пін, 18*7. Ш, 398).
Нпьший варіант оповіданн иро глухе село див. О. К о І Ь е г р ,  Рокисіе IV, 
2 2 8 - 2 2 9 ;  Етн. 36  VI, 238.

13. Дївка до грьидки, коса до ідиткн! (Наг.)
Таким бажанем витають куми ноновроджену або новопхрещеау дівчину, себ то, 
щоб виросла висока до „грядий“, т. в. до тих поперечних бальків, що в се
лянській хаті впущені в дві протилежні стіни понивше стелі, і щоб мали 
довгі коси — також одна з невідлучних прикмет жіночої краси.

14. Дівка иаплетепн, а хата ие метена. (Гиїдк.)
Говорять нро матір, що чепурячи дочку не зробила порядку в хаті.

15. Дївка на віддапю. (Наг.)
Дївчипа в таких літах, що ї ї  можна віддати вамуж.

16. Дївка не плетена, хата ие яетена! (Наг.)
Бідкаеть ся господиня в неділю в р ап ц ї; ї ї  обовязок також розчесати і аа- 
плестн коси дочцї та вирядити ї ї  до церкви.

17. Дївка росте як жидівська лифа. (Кос.)
Госте швидко, особливо в пору полового дозріванн. Пор. В г 2 о 2. Пгіешсгупа 2.

18. Дїнка румуна як ружі. (Наг.)
Руммнцї на лидї вважають сн одною а головних прикмет дівочої краси, знаком 
вдоровля.

19. Дївка, то скуска. (Наг.)
Покуса, що навіть на праведника навіває грішві попасли. Приказка оперта 
па оповідашо про пустинника, що виховав свого сина в лісі, а сей при пер 
шій стрічі 8 дівчиною не міг оперти ся потягови до неї, йор. Ж ите і Сл. Ц, 186.

20. Дївка — тяжка пола. (Гиїдк.)
Значіне неясне.

21. Дївка — чужа поміч. (Наг.)
Ьатько-мати годують іі не для себе, а для чужої сім 'ї. Словак каж е: Піеуку
—  уўїіеку, 2  а  І ц г. У Ш , і8 7 .

22. Дївка як верба: де її посадиш, та» прийме ся. (Ільк.)
Говорять про те, що дївка виходячи анмуж звичайно переходить у^еїн’ю 
свого мужа і привикає там. Пор. В г г о г .  13гіе\\'С2упа і ;  б е ї а к .  411} \Уапс1. 
Ш (МіиІсЬеп 152).

23. Дївка як ґранатир. (Наг.)
Знач, високого росту, Огрядна

24. Дївка як лялька. (Наг.)
Гарно одапгена, румяна.

25. Дївка як москаль. (Ватят.)
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Знач, велика, росла, огрядна. ІІор. Етн. 36. VI, 2<і,
26. Дївка як муц. (Наг.)

Знач, тонете, гладка, зажнвна.

27. Дївка як огонь, аевіста як хоругов. (Ільк.)
Иокн дівчина, вона горяча, палка, натуральна: вийшовши залуж вона відмі- 
ішбть си, переробляв свою вдачу відповідно до нових обставин, серед яких 
опшшла ся.

28. Дївка як прищіпка. (Дрог.) ...прилїпка, (Льв.)
Знач, мила, сердечна, така, що від першого погляду нодобавть ея всякому.

29. Дївка ак сьвічка. (Дрог.)
Проста, струнка. ІІор. З а і и г .  VI 50.

30. Дївка як ступа. (Наг.)
Знач, отяжіла, груба, неиовертливс.

31. Дївка як чічка. (Наг.)
Як квітка, гарна, принадна.

32. Дївко, дївко, не стій коло бзу, ие вірі, хлопови як псу. (Миіан.)
„Хлоп" тут у загальнім значіию: мужчина. Осторога дівці, щоб не давала ся 
на підмову мужчинам.

33. „Дївко, коновку твоїми рукави чутн“. —  „Щем не мила, як єм ку
пила" (Невід.)
Ж артую ть із недбалої, нехлюйної дівки.

34 .'■Дівці' тото так шкодит, як нрутои ио водї вларпв. Доки сі весїльп 
скоїт, то сї загоїт. (Кол.)
Такий погляд держить ся декуди про передшлюбні зносини дівчат з парубками. 
ІЦо сей погляд не мав нічого спільного зі старою острою моральністю, се 
очевидне.

35. Добра дївка: як старости Йдуть, тогдн хату мете. (Ільк.)
Іронївують над недбалою, негосподарною дівкою.

36. Добру дївку сватают і в Петрівку. (Орел.)
їй і замуж вийти не нажко.

37. ,1.0 дівок, то я не змерз і не змок. (М атв.)-
Говорить парубок, що вимовливть ся від якоїсь иншої роботи. 4

38. За ґрейцар поздітки, а за корч барвінку — гай сі віддасть за
дівку. (Ден.)
Дівочий стрій — дуже дешева річ, на нього нема що звертати уваги при ви 
борі дівчини. Пор. Етн. 36. VI, 61.

39. Заручена дївка два рази красиш. (Сор.)
Перед тим па неї ие звертані уваги, а коли заручена, робить ся предиетом
пожаданя для ріжішх кавалерів.

• 40. Кожда дївка гарна, котра заручена. (Ільк.) Кожда гота.........що ся
віддає. (Луч.) Тога... файна... (Красно|ля) ...ладна... засватана. 
(ІІетр.)
Загальна обсервація, пор. попередив число, а також \ \ га п іІ .  ПІ (Мґкісііеп 189).

41. Коли дївцї сходить на вінці, то збабіє. (Ільк.)
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Звачіна не зовсім ясне, мб. таке, що коли дівчина починав занадто „дївочнти 
с я “, показувати ся молодшою і красшою, ніж в иа правду, то сс значить, що 
вона старівть еи, боїть ся лишити сн старою дівкою.

42. Красна дївка, а великі гроші, то смерть. (Комар.)
Одна Й другі побуджують пристрасть і захлаиніегь ріжиях людий.

43 Нагадала сї дївка, як її ііе обійшла нівка. (Кол.)’
Ж артую ть із дївчипн, що жартувала з парубками, поки пе завагонїла.

44. Найкрасша дївка, що замуж пішла. (Дар.)
Значіпв як висше ч. 39, іО, а  також \Уап<1. 111 (Міііісіїеп 201).

45. Не видасть ся Дівки без обмівки. (Днд.)
Перед весїлвм „вороги" завсїгди стирають ся обмовити дівку, перешкодити її 
пошлюблепю.

46. Не давай дївку близько, бо чиром ся впече і до тебе втече; а даль
ше, то хоть і пібб, заки до тебе ся завлече, а то від неї втече. 
(Мшап.)
Осторога батькам, що віддають дівку заміж. В остатнім речешо еліпса: „від 
неї втече“ 8СІ1. ї ї  сердитість.

47. Не скакали би Дівки дрібно, як би їм того пе потрібно. (Ком.)
Дївочі танці, веселість, іграшки — натуральна примана для мужчин.

48. Не штука з Дівки молодицю зробити, але з молодиці дївку. (Наг.)
Ж артую ть із новозамужпої молодиці

49. Ого, вже по дївцї: втели голова но сам коса! (ІІужн.)
Ж артливо перекручено вам. утяли косу по саму голову. Давно так к а р и  
прилюдно дівчат, що мали нешлюбну дитину. Пор. Етн. 36. VI, 175.

50. От так тобі, як Бог д а в : любив дївку, чорта взяв. (Дар.)
Ж алуеть ся чоловік, що оженивши ся пізнав свою жінку зовсім з нашого 
боку, немов шішою людиною, ніж була перед шлюбом.

51. Поки ся дївка не віддасть, то і иеови води подасть; а скоро ся
віддасть, то і собі не хоче. (Ільк.)
Одна з проб снсціфікованя того контрасту, який у житю так часто занважуеть 
сн між женщиною до шлюбу і но шлюбі.

52. Сиділа дївка тай висиділа дідька. (Дар.)
Говорять про дївку. яка довго не виходила замуж і нарешті придбала не- 
шлюбву дитину.

53. Так ся моя дївка вигуляла вчера на музиках! Ішла з рук до рук,
а стояла як друк: що ї пустив пастух, то ї взяв свннтух. (Перем.) 
Ж артую ть із поганої, незугарної дівки, яку хлопці не хочуть брати в танець, 
а  лише поштуркують.

54. Танцювала дївка дворська, а маслянка з д—и норскат. (Ґалівка)
Сьміють си з „дрібного" танцю дворачок.

55. То дївка бистра як зелїзний птах. (Иідвол.)
Жартують І8 лїпнвої, неповертливої дівки.

56. То така дївка: хто хотів, той вертів. (Рогат.)
Згірдно, знач, проститутки. Сеіі сам зворот знаходимо і в жартливій иісеньцї:
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А я в місті була,
Понедївкувала:
Хто хотів, той вертів,
А я дівков була. (Рогат.)

57. Уже дівка пси впганяб. (Гнїдк.)
Значиш пенсне.

58. У людей дівок сів і доля всім; у яене іно едиа, і тая негідна.
(Лев.) ...а в яене одн а.. (Іл ьк )
Значінв и і зирга ч.

59. Хоть дівка збреше, то личко не збреше. (Цен.)
Хоча заперечуе, буцім то мала ввосіши з иарубком. але їх  наслідки швидко 
можна ціанати по її лиці.

\(і(Ь  Чи ти дівка, чи я брешу? (Дар.)
Ж ар т  л ів о  обертаеть ся чоловік до дівчини, іцо носить у животі нешлюбну 
дитину.

61. Як дівку припече, сама до хлопців нотече. (Цен.)
Коли ІП вахочеть ся полових зносин, то відкине па бік усяку соромливість.

02. Як по обіді дівка не запре стола, буде иати засмаркаиого чоловіка. 
(Лучак.)
Правило зах'оіг уп те’а, жартливо стилізоване.

63, Як сї веде, то й дівка хлопця приведе. (Кол.)
Іронізують над поводженєм того батька, якого дочка привела нешлюбну 
дитину.

Дївованє. 1. Гирке моє дївованв! (Наг.)
Говорить дівчина, що перебідувала молоді літа.

2. Дївованє таке як господарство: коли дівка добре заходит ся, гч й їй 
добре. (Кос.)
Дївованв тут мав сиецінльне значінв: відносини дівчинн до всього гурту па- 
рубків перед засватапвм, йор. Перший вінок.

Дівонька. 1. Боїа-с сї, дівонько, завила! (Нат.)
Прокляте: щоб ти зробила ся покриткою. Для дівчини се найбільший сором.

Дівочий. 1. Дівоча краса як маиова роса. (Кол.)
Вона пропадав в важкім житю по шлюбі, повнім праці ти турбот.

2. Дївоче серце, як у лїтї сонце: хоіь темненьке, такой #тепленьке.
(Гиїдк.)
'Гак характеризую ть любов дівчини в иротпставлекю д і любовн вдови, про 
яку співають:

А вдовине серце 
Як у зимі сонце.
Хоть яснів, а не грів,
Зимвий вітер вів.

3. Дївочі сльози як весияпни дощ. (Крех.)
Вони не гіркі, ие шкідливі, по них лице дівчини швидко іірояснюеть ся.

•І. От таке то дївоче, що штуркае хто хоче. (Кольб.)
Ліартливо характеризую ть долю дівчини, яку по8воіне собі зачіпати або сва
тати всякий, хто захоче.

Ч. 9 4 1 3 -9 4 2 6 .
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Дївочитп Дівча ____  Ч. 04.27 — У445.

Дївочити. 1. Вона сї нже дївочит. (Наг.)
Із віку підлітка доросла до л іт дозрілої дівчини, вбираеть <'и по дівочому, 
ходить па танці і т. п.

2. І я навчу ся по семій дитині дївочити. (Ільк.)
Сьміють си з Т/чкого. що задумує нцесь запізаеие діло.

Дївочка. 1. Бодай ес дївочко не почекала вплїтн па своїй оборі-гівнюха, 
а па своїй плоті порток! (Наг.)
Кляла сусідка дівчину, що чимось допекла їй. Знач, щоб ти ніколи не вийшла 
аамуж і не стала своєю хозяйкою.

2. Дївочька як чічечька. (Жабе)
Як квітка гарна, мила.

Дівувати. !. Бодай-с дівувала до сивої коси! (Г л ет .)
Прокляте дівчині, щоб не вийшла заміж.

2. Вода-с дівувала, поки гір та каяіньи! (Наг.)
Прокляте: щоб ти ніколи не вийшла заміж.

3. Волині дівувати як бідувати. (Наг.)
Говорить батько до доньки, не бажаючи дати ї ї  заміж у бідну, сварливу, пя- 

нипьку сім’ю.
4 . Дівувала, поки с ї ие зкозачила. (Н аг.)

Зпач. поки не почала заходити собі з козаками, з парубками і пе стратила 
ВІВ11Я

5. Загадала по семій днтинї дівувати. (Заставці)
Кепкують із  чоловіка, що по невчасї задумує якесь діло иевідповідпе длн 
його літ або вдачі. Пор. висше Дївочити 2.

0. Ліпше вік дївуватп, як чужі діти годувати. (Наг.)
Говорить дівчина, ве бажаючи виходити аамуж 8а вдівця, іцо має діти від 
першої жінки.

Дївча. 1. Дівча — іншому радість. (Сквар.)
Не рідному батьковії й матерії, а мужовн й його сім'ї.

2. Дівча иа віддаию. (Крех.)
В таких л ітах , коли вже можпа віддати аамуж.

3. Дівча па самій порі. (Сквар.)
Дозріло, пора віддавати замуж.

4 . Дівча — чужа иоміч. (Терв.)
Воно вийшовши аамуж мусить помагати свекрусі та еїм'і мужа. Пор. висше ч. 1.

5. Дівча як душа. (Сквар.)
Люба, щира^дівчина.

(і. Дївчьп, що лише в пазуху сховати. (Наг.)
Д івчвва малого росту, але також мила, прихильна.

7. Дївчьп як ввдврка. (Наг.)
Зввнна.''8есслв, роботяща дівчина.

8. Дївчьп як звозлнк: де иостуиит, то все бздит. (Наг.)
Кепкують із дівчини, що любить богнто їсти, 

і). Дївчьп як злото. (Наг.)
ІЦира правдомовна, вірна. ІІор. 2б.1ііг. VI, 11Н.
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10. Дївчьн як мальоване. (Наг.)
Дівчина гарна, румнна на лиці, вродлива.

11. Дївчьн як перенелицї. (Наг.)
Скромна, госиодарна дівчина.

12. Дївчьн як црилипка. (Дрог.)
Люба, щира дівчина, що горнеть са до кождого і кождому сподоОавть сн. Иор. 
висше Дївка ч. 28.

13. До дівчат — то я вмію, хоць ве вчат. (Перем.)
Ж артливо говорить парубок, коли хто закине йолу, що не вмів сеі або тої 
роботи.

14. Йому до дївчьит, а не до книжки. (Наг.)
Говорить про старшого учсника, якому вже не хочсть сн вчити си. Иор. А (1 а ІЬ. 
І)?.іе\уе2упа ЗО.

15. Красні дівчата і тут ростут. (Сквар.)
Говорять парубки в відповідь такому, що хвалить красу чужосїльних дівчат. 
Мовляв: усюди здиблені гарних.

16. Нині дївчьн ледво поріг перелізе, а вже му сї в п—у сливка влізе.
(Ценів)
Цивїчний жарт па тему вчасного зопсутя дівчат, яке попадавть ся особливо 
в селах положених близько великих міст.

17. Ой дівчата яої милі, рухают ся в мене жиди! (Рогат.)
Ж артливо висловлив парубок свій зі: пал до дівчат.

18. Ще тото дївчьн в пеленках, що миє моє бути. (Наг.)
Говорить парубок, коли його питають, чи не женить ся.

19. Як ся дівча вродит, то всї кути плачут; як сн хлопець вродит, то
всі стїнн скачут. (Стежииця)
Кути і стіни тут виставлені символанв роду, який у дівчині не знаходить 
собі прибутку, а тілько ущерб, бо її  мусить в віиом віддавати нашому 
родови.

Дівчина. 1. Була дівчина, тай ся на пси пустила. і Бібр.)
Була порядиа, та потім піддала ся розпусті.

2. Де дївчпиа в хаті, тая плоти нолоаані. (Ден.)
'Гам парубки вечером лазять через плоти і ломлять їх .

3. Дівчина пішкои ішла, черевпну візком везла. (Наг.)
Допікають вагітній дівчинї.

4. Дівчина як дівчина, лиш черевнна, як діжчина. (Наг.)
Значіне ці *ирга.

5. Дівчина як маків цьвіт. (Кол.)
Характеризують ріст і красу вродливої дівчини. ІІор. 2  а  І и г. VI, 110.

0. Дівчина як малина. (Берез.)
Люба, солодка, всякому мила. Пор. Я а іи г .  VI. 116.

7. Дівчина як своя душа. (Збар.)
'Гака мила, щира, прихильна ІІор. висше Дівча ч. 5.

8. „Дівчино, який у вас хліб добрий з закальцем!" »Еге„ то ще
мама пекла, а як бн я, то би було два“  ̂ (Дар.)
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Кепкують із  недбалої, исгосиодариої дівчини, іцо ие вмів спекти хліби, та
з ї ї  матери, що також пе вміла навчити її.

9. Поти дівчина не видасть ся, поки ие осу дат. (Явор.)
Перед вашлюбленем ие мине еплїток та  лихого поговору. ІІор. висше Дівка ч. 45.

10. То дівчина з перцьом. (Дрог.)
Остра иа Н 8вк , умів відрубати, не любить зайвих жартів.

11. „Чому, дівчино, нїчо не говориш?" — „Або я віддана?® (Саиог.,)
Сільський *а\’ОІг уіугє, особливо давиїЙше. велів Дівчатам у крузі старш их 
осіб мовчати. Отся приказка, що ввсьиіває сей звичай, мвливть ся ііризнаком 
нових часів і нових поглядів на становище дівчини. Пор. Етн. 36. VI, ч. 48.

ДїА. 1. А ти діду, торбею! (Наг.)
Лають убогого чоловіка, пе конче жебрака.

2. Всім дідам хліба не настарчиш. (Голоб.)
Бідноти, нужди на еьвітї стільки, що один чоловік не вяратув її.

3. Дай діду костур, а тебе нан пси їдьит. (Наг.)
Іронічно говорить ЧОЛОВІК, КОЛИ ХТОСЬ у НЬОГО просить П08ИЧКВ, а він сам 
потребув гроший, або просить якоїсь услуги, що м у с їл а - б  зашкодпти йому 
самому. Пор. Дати 117.

4. Вставай, уже дід в Єсенпцї прийшов. (Наг.)
Нудять досьвіти в зимі челядь до роботи, мовляв: уже он який нізний час, 
що дїд вдужав устати і пришкавдибати аж із другого села. Пор. висше 
Ді-днн. ч. 1.

5. Дїд бабі вуйко. (Гнїдк.)
Ж артую ть І8 неясного свояцтва. Пор. А с Іа ІЬ . ПгіаіІ 5.

(І. Дїд бабі вуйко, а вона йому друге тілько. (Вплпг.) ...стрийна. (Валиг.) 
...тїтка була. (Терпон.)
Ж артую ть І8 иенсиого, заилутаного свояцтва.

7. Дїд бабці купив капці, ап короткі — то втьин палці. (Велел.)
Кепкують із чоловіка, що не вмів цінному зробити добра, щоб рівночасно 
пе зробити йому якоїсь шкоди.

8. Дід дідом, хоць го в кожух убери ! (Дрог.)
Хто вбраний у  кожух, мав право вважати ся господарем, і повинеп поводити 
ся не так, як жебрак-пролетарій.

9. Дїд за образи, баба за гарбузи. (Наг.)
Констраст між більш ідеально настровним мужем і більше практичною жін
кою. ІІор. \У аЬ1. І. 172.

10. Діди по селі, кури но сьшітю, вставай дівко до куделі. (Сяиіц.)
Зиач. уже ие то ранок, але білий день. Кепкують із господині, іцо своєї че- 
лнди пе будить досьвіта до куделі. Пор. В г г о г .  ОгіаіІ 2.

11. Дїд на піхоть, борода па лікоть. (Залїее)
Ж артую ть І8 малого ростом а бородатого Діда.

12. Дїдонн хлїб, а бабі фіялкп. (Сапіц.)
Контраст між ирактичним способом думани мужчин і непрактичним ідеаліз
мом жінок.

13 Дїд о хлібі, а баба о фіялках. (Ільк.)
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Кождий думав про свов: мужчина про практичне діло, а жінка про стро ї. 
ІІор. А її а  ІЬ. ОгіаіІ У.

14. Дїд церднув, бабу ввернув. Наг.)
Се в гумористичнії! осьвітлепю пропорція <'НЛН мужчини до сиди жінки.

15. Дїд свов. баба своє. (Кол.)
Характеризують незгідливе подружв або загалом розмову, н якій жадна сто* 
ропа ве хоче попустити другій Пор. А с іа ІЬ . ПгіаіІ 15.

Ні. Дїд усе дїдош буде (Наг.)
В кого натура жебрацька, той ніколи ї ї  ве поабудеть си.

17. „Дїду, село горит!в — „Я торбу беру, на друге іду." (Ільк.) ...Я яі-
шок беру тап... (;3алїсб) ...А вій іде на друге. (Петр.)
Характеризують індіферентність чоловіка, «кому дапа справа не допікав, пе 
робить ніякої ріжницТ. Пор. А На 11». Охіасі 8.

18. Дїд як мрдвідь. (Н;іг.)
Ж ебрак здоровий і сильний, міг би ще робити.

1!). Допоки дїда, допоти й обіда. (Луч.)
Говорить старий чоловік до певдячноі молодої Генерації, яка дав його не 
тямлячи, що він надбав те. чим жиють молоді.

20. За дідову душу йзїли бабу вуши. (Махи.)
Ж артую ть іа надмірного жалю баби за  дідом або загалом із нехлюйиої баби, 
що буцім то з жалю за дідом аанедбув нсяке діло.

21. З а їт їв  у дїда упросити хлїба. (Ільк.)
З ах о тів  у бідного жебрака запомогти ся.

22. Зійшов на дїда (Доброс.)
Звів ся нї иа що. зійшов на жебрака. Пор. А Н а 1 Ь. Ог'іа.6 29.

2 3 .  „Змовте дїдуню отченаш за утоплелика Г“ — „А нан бн го був
дідько не нїе на глубоке!4 (Наг.)
Ж артую ть із напущеної побожности жебрака.

24. 1 ділам н и ва! (Залїсє)
Говорять, коли хтось допоминавгь си чогось, до чого по мав правії. Пор. 
\Уап<1. І (ВеІІІег 153).

25. „Іджте. діду, борні!8 — „В та «тій хатї давали”. —4 „То їджте
нироги“. — „ІІоншіж вам, Ноже, царствечко неіеснов, люде до
брії та милостивії, т о  старця до хати нринялн та як І>ог нрика- 
зав погодували !“ (Коб.)
Ж артую ть із вередливосте сільського жебрака особливо в иразничний день; 
коли в кождій хатї дають пе лише хлїб, а й теплу страву.

2В. Йому би лише сліпі дїди водити. (Наг.)
До роботи, до господарства віп вездалий.

27. Любнт го, як пси діда. (Наг.)
Між жебраками і псами ианув давня ворожнеча, пор \У ап Н . І (ВеІІІег 2 1 1.

28. Маєш діду струп! (Тереб.)
Говорять, коли комусь до звичайвої біди прибував ще якась надзвичайна бо
лячка. Поляк каже в роаї якогось наглого розчарована: М ам гігіасіїї р1аз£сг! 
ІІор. А с іаІЬ . Пгіасі 21.
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29. Мій ДЇД з твойов бабов ходив иа сорокоиуди. (Наг.)
Ж артую ть І8 чоловіка, що без ніякої підстави видав себе свояком другого. 
8сі1. отеє й весі, титул нашого свояцтва.

30. Набрав, як дїд у торбу. (Луч.)
Наслухав ся лайки, пабрав иобоїв, наїв он сорому.

НІ. Надїяв ся дїд на лід, та без вечері Лїг. (Кобр.) ...иа під та льиг 
сиати ие ївши. (Наг.)
Характеризують усякі марні снодівини. аа якими чоловік занедбуй реаль
не діло.

32. Надїяв ся дїд на обід, тай без вечері поклав ся. (Тереб.)
Значіне иі аирга.

33. Надїяв сї дїд иа чужий обід, гай свою печеру не їв. (Дрог.)
Ж артую ть І8 усякого безпідставного сподіванії

34. „Нате вам дїдуню за татуневу душечку!" — „Бог да прости!
А як же ваш татуньо номер?“ „Та втопив е ї“. — .Д їїьтьо
го бери, пай сї ие пхає иа глїбоке!“ (Кол.)
Ж артливий діильог, який характеризують жебрацьку покірливість перед едер- 
жанвм милостині і брутальність по одержавю. Пор. висше ч 2.8. Інтересиа тут 
форма „Дітьтьо", де к перейшло па ть (анальогічне донь-гя вам. донька), а дь 
перед ть ассімілювало сн

35. Наші діди не впали біди, а ви, їх унуки, зазнали вуки. (Збар.)
Давпїйше було ліпше, а новому поколінні все гріш е жити. Пор. В г г о я .

8.
36. Нева лиш діда тай баби, (Гнїдк.)

Говорять про таке місце, де накладено в безладі рішніїх річнії. Пор. А с іа ІЬ . 
1)2Іа(1 27.

37. ОЙ ти сліпий діду ! (Наг.)
Кричать невидючому або заспаному, що мацне дорогу, хоч би він був і а<>в- 
еїм молодий.

38. Пішов дїд на гриби, а баба иа гливи; дїд свої посушив, бабині
погнили. (Доброс.)
Характеризують контраст дідового, мужсського, і жіночого їосподарства.

39. Пішов дїд на гриби, баба иа нідиеньки; дідові внехли, бабині си
ренькі. (Льв.)
Значіне и( зирга.

40. Пішов дїд на жебри. та не мав у що хліба класти. (Ільк.)
Кепкують із недотеци, що не вмів використати доброї нагоди. Пор. А іІа ІЬ . 
Бгіа<1 24.

41. і і ішов дїд на від. (Ояиіц.)
Пішов авабленпй якоюсь пустою обіцянкою, нидіючи си чогось незвичайного. 
Пор. В Г 2 о 2. Огіагі 10.

•12. ІІокп дїда, поти хлїба. (Ільк.) ...іі хліба. (Збар.)
Поки жив дід, то дбав, а впукії самі не вміють заробити. Цор. висше ч. 1У.

43. Пустив сї на діда. (Наг.)
Покинув господарувати, спустив ся на жебрашіну, укр. пішов у старці.
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44. Снодївав ся дід на яід, ліг стати не ївши. (Иетр.)
Значіне и і зирга ч. 3 1 —33.

45. Спояіг ся дід на обід, а баба иа кисіль. (Ільк.)
Ж артую ть із худих достатків бідних людий, особливо коли вони дуже вели-
чаю ть си ними.

46. Спустив ся дїд на яід, та ляг бея вечері. (Сан.)
Говорять про всякого, що понадїявши ся на якесь неаевие добро занедбав те, 
що мав під рукою. Пор. С им . 9 3 4

47. Спустив ся дїд на чужий обід, тай свого не їв. (Лев.)
Понадїеш ся ва  чуже, таїї своя занедбаєш . Иор. висше ч 3.-і.

48. Тихо, бо вас дїд у торбу набере. (Н аг.)
Уцитькують малих дїтий.

49. „Тікай діду, бо село горить!" — „А я беру иугу тай іду в друге."
(Яс. С.) ...„А  я торби беру тай иа друге деру.“ (Цей.)
Значіне иі 8іірга. ч. 17.

50. „Тікай діду, село горит!“ — „А я беру суяу тай на друге суиу.“
(Льв.)
Значіне ні зирга. „Сума" к значимо торба зреш тою  в снх сторонах невживано.

51. Того й дїд у торбу не забере. (Наг.)
Говорять про купу непотрібних, попсованих річий, які заваджають десь та 
займають місце.

52. То дїд а дїда-иредїда. (Н аг.)
Се жебрак із жебрацького роду, се чоловік' невдалий до господарства.

53. Тут так, як би де діда на дорозі розбили. (Н аг.)
Говорять, коли в х ат і непорядок, усе порозкидунано, шматки хліба ва 
ляють ся.

54. Тут ще лиш діда та баби бракує. (Наг.)
Говорять, коли десь зійшло ся богато людий або лежить без ладу богато річий.
Пор. висше ч. 36 ; А (1а 1Ь. Огіаіі 27.

55. Тьигпут сї, як діди на Кальварію. (Наг.) ...до Мплятииа. (Рава Рус.)
Волочуть ся, йдуть помалу, постоюючи та  спочиваючи. Кольварін Паславсьпа — 
відпустове місце в добромильськім, а Милнтин у сокальськім пов. ч

56. У дїда в торбі ие ноживиш ся. (Ільк.)
У бідного чоловіка нема що взяти, нічим запомогти ся.

57. Ходит як дїд остатний. (Наг.)
Ходить обідраний, занедбаний.

58. Чекай, прийде дід, посоли ніж тай ти вапхає в с —ку. (Русів)
Страшать малих дїтий.

59. Ще й дїдая пива по обіді? (Збар.)
Значіне иі зирга ч. 24.

60. Як дїд до баби, так баба до дїда. (Перея.)
8сі1. промовляв, новертавть ся, ласкаво чн сердито. Пор. В г г о г .  Пгіаіі 6.

61. Який дїд, такий й о г о  плід. (Заяул.)
Дід мав тут родове а не (оціяльне звачіне: Цгоязуаіег.
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Дїдицтво. 1. Мале дїдицтво, велике головнвцтво. (Н аг.)
З а  малу спадщину бідні спадкоємні наіідуяш е сварять ся та бють он.

Дідич. 1. Дїдич на великім бурку. (Дрог.)
Кепкую ть із голодранця. „К урк“ береть си очевидно в двоякі» значінні, як 
Ниг^, валок, і брук, себ-то гола вулиця.

2. На дідича нодав ся. (Крех.)
Ж артую ть із чоловік», що зм арнував своє господарство; мовлив, в ік  надї«ть 
ся посісти папські добра.

3 . Я на своїм такий сан дїдич, як иаи на своїм. (Кол.)
Говорить господар, коли пан хоче по давньому старш увати над ним.

Дїдичний. 1. Ци ти тут дїдичиин ? (Н аг.)
Чи се твов батьківське, родове добро? Чи ти маєш право тут розноряджати ся?

Дїдовід. 1. Ой ти дїдоводе якийсь! (Наг.)
Л аю ть невдалого до роботи чоловіка, нкиіі любить волочити сн від хати 
до хати.

2. Хто хоче зійти на діловода, най сі занриязинт з видродушникоя, 
картилюшнпком та ніякоя. (Ком.)
Товариш ованв з убійцямв, картарями та  пяницями деморалізуй чоловіка. 
Інтересні тут зразки зложених слів, уковані немов асі Ьос.

Дідько. 1. Абн-с дідька заїв, то ие буде по твому. (Н аг.)
Щ об ти зробив і Бог вна які зусиля.

2. Аби сї який дідько запитав за нього! (Наг.)
Н іхто не питав про нього, асі вабули за нього. ІІор. \ \ гап сі. IV  (ТеиҐеІ 1597).

3. Аби ті' зараз дідько вхопив, то би ти не жьпль було. (Наг.)
Говорять якомусь нелюбому чоловікови. неслухняній дитині.

4 . А дідька бис ізв ів! (Наг.)
Прокляте: щоб ти набрав сн якогось лиха

5. А дідько би го просив, ие я. (Наг.)
Я-б його пе просив, не хочу просити його. •

6. А дідько го лисий зн а є ! (Наг.)
Зам. я того пе внаю. ІІор. ІУ апсІ. IV  (ТеиГеІ 1143, 1164).

7. А дідько му на тото радив, не я. (Наг.)
Кили мова про якесь але діло, а чоловік нідпекувть ся, що воно ие стало он 
за його порадою. Пор. 2 а І и г .  III, 287.

8. А дідько еї тебе донроснт. (Наг.)
1 оворять до немилосерпого чоловіка, в якого довго й даремно прошено чогось.

9. А дїдько тут ладу дійде! (Наг.)
Т ут так заплутано, запоганено все, що нїнк не дійдеш до ладу.

10. Аж ні дїдько бере. (Наг.) Аж чоловіка... (Наг.)
Нетерпливлю ся. не можу всидіти на місці. ІІор. \У'апс1. IV іТеиГеі 1531).

11. А най ти дїдько матір мучнт! (Наг.) ...трестує 1 (Дрог.)
П рокляте: щоб твоя мати попала си в пекло на муки. Трестувати — з че
ського ІгевІаГ — карати.

12. Бери дідьку, що твоє! (Лучак.)
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Окрик резигнації, коли чоловік загубив щось або колі вмре хтось лихий, що 
ио загальному розуміню мав дістати сн чортовії. ІІор. УУапсІ. IV  (ТеиГеї 60).

13. Бовтнув як дїдько в смолу. (Збар.)
п  ••Іоворять , коли хтось раитом упав у нкесь лихо, став сн жертвою ккоісь 
лнхоі пригоди.

14. Богу ве погрібно, дїдьковн не сііішно. (Лучак.)
Говорять про лихого, а  старого чоловіка, якого, мовляв, Бог не бере з сього 
сьвіта, бо йому не треба, а  дідько се квапить ся, вважаючи його жите на 
сьому сьвітї потрібним для своїх цілий.

15. Богу сьвічку, дїдьковн дві. (Тернон.)
Характеризують тих фарисеїв, що чинить ся побожними, а  служать більше 
чорту, як Богу. ІІор. УУапіІ. IV (ТеиГеї 69); А сІаІЬ . ЦіаЬеІ 30.

16. Бодай ини дїдько по сяертн каяіньи возив! (Наг.)
Прокляте. В народі розповсюджене віруване. що тижні грішники по смерти 
відбувають сей лайтажш вй рід праці і то в ролі тяглих копий.

17. Бодай сї тобов дїдько натішив! (Наг.)
Щ об ти дістав ся чортови в руки, зробив ся його іграшкою.

18. Бодай ти дїдько голову урвав! (Наг.) ...вкрутив! (Наг.)
Прокляте: щоб ти нагло вмер.

19. Бодай ти дїдько рпжки сважнв! (Наг.)
Жартливе прокляте, може основане на якійсь забутій аиекдоті ; тепер не мне 
ніякого 8лого звачіня. навпаки, вживають сн як окрик подиву, коли хтось 
зробить або скаже щось дотепне або сьмішве.

20. Бодай тї дїдько злапав. (Воробл.)
Прокляте: щоб ти попав си дїдьковн в руки. Пор. УУапсІ. IV (ТеиГеї 1319).

21. Боїт ся, як дїдько хреста. (Берез.)
Хрестови признабть ся особлива сила над чортом, віруване пішло мб. І8 цер
ковних пісень на честь „чесного хреста11, пор. Крестгь твой, Господи, оружіе 
иа д іявола: трепещ еп, бо и трясегь ся“ і т. д Пор. С им . 303.

22. Борше бис у дїдька впнроспв, як у нього. (Наг.)
Говорять про твердосердого, пемилосерного чоловіка.

23. Бреше як дїдько. (Кол.)
Дїдько вважаеть си вже в письмі сьвитім батьком брехні. к

24. Булькоче як дїдько в болоті. (Наг.)
Говорять про пяницю, що говорить невиразно. Осідком дідька на землі вва
жають ся між иишим глубокі трнсавппн. болото ти калабані, де він часто 
страшить і робить пакости людям.

25. Вдавив сї дїдько ноімн гріїияи. (Наг.)
Говорить чоловік згубивши або стративши без пожитку гроші або якусь річ 
куплену за гроші. Пор. Гроші 58.

26. Верещить як дїдько. (Ільк.)
Дїдьковн приписують дикі, страшні голоси, які иноді чути серед ночи або 
яких жерела не можна дійти. Пор. Ж . і Сл. IV , ст. 189 (Диво в Лосинци).

27. Верни, дідьку, бо то пснове. (Тисьм.)
Щ о попове, того й дідько ие сьмів взяти.

28. Вияв го дїдько за старий довг. (Ільк.)
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Про старий довг, за я к и й  д і д ь к о  бере загублені річи або л ю д и й  лихого иоао- 
дженн, див. Губити 13; пор. А сІаІЬ  ОіаЬеІ 96.

2». Взьив дідько аа свов. (Наг.)
Говорить иро лиху, збиточну дативу, яка вперла, буцім то дідько адоитуїіав і і .

30. Взяв ДЇД ЬКО  кобилу, пан бере й лоша. (Сквар.)
По більшій шкоді 'чоловік не так 'жалу<> меншої. Пор. № а  її <і.'1 V (ТеиГеї 577); 
2 й І и г .  XII. 231.

31. Вилізай дідьку з болота! (Наг.)
Ж артую ть, коли хтось тягне чоловіка з поганої кумпанії.

32. Витріщив си як дідько. (Ільк.)
Дідько чатуючи на кождий людський поступок унв.швть сн иародній фантиаіі 
з усе отвореннми, витріщеними очима.

33. Від дідька вілхрестиш сї, а від злого чоловіка иі. (Наг.)
З л и й  чоловік гірший дідька. Пор. \У а п іі .  IV (ТеиГеї об!)].

3-1. Відхрествш ся від дідька, а збудеш ся гріха. (Ільк.)
Значіне не зовсім пене. Мабуть дідько тут — лихий  чоловік, від нкого від- 
караскавши ся чоловік збуде ся його лихої компаиїї, сварки та бійки з ним.

35. Він а дідько то все одно. (Стан.)
Се лихий, злий, пажіслиаий і зрадливий чоловік.

36. Він бн й дідька з пекла вигнав. (Кол.)
Такий ценосидющий, напасливий чоловік. ІІор. УУапіІ. IV  (ТеиГеї 1657).

37. Він би н дідька одурив. (Кал.)
Се чоловік хитрий, шахрай. Пор. \У а п іІ . IV  (ТеиГеї І077).

38. Вій би іі дідька продав. (Дрог.)
Се великий ш ахрай, він може й найгірший товар продати за добрі гроші.

39. Він би Й душу дідьковн записав. (Наг.) ґ
Се чоловік без сумлїня, не дбав за свою душу і за людську кривду.

40. Він бн сї з самим дідьком за барки брав. (Наг.)
Говорять про завзятого чоловіка, готового до бійки

11. Він бн ще й дідька навчив. (Наг.)
Сс такий хитрий, підступний та злий чоловік. Пор. \ \ 'а п і1 . IV (ТеиГеї 16УН).

42. Він я дїдьком на нанібрат. (Наг.)
Про лихого, иогаиого чоловіка.

43. Він з дїдьком у змові. (Кол.)
Се чоловік поганий, хитрий, злобний. Пор. 2& 1иг. \ ‘Ш, 722.

44. Він і дідько, то близькі сусіди. (Наг.)
Се чоловік небезпечний, зрадливий, бо близьке сусідство з дідьком піддав йому 
дїдьчі норови.

45. Він і для дідька нездалнй. (Дрог.)
Говорять про лінивого, нероботиіцого. тупоумного чоловіка. Пор. \У ,1 11 її. IV 
(ТеиГеї 1264'.

4(і. Він сї дідьковн запродав. (Н аг.'
Загальне віруване в те. що чоловік може запродати яа певні чатерінльві ко- 
ристн свою душу чортови.

47. Він усім дідькам кревний. (Крех.)
Поганий, хитрий чоловік, що всякого одурить та скривдить.
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48. Вій якогось дідька в собі яае. (Наг.)
Се чоловік несамовитий, опутаний демоном.

49. Биів бс дїдьку до церкви влізти, то вяіи же й внлїати, (Ден.)
Говорять такому, що вмів заварити якусь кашу, наробити клопоту, а не вмі« 
виплутати сн з нього. ІІор. \ \ 'а  п іі. IV  (ТеиГе! 578).

50. Волів бим дідька видїти, як тебе. (Наг.)
Говорять нелюбому, ненависному чоловікови.

51. Волів би мі дїдько нараз ухопити! (Наг.)
Говорить знетерпливлений, доведений до розпуки чоловік. Пор. а Псі IV 
(ТеиГеІ 1584).

52. Нона з дідьком кума. (Голоб.) ...всів дїдькая... (Наг.)
Говорять про ялу, сварливу жінку. Пор. 2  а і  и г. VIII, 435.

53. Впав дїдько з гори, вітер го бери! (Явор.)
Дїдько тут ягірдливо про нкогось недоброго, непосидющого чоловіка, натомісь 
,к іт ер “ мав значіне лихого демона.

54. Все пішло до дідька. (Наг.)
Пропало, пішло марно, розтрачено. ІІор. \У ап і1 . IV  (ТеиГеІ 1518).

55. В тім би й дїдько ногу зломив. (Кол.)
Се діло заплутане, в якім тяжко розібрати сн, а легко дійти до страти.

56. 1'они до дідька! (Наг.)
Тікай геть, забирай ся менї з очий. ІІор. \У а п <1. IV (ТеиГеІ 1426).

57. 1’опит пим як дїдько лугами. (Крех.)
Говорять про пішого чоловіка, що хитаеть ся як дерево від вітру.

58. 1'онііт сї як дїдько в трощп. (Ком.)
Говорять про непосидющого, неспокійного чоловіка. Народне віруванв бачить 
у мочарах, у трощах та очеретах також осідок дїдьків.

59. Де дїдько пе може, там бабу пішле. (Наг.)
Погляд, що баба влїзливійша, облеспїйша, шкідликійша від чорта, пор висше 
Баба ч. 25. ЗО, 31 ; \Уап<1. IV (ТеиГеІ 771, 783 1041, 1056); Д ик. 1342; 
2 а І и г .  VII, 154.

60. Де дїдько не посїе, там ся баба вродить. (Ільк.)
„Не носїб“ тут не мав негативного, а  класне потверджуюче значіїш : баба 
родить см з чортового пасїнн. Пор. Баба ч. З, 8, 67.

61. Де еден дїдько, там зараз і другий. (Наг.)
Де одно лихо, там і друге прибував. ІІор. УУапіІ. IV (ТеиГеІ 1040).

62. Десь сї вже ним давно дїдько тїшпт. (Дрог.)
Говорять про лихого чоловіка: мабуть він уже давно вмер. Пор. нясше ч. 17.

63. Десь сї ним дїдько вдавив. (Наг.)
Знач, проковтнув його, віп пропав бе8 вісти, без сліду. Пор. висше ч. 25.

64. Дїдька в бік мати. (Гнїдк.)
Не мати нічого, мати якесь лихо, тут спеціяльно кольку, що шпигав в бік 
і уважавть сн хоробою насланою лихим демоном.

65. Дїдька в бік иа цілий рік! (Дрог.)
Злосливе бажане иоворічне замісь усякого добра. ІІор. В г/. о 2. І^аЬеІ 8.

60. Дїдька в куми не бери. (Кол.)
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З  лихви чоловіком не приятелюй, бо иогерпиш через нього. ІІор. \У а іііі . IV' 
(Теиґеі 647, 1219, 1245).

67. Дідька в’їцж і води сї наний! (Сор.)
Говорять, коли чоловік згубив, стратив щось і даремно жалув та вдавгь си 
в розпуку. Мовляв: тепер не лишають си нічого більше, як дідька з істи 
і води пашіти сн. Перша половина'пор. А і іа ІЬ .  0]аЬе1 28.

68. Д ідька 'в’їж, а правду в очи ріж! (Кобил.)
Потерпи всякі нрикроети, нврази ся всім, а скажи иравду. Вислов завзити

і впертоети правдолюбного чоловіка.

69. Дідька заїсть, поки тою дістане. (Наг.)
Знач, пе дістане ніколи, даремні всі його зусилн. Пор. 2 а  І її г. XVI, 311.

70. Дідька з’їсти, а правду повісти. (Луч.)
Знач, хоч би прийшло си важити Бог зна якої ненривмностн, а правду ска
зати треба, ііор. \Уапс1. IV  (ТеиГеї 125й,).

71. Дідька і сьвзиченов водов ие викропош. (Наг.)
Тілько чесним, трудящим житвм. Ііор. А с іа іі і.  Г^аЬеІ 31.

72. Дідька ваепі! (Наг.)
Не мавпі нічого, от тобі й клопіт.

73. Дідька не драввп! (Цеп.)
Бо иодразнепий він іще гірший, як зввчайио. Пор. \У апі1. IV  (ТеиГеї 659).

74. Дідька пе здурпш. (Кол.1
Він навпаки теби здурить. Про тс в численних легендах і анекдотах дїдько 
являвть си одуреним.

7.0. Дїдька пе клич, віп сам прийде. (Терпоп.)
Ніякого лиха чоловік не повинен накликати па себе, бо може вимовити се 
бажанії в лиху годину, і все так і сганеть ся йому. Пор. УУапіІ. ІУ  (ТеиІеІ 
58, 645;; А іІа ІЬ . І^аЬе! 80.

7(>. Дїдька посій, дїдько ся вродить, (ільк.)
Знач, іюсїй лихе, нечисте зерно, то іі уродить си лихе та нечисте вбіжі:.

77. Дідька ти дав, ие гроші. (Наг.)
Знач, гроший ие маю, не дам пїчого. Пор. \У ап і1 . IV (ТеиГеї 1244).

78. Дїдька чеши зрідка. (Доброс.)
Лихому потурай, не протяв сн йому занадто, щоб не нагнав ще більшого лих».

79. Дідьки би ти ваву гоип.ін! (Н аг.) ...матір мучили! (Наг.)
Прокляте, пор. ВИСПІЄ ч. 11.

80. Дїдько бере масо, а 1>ог кости. (Добром.)
Говсті. опасені люди йдуть до пекла, а худі, вимучені постим до неба — по 
думці моралістів. Пор. \У а іи і. IV  (ТеиГеї 113).

81. Дїдько би иа ній на Лису гору їчдив! (Наг.)
Клпнуть л и х і й  жінці. Прокляте основане на численних оповіданих про те. 
що дїдько нічю їздить на людях, перемінених у коний, на Лису гору на чор
тячі гулянки.

82. Дїдько би ти в печінки вліз ! (Наг.)
Прокляте: щоб тебе кололо в печінках.

83. Дїдько бп тї вхопив! (Наг.)
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Прокляте: щоб ти ііропиа, зійшов ні на що. Пор. XVапїї. IV (їеи і'е і 122-і-, 
1297).

8-1 Дїдько -  бодай моцн ие м ав! (Н аг .)
Тавож одна з відворотних формул, нкі звичайно додають згадуючи дідька.

85. Дїдьковп очи промив (Ільк.)
Значіне неясне. Промити очи в пишім звороті (див. Гроші ч. 121) мав аначінв 
розтратити, пустити марно. Але яке значіне мив тут?

8(>. Дїдько в иїи сїдит. (Наг.)
Се чоловік злої волі, зрадливий, збиточний. ІІор. ХУапсІ. IV (ТеиГеІ 1447).

87. Дїдько в ночи воює і в день не дармує. (Верез.)
Піч, а особливо північ унажають часом ианованн дідька — слід давнього 
дуалізму, що вважав чорта наном пітьми.

88. Дїдько го вирвав. (Наг.)
Він прооав, умер (спеціильно про Ж идів, про яких вірять, що кождого суд
ного дни дїдько мусить вирвати одного з них), пор. XVап(і. IV (ТеиГеІ 1297).

89. Дїдько го сюда приніс. (Ільк.^
Прийшов непрсшений, непотрібний, робить црнкрости. ІІор. ХХгапсІ. IV  
(ТеиГеІ 1221, 1299 ; 2 а І и г .  XV I, 301.

90. Дїдько — Дух сьвінтнй їїрп хатї! (Ннг.)
Прн конідій згадці про дідька годить ся додати отсю відворотну формулу. Пор. 
XV а п (І. IV (ТеиГеІ 1284).

91. Дїдько л водн, а я в воду. (Наг.)
Примовляють ідучи перший раз у воду купати ея.

92. Дїдько знає, що робит. (Дрог.)
Лихий чоловік робить усе 8 обдуманим наміром, щоб пошкодити нашому.

93. Дїдько з тебе говорит. і Наг.)
Говориш погань, радиш па зле, мов чорт.

91. Дїдько менї там до того. (Льв.)
Мені до того байдуже. Пор XV а п сі. IV (ТеиГеІ 1635).

95. Дідьком сї ие доробиш. (Наг.)
По народньому віруваню чоловік, що запродав чортовії душу, хоч про око 
й вндавть ся богачем, а про те всї ті його богацтва — одна мана і він не 
може гаразд покористувати ся ними, і живе серед ненастанної г|йівоти, як
1 всякий бідний чоловік.

90. Дїдько му на язиці. (Наг.)
Бреше, обмовляє, балакав богато, а все на шкоду ішших. ІІор. XV а п <1. IV 
(ТеиГеІ 1339): 2 а І и г .  XII, 245.

97. Дїдько нас— в розуму. (Наг.)
Згірдно говорять про чоловіка, що видає себе дуже розумним.

98. Дїдько не згине. (Наг.)
Говорять часто 8ам. лихе не згине.

99. Дїдько не сиит, а людий зводит. (Наг.)
Лихо все готове впасти на чоловіка. Пор. німецьке: Пег ТеиГеІ Геіегі пісЬі, 
ХУапа. IV (ТеиГеІ 100, 437): б е ї а к .  21; І . е г о и х  1, 9 ;  А с іа ІЬ . Ц|аЬеІ 18;
2  й І и г. II, 116.

100. Дїдько не такий чорний, як го малюют. (Дид.)
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Даний чоловік не такий злий, як нро нього говорять. ІІор. \Уап<1. IV 
(ТеиГеї 44, 48) ; 2 й 1 и г . VIII, 135.

101. Дїдько пиа ТЄЯЛЮ6. (Наг.)
Кидав ним сюди й туди, пхав там, де його не треба.

102. Дїдько свого не даруб. (Цеп.)
Він дуяе добре, тямить, що йому належить сн, і допімне ся свого. Мови про 
те, що л и х и й  чоловік но нар. віруваию не уйде дїдьчих пазу р ів .'

103. Дїдько сї же ват. (Наг.)
Говорять про вітер, що крутить курявою. ІІор. В г г о г .  0]аЬеІ 6.

104. Дїдько сім пар ходаків сходив, пок» їх до купи авів. (Ннг.) 
Говорять про дібрану пару л и х и х  л ю д и й . Пор. АУапгі. IV (ТеиГеї 147, 
1101, 1288).

105. Дїдько старий роауш яав. (Кол )
Чорт і сам старий, то мусить мати довгий досі,від і практику в злім.

106. Дїдько сьвятпн то знає. (Ільк.)
Ж артливий вислов, кпиви з добродушного чоловіка, який у своїй добродуш- 
ности навіть дїдьковн не відмовляв епітета сьвнтий

107. До дїдька з тп я ! (Перея.)
Се нї до чого не здале, се треба викинути. Иор. 2  а  Іти г. III, 287.

108. Дре ся як дїдько но сяереках. (Клияець)
Знач, чіпляеть сн в гору, лазить по звишках. Приказка основана мабуть на 
якімось оповіданю, але воно не записане. Знаємо лише, що дїдько хотячи на
пакостити Богу, понабивав гвіздків (сучя) у смереку, що перед тям була 
найкращим деревом, пор. Ж . і Сл. ПІ, стор

100. Р,— в би ти дїдько матір! (Наг.)
Звичайна лайка.

110. бден дїдько. (Наг.)
Оба однаково лихі — коли мова про двох людий; однакова страта, однакове 
лихо. Пор. \У апс1. IV (ТеиГеї 1628).

111. Кден дїдько гірший від другого (Цеп.)
Один окомон, посіпака, війг гірший другого. ІІор. \У аін І. IV (ТоиГеІ 50).

112. Єден дїдько но иьотку їхав. (Тереб.) ...тїтку... (Тереб.)
Знач: однаковий кошт, однакова страта.

113. бдні дідьки боять і*я хреста, а другі батога. (Ільк.)
«Дідьки" в двоякім зпачіпю : лихі демони, що боять ся хреста, і лихі ліодп, 
на яких вистярчить батіг або дрючок, ІІор. АУапгі. IV  (ТеиГеї 71).

114. Вдопх дідьків відгаияют хтрестоя. а других батогоя. (Гнїдк) 
Значіне ні кирга.

115. Зайди си з дїдькоя, то сї нї відхрестпш, нї відяолпиі. (Наг.) 
Зайшовши в якесь діло, або зачепивши ся з лихим чоловіком потім ніяк пе 
розвинеш ся з пим.

116. Заіалапаннп як дїдько. (Наг.)
Коли болото — дідькова оселя, то сидячи в ній дїдько мусить яаталііпати сн 
по вуха.

117. :{ дїдькоя до ладу не дійдеш. (Кол.)
Вів усюди покажеть сн розумпїйшн* і хитрійшим від чоловіка
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118. З  дїдьком ие грай! (Наг.)
З  лихим чоловіком ве заходи в жарти, не вода компанії, бо зазнавш лиха
Пор. \Уапс1. IV  (ТеиГеІ 698): С е іа к .  32.

119. З  дїдькоя нема жартів. (Кол.)
Він бере все на правду. ІІор. \У апі1 IV (ТеиГеІ 700): 2 Л Іи г . VIII, 20Г>.

120. З  дїдькоя иенорадиа година. (Наг.)
З  поганим чоловіком годї дійти до якої будь згоди.

121. З дїдькоя не сягай до одної яискн. (Ільк.)
З  лихим чоловіком ве приятелюй, бо дійдеш до лиха.

122. З дїдькоя сп зайдеш, то дїдька найдеш. (Наг.)
Зайшовши в діло з лихим, зрадливим чоловіком наживеш клоиоту та нещастя.

123. З дідьком у глїбоку воду! (Берез.)
Сердитий окрик, «сії іди, щоб ти втопив сн.

124. З ’їш дїдька на обід, а дїдьчу яаяу на нечеру. (Кол.)
Знач, не їстимеш нічого, будеш голодувати.

125. З нев і дїдько справу програє. (Дрог.)
Говорить про заввяту, язикату жінку.

126. З ния бн Й дїдько кінцьн не доїхав. (Наг.)
Сс чоловік незгідливий, крутар га брехуп.

127. І в старій печи дїдько топить. (Ільк.)
І старшії чоловік почував ииодї лихі (тїлесні) похотп та бажани.

128. Іди до дїдька в зуби! (Наг.)
Іди геть, пропадь. Пор. УУ а  п іі. IV  (ТеиГеІ Іб іЗ ).

129. Іди до дїдька до лабатого! (Наг.)
Сердитий окрик комусь наприкрепому та нелюбому.

130. Іди до дїдька, до тристенного! (Наг.)
Чим трпстепний дїдько гірший, страшнїйший від ивіпих, невідомо.

131. Іди до сто Дідьків! (Наг.)
Сердитий окрик, з яким виганяють когось або викидають щось непотрібне, 
шкідливе.

132. Іди собі л Богоя до дїдька! (Цей.)
На иів добродушно, на пів сердито говорять комусь нелюбому або зайвому 
при якімось ділі.

133. 1 дїдька в церкві яалюют. (Добром.)
Певно для контрасту зі сьнатими, та  народнії забобонність виводить із того 
иераз дпвні коисеквепціі, пор. Бозя 1.

134. І  дїдька ие треба дразіштп. (Стрий)
І найгіршому ворогови не треба докучати, щоб не побудити його до гіршої 
ворожнечі. Пор. висше ч. 73.

135. І дїдько би такою не вигадав. (Наг.)
Говорить, коли один одному зробив якусь незвичайну пакість.

130. І дїдьковп сьвічку! (Добром.)
І лихому чоловікови вроби якусь концесію, щоб} задобрити його. ІІор. ВИСПІЄ 
ч. 15; ЛгУ я її г}. IV (Теиіеі 9, 1198); А сі а 1Ь. П)‘аЬе1 29: 2 й І и г .  УШ . 200.

137. І дїдько в пеклі агу пе догодит. (Наг.)
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Говорить иро вередливого та і'варлявого чоловіка, якого вїчим не иожни 
заспокоїти.

138. 1 дїдько го в решеті не азіате. (Наг.)
Такий вій верткий та швидкий. Натяк на ловлене риби решетом.

13*). І дїдько 8 нього пе буде мати п о т и .  (Наг.)
Він не здали її нї до чогої навіть длн чорта.

140. І дїдько му нічого не зробпт. (Наг.)
Він безпечний, сильний, певний себе.

141. І дїдько не такий злий, як говорят. (Збар.)
Жартливо-добродушний погляд народній на дідька. ІІор. \У ап«і. IV  (ТеиГеї 234).

142. І дїдько тому ради ие дасть. (Наг.)
Се с п р а в а  дуже замотана і трудна, тут не спосіб дійти до ладу.

143. 1 ДЇДЬКО хреста боіт ся. (Крех.)
1 длн найсильнїйшого та найгрізпїйшого бував щось страшне та недоступнс

144. 1 з дідьком можна говорити. (Голоб.)
8СІ1. не то з паном. Говорять иро дуже острого, нелюдяного пана.

145. Його Й дїдько ие хоче. (Дрог )
Бо такий невдалий або такий влий. ІІор. \Уап<1. IV  (ТеиГеї 12221.

146. Йому дїдько гроші иоспт. (Наг.)
Приказка оперта нк віруваню, що чорт — володар скарбів і достарчав їх 
чоловівони, який запродасть йому свою душу.

147. Йому й дідька не страшно. (Голоб.)
Говорить иро сьиілого, нідважного чоловіка.

148. Кож.шй дїдько в свою дудку грав. (Ільк.)
Кождиїі свов говорить, по свойому радить — говорять про компанію лихих 
ЛЮДІІЙ, пннинь. дерунів.

149. Кривий як дїдько. (Н аг.)
Дідька вважав народна фантазія кривим па одну ногу, пор. Етн. 36. XII, ч. 
24, 25; 2<И иг. II . 307.

150. Курит, як дїдько дорогов у осеїні. (Ценїв) Копотит... (Наг.)
Великі тумани куряви, що схапують сн ио ш ляхах, иподї в часі тиші та 
сиеки, вважав народна фантазія дїдьчим ділом, дїдьчою забавкою.

151. Лакомий як дїдько па душу. (Дрог.)
Дїдько всяких способів добирав, щоб ловити і зводити людські душі.

152. Мав сї дїдько вродити, тай когут заніяв. (Дрог.)
Говорять про лихого чоловіка, пїбп сс спинений у своїм родженю дїдько. 
Пор. В г з о ї .  ПіаЬеІ 14.

153. Маєш дідька на голову! (Наг.)
Маєш сьвіжий клопіт зачісь сподіваної користи. ІІор. \У а п (і. IV' (ТеиГеї 1248).

154. Ми казали, що ваші, а дїтько си гадав, що його. (Лівчицї)
Ж артливе рознизана якогось спору за  маловарту річ: коли не ваша, то ма
буть вона дідькова.

155. Набрав дїдько богатих, тай сї бідними помітуе. (Наг.)
Ж артує бідний чоловік упавши; мовляв: се мене дїдько винун. не бажаючи 
брати Мене собі, бо має досить богачік

156. На дідька ми тї треба. (Наг.)
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Мені тебе зовсім не треба.
157. Най за то дїдько дбає, ие я І (Кол.)

Се непі байдуже, я тим не турбую ся.
158.' Най мене дїдько возьне! (Верез.)

8сі1. коли се не так, коли не иравду кажу. Иор. УУапсІ. IV  (ТеиІ’еі 1579); 
2 4 1  цг. XV I, 74.

159. Най си дїдько над тни голову ломпт, не я ! (Льв.)
Се діло темне, не хочу над ним мучити ся.

100. Най тп дїдько голову з.іомнт без мене! (Льв.)
Іди і чіпляй ся до когось цінного та набери ся від нього лиха, а мені дай
спокій.

101. Най то дїдько бере! (Бор.)
Се погана, прикра справа. Пор. Нтап<1. IV  (ТеиГеї 1124).

162. На нього вже дїдько вили острнт. (Цей.)
Говорить про лихого, скупого-чоловіка, що хорув і готувть ся вмирати.

163. На якого дідька ви сї тото здало? (Наг.)
Сердитий окрик: мені се зонсїм нї до чого невдале. Пор. \У а п гі. IV  (Теи-
ґеі 1278).

164. Не бій сї дідька, бій сї лихого чоловіка. (Наг.)
Но дїдько по за лпхим чоловіком то ще може й видумка. Иор. \У а п г|. IV  
(ТеиГеї 791; С е іа к .  33.

165. Не бій сї, дїдько ті не вхоннт. (Наг.)
Не згипеш, не буде тобі ніякого лиха. Пор. Н о с . 375; 2 а І и г .  VIII, 722.

166. Не бо.іит сї дїдько кадила, хдба кропила, ((.’квар.)
Т ая само всякий ворог не боїть ся підхлібства та похвали, а  діяльного, епер- 
Гічпого оиору. Пор. А сІаІЬ . Ц)аЬе1 ІЗ.

167. Не буди дідька, най снит. (Верез.)
Не зачіпай лиха, ие викликай сам собі клопоту. Пор. А сІаІЬ . І)|а1)еІ 7 3 ; 
В г 2 0 2 . ЦіаЬеІ 16.

168. Не вір дїдькови, хонь би сї ангелои чинив. (Берез )
Лихому чоловіковії невір, хоч би вдавав побожного. Пор. \У апс]. IV  (ТоиГеї 63).

169. Не впече так чужий дїдько, як свій. (Наг.)
Чужий дїдько —  сердито, чужа дитина. Своя гірше докучить, болючійшс 
оскорбить, як чужа.

170. Не гризн з дїдьком горіхів. (Ільк.)
Гризти горіхи — сварити ся. правувати ся (пор. Горіх ч. 6), отже з дїдьком 
не заходи в суперечну анї в право, бо він усе тебе одурить та отуманить. 
Пор. А сІаІЬ . ЩаЬсІ 7 І ;  2 а І и г .  VПI, 436.

171. Не заходи з дїдькои в заклад. (Ільк.)
Бо він ніколи пе додержить слова. Натяк на численні оповіданії про ааклпди
та контракти людий з чортами.

172. Не згадуй дідька під ніч, бо тн сї приснит. (Наг.)
Вірять, що сама вгадка про чорта вже прикликав Йогсі. Пор, В г ?.о г. ЦіаЬеІ 19.

173. Не мав дїдько квасу, тай внав у розчину. (Лучак.)
Значіне веясне. Образово: не міг лихпп чоловік онтакої пакости зробити, та 
зробив ось яку.
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174. Не вав ні де дїдько «дибати, та на гладкій дорозі'. (Наг.)
Говорить чоловік, якого зовсім несподівано, непрнготованого заскочила якась 

лиха пригода.
175. Не проси дїдька в гостї, вій прийде й пепрошеипй. (Цей.)

Л иха пе треба самому накликати на себе, воно все готово впасти па чоловіка. 
Пор. М а п іЗ . IV (Теиїеі 683). ' • ,

176. Не такий дїдько страшний, як го налюют. (Кол.) ...чорний... (Цеп.)
І всяка небезпека з далека вндавть ся страшні йшою, як тоді, коли чоловік 
опишіть сн в ній. Пор. А (1 а ІЬ. П^аЬеІ 78: б  е 1 а к. 2 1 : \У а ін і. IV (ТеиГеІ 
234. 409, 53!)).

177. Н іякий ти сї дїдько не стаие. (Наг.)
Говорять сердито такому, що боїть ся або кричить бея причини і бев потребп.

178. Ото якийсь дїдько не чоловік. (Наг.)
Говорять про злого чоловіка.

170. И е р е с -в  ну дїдько дорогу. (Наг.)
Щось перепинило йому Діло, запізнив сн, змінив свою постанову.

180. Питали ся дїдька, чим би хотів бути? „Окононською кобилою, 
нельпика куркою, або панською манкою0. (Ільк.)
Всї три ті ,ф ахи“ мають добру годівлю, а  ніякої роботи — ідеал лихого, 
лінивого чоловіка.

181. Пиіцпт як дїдько в градові хмарі. (Берез.)
Вірять, що град — дїдьче наслане і що спипепий чародійською силою дїдько 
пищить у хмарі і просить ся у хмарника. ІІор. Етн. 36. XV, 252.

182. Пішов до дїдька в вубн. (Наг.)
Пропав без вісти — мова про якогось злого чоловіка. ІІор. В г г о г .  Ці'аЬеІ 21.

188. Рад як дїдько грішній души. (Наг.)
Бо вона його власність.

184. Свій дїдько гиріпий, як чужий. (Наг.)
Говорять про свою неслухняну, нероботящу дитину. Пор. висше ч. 160.

185. Сто Дідьків ти па голову! (Наг.)
Прокляте: щоб тебе обсіли, опанували демони. Пор. УУапіІ. IV  (ТеиГеІ 124*).

180. Страшит як дїдько в коннпї. (Коя.)
Вите та шум у комині, особливо зимовими ночами, також приписують дідь
ковії, який таким способом страш ить сонних людий.

187. Такий вден дїдько добрий, як другий. (Наг.)
Мова цро двох лихих людий, один не ліпший від другого. Пор. \У а п  <1. IV
(ТеиГеІ 515).

188. Такияп й дїдько сї понітує. (Наг.)
Се таке ледащо, що його й дїдько ие хоче брнти.

189. Іакого дїдько й за дарао пе бере. (Дрог.)
Іакнй лихий, ледачий чоловік. Дїдько не бере його, бо має таких досить.

100. Таа до дїдька! (Наг.)
Сердитий окрик, коли чоловіковії впаде щось із рук і позібеть ся. Пор. 
УУапіІ. IV  (ТеиГеІ 1414).

101. Тан то ну дїдько в писку еїдит. (Наг.)
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Згірдно говорять про чоловіка Гінлакучого, брехливого, сварливого, мовляв : 
усе те він говорить не власно» силою, а  дїдьчоїо.

1 92. Там то му дїдько па язицї сїдит! (Н аг.)
Знач, говорить усяку погань, сварить ся, бреше. Пор. П 'я т і .  IV  (ТеиГеІ 1339).

і 93. Тікає, як дїдько від хреста. (Кол.)
Говорять про боязливого. ІІор. Ш а ін і. IV  (ТеиГеІ 1084).•

1 !>4. Тїшит сї, як дїді.ко сухов вербов. (Вони.)
Суха верба — один із найчастїйших осідків дідька. Знайшовши ї ї  дїдько тї-
швті. ся, бо знайшов собі хату.

1П5. То вже дїдько чоловіка бере. (Льв.)
Чоловік не може витримати, сердиться, тратить терпливість. ІІор. \ \’ а ін І . IV  
(ТеиГеІ 1105).

196. Того й дїдько з перцьоа не заїсть. (Наг.)
Говорять про недобре зладжену страву, а  також нро лихого чоловіка.

197. Той ще й дідька закасує. (Льв.)
Се поганий, лукавий чоловік, ІІор. XVип<і. IV  іТеиГеї 1276).

198. Тому дїдько мудрий, бо старий. (Кол.)
У всякім випадку має довгий досьвід. Пор. А її а 1 Ь. П.іаЬсІ 32.

199. То ще куций дїдько! (Наг.)
Говорять про малого а збиточного чоловіка, про такуж дитину або скотину.

200. То якийсь дїдько! (Наг.)
Говорять про злого, хитрого, мудрого чоловіка. Пор. \ \ 'а п і І .  IV (ТеиГеІ 1-176).

201. Трафив дїдько иа поганого. (Збар.)
ЗіЙшди ся оба однаково лихі. ІІор. В г г о х . П)аЬе1 24.

202. Тьфу до сто дїдьків! (Наг.)
Сердитий окрик, знак обуреня або обридженя.

203. У дідька гроший богато. (Кол.)
Він наділяв ними своїх прихильників та запроданців.

204. У дідька смоли не купити. (Кол.)
Смола, се дїдьків елемент, ї ї  у нього богато.

205. У нього би й дїдько душі ие кушів. (Цей.)
8сі1. бо вона И без того дідькова. Се чоловік без сумлїпя, иа якого слово не 
можна покладати сн.

206. У таке би сї дїдько вс—в. (Наг )
Се діло зовсім непутяще, його пе слід вести далі.

207. Хиба би му дїдько помагав. (Сквар.)
8еіІ. щоб я його пе переборов.

208. Хиба би там не зиатгі-який дїдько був! (Наг.)
Хиба би була Бог зна яка перешкода або трудність, щоб я сього пе зробив. 
ІІор. XV а п  (І. IV (ТеиГеІ 1537).

209. Хиба би тут дїдько сидів! (Сквар.)
Говорить сьміднн чоловік, мовляв: не злякаю ся нічого, хиба самого дідька.

210. Хитрий як дїдько. (Крех.)
Про алого а хитрого чоловіка.

Дїдько Ч. У7 2 0 -9 7 4 4 ,
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211. Хай її дїдько! (Товсте)
Прокляте : нехай ї ї  чорт бере, нехай ноші пропаде.

212. Хочеш, дїдьку, гріш ? На тобі два, тілько відчепи ся ! (Вікно)
Говорять до якогось влазливого чоловіка, або в ииішдку якоїсь біди, від якої 
можна відкупити ся грі ший.

213. Ци тебе дїдько яордуе? (1'олоб.)
Сердитий окрик, коли хтось кричить без причини, нетериливить сн, кличе по
мочи, де міг би Й сам помогти собі.

214. Ци ти дїдько лице п о д р а їш ?  (Цей.)
Кепкують І8 рябого та струноватого.

215. Ци гї дїдько зі ськири дре? (Наг.)
8сЛ. що тик кричиш. Сердито запитують, коли хтось дуже кричить. Пор. 
\У а  п її. IV  (ТеиГеІ 1431].

210. Чеши дїдька з рідка. (Лев., Метр.)
Знач, не задирай ся з лихим чоловіком, потурай йому, щоб не вчепив ся тебе.

217. Чеши дїдька з рідка, бо як ііокрачеш, то певно заплачеш. (Городеи.)
,.Покрачеш“ не походить від , кракати“ . а від иїм. кіаіхеп дряпати.

218. Чеши дїдька з і їдка, нех іде до дїдька. (Ільк.)
Знач, потурай лихому чоловікови, нехай іде далі, мішав тебе.

219. Чеши дїдька з рідка, щоби гладкий бив. (Явор.)
Заходи ся з усяким чоловіком так, щоб не кривдував собі па тебе.

220. Чеши дїдька костуром, аби ие був кострубатий. (Кол.)
Злого, напасливого чоловіка побий, щоб прикоротити його охоту до зачіпок

221. Чигає, як дїдько на душу. (Сяй.) Чатує... (Наг.)
По загальному віруваню чорт ненастанно полює на людські душі і добирав 
всяких способів, щоб уловляти їх .

222. Ще го дїдько ие взьив. (Наг.)
Ловлять про лихого, ненависного чоловіка Зам. ще ве вмер, ще живе.

223. Щезай дїдьку від мене! (Наг.)
Зпачінв двояке: 1) заклинане від духа, і 2) сердитий окрик до нелюбого, на- 
пасливого чоловіка.

224. Щез як дїдько від кропила. (Наг.)
Почув погрозу і втік.

225. Ще ті дїдько не хаиле. (Наг.)
Знач, чого кричиш, чого кличеш помочи, ще не гинеш.

226. Що дїдько вхоїшт, того ие нустит. (Наг.)
Щ о впало ся йому в руки, те пропало на віки. Пор. \У ап і1 . IV (ТеиГеІ 142).

227. Що дїдько начначит, то вже його. (Дрог.)
За  дідькові знаки вважають зизоватість, кульгавість, руде волосе, рибину
і  ипші подібні тілесні хиби. Загальне віруванє, що люди з такими прикме
тами бувають злі і служать чортови.

228. Що дїдько, що чорт, то вдна біда. (Стан.)
Всі три назви в устах народа означають одну категорію лихих демонів. ІІри- 
казка вживавть сн також, коли мова про лихих лю дий; один назве даного 
чоловіка так. другий каже, що він не називаьть ся тик, а оп нк, а  перший

—  £ > і ) о  —



Дїдько—Дїдьчий Ч. 9 7 03-1 )780 .

відповідав: „Е, що дїдько, що чорт“ і т. д. Пор. С е іа к .  20 ; \У ап(1. IV 
(ТеиГеї 586).

229. Що му дїдько зробнт? (Наг.)
Він пе боїть сн дідька, гевр. ніякого лиха. Пор. Біда ч 201.

230. Що сї до дїдька наставило, то дїдько возьме. (Цей.)
Щ о попсоване, невдале, те й пропаде. ГІор. \У ап і1 . IV (ТеиГеї 788).

231. Що там аа дїдько? (Наг.)
Сердитий окрик: що там таке? Коли щось докучав чоловіковії, не в нору 
добнвавть ся до хати. Пор. \У а п <1. IV  (ТеиГеї 1111).

232. Що то дїдько може! (Наг.)
Говорять, коли стало ся якесь велике нещасте через педоглид або злу волю 
когось близького, прим, пожежа або крадіж. Пор. \У а  п <І. IV  (ТеиГеї 1616).

233. Який дїдько иечеипй, такий і вареиий. (Ільк.)
Говорять про якусь погану страву, а також обрааово иро лихого чоловіка, 
що все однаково напакостить другому, чи причепить ся до нього в добрім чи 
в злім способі. Пор. А її а  Ці. ЦІаЬеІ 44.

234. Який дїдько тото зробив? (Наг.)
Сердитий окрик нри виді якоїсь поганої роботи, накоєної шкоди. Пор. \У а п її.
IV  (ТеиГеї 1125).

235. Який едеи дїдько такий і другий. (Наг.)
Один не ліпший від другого. Пор. висше ч. 187; А ііа ІЬ . ЦіаЬеІ 4 3 ; 2 й 1 и г . 
II, 286.

236. Якийсь мі дїдько обпутав. (Наг.)
Говорить чоловік про своє минуло блукаие. про безпідставну сварку чи бійку, 
яку зчинив був з нншим.

237. Якийсь там дїдько страшнт. (Наг.)
Говорять при всякім невиясненім тріскоті та гуку, особливо в ночи.

238. Якого дїдька рогатого кричиш ? (Наг.)
Сердито говорять такому, що кричить без причини, або кричить там, де би 
слід було мовчати.

239. Якогось єм дїдька вродила замість дїтинн. (Наг.)
Говорить мати про непокірну, непослушну дитину.

240. Я сї й самого дїдька ие бою. (Наг.)
Говорить сьмілиіі чоловік. Пор. \У а п її. IV (ТеиГеї 594).

Д їд ь ч и й . 1. Вій у дїдьчої мами на хрестинах був. (Ком.)
Се поганий, лукавий чоловік.

2. Іди до дїдьчої мами, аби тї обйоіікала! (Наг.)
Сердитий окрик, яким внгавшоть когось нелюбого, ааприкреного.

3. На ді'дьчу маму ми того треба. (Наг. І
Сього менї зовсім пе треба.

4. Нішло в дїдьчі руки. (Наг.)
Пропало, дістало си поганим людям.

5. По дїдьчоиу тою йде. (Бор.)
Се Йде лихо, т у т  доброго кінця не ЖДИ.

6. То дїдьча робота. (Наг.)
Знач, се важка, погана робота.
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7. То дїдьча справа. (Наг.)
Се погана, нечесна оправа. Пор. \У ап іі. IV (ТеиГеї 1о(іУ).

8. То дїдьчий  иакореиок. (Наг.)
Се людина з поганого, злодійкуватого роду.

9. То дїдьчий писок. (Н аг.)
Се яаиката, сварлива, брехлива людина

10. То дїдьчий танець. (Унят.)
Говорять иро вихор, що схапугть си раптово і крутить ся довкола.

11. Що аа дїдьча мама ? (Наг.)
Сердитий окрик, коли чоловік шукав чогось даремнії або взагалі не ноже чо
гось вияснити собі.

12. Якої дїдьчої матерії тут чекаєш? (Наг.)
Сердитий окрик: чого тут чекаєш ? Тут тобі ве дадуть нічого.

Дїжа. І. Бодай ти діжа пе росла! (Скнар.)
Кляла одна господиня другій.

2. Діжу нішу, біду тішу. (Ком.)
Говорить жінка, що не може знайти кіпця щоденній роботі.

Дїжка. 1. Діжками коробок. (Гнїдк.)
Зиачіпв неясне. Мабуть кенковане а чванька, який хвалить ся своїми достат
ками, мовляв: у мене повні дїжки такого й такого збіжя; та народній гумор 
нашої, сього каже: коробок, тоб-то знов таки иороашїх посудин.

Діл 1. Ділами сї закурило па дощ. (Наг.)
Коли над горами підіймавть ся клубами мряка, віщують дощ. Ділом називають 
крайнє пасио Карпат, що притикав до ІІідгіря.

2. Щезай на Діли та па гори! (Наг.)
Прокляте. Діли, покриті лісами, вважають ся осідком нечистих духів „диких 
баб“ і т. и.

Д іло. 1. Діла не дїлай, а від діла ве бігай. (Гнїдк.)
Чи робиш сам, чи не робиш а все таки держи ся при ділі, хоч удавай, що 
робиш. Мабуть вислїд панщивіїнної цівілівації.

2. Діло майстра величає. (Гнїдк.) ...хвалпт, (Наг.)
По довершенім ділі пізнаємо майстра. Пор. МГаЬІ. І, 70, 175; Г и л ь ф . 8 0 5 ; 
С и м . 410.

3. Добрим ділам пе все добрий кінець. (Гнїдк.)
Копець усякого діла залежить не лише від доброї волї та вмілости робітника, 
але Й від маси поетороннїх обставин, які добре почате і добре ведене діло 
можуть знівечити.

4. От то ми д їяо! (Наг.)
Ірон ічно: се пуста річ, нікчемна людина.

5. Яке Діло! (Мшан.)
Окрик здивована, маловажепи, коли якийсь недоросток добирав собі права 
старших. Пор. Етн. Зб. VI, 2о.

Діра. і . А вмієш тп двома дьирами єдиу залатати? Запхай ніс до 
рота. (Дрог.)
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Говорить, коли хтось строїть фантастичні нлшн допомогти якомусь лиху 
зовсїн'невідиовідішми способами.

2. Діру дїрою латає. (Лучак.)
Говорить, коли хто одній хибі силкуеть сн нарадити другою, ирим. іцоб сие- 
кати синодного довгу, затягав другий.

3. До кривої дїрн тра кривого ківка. (Міич., Ільк.)
На хитрого, нещирого чоловіка треба хитрого та дішльоматичного поводжснн.

4. Дьира иа дьирі. (Наг.)
Говорять про дуже нодерту одежу.

5. Нема дїрн в нлотї, снипьц не лізе. (Явор.)
Не дай лихому чоловіковії заохоти. то вій не присусїдить си до тебе.

( і .  Потрібний як дїра в мостї (Льв.)
Зовсім непотрібний.

7. Яка діра, такий клин. (Гнїдк.)
Яке діло, такий спосіб длц його довершенії.

8. Як не зашивш малої дїрн, то буде велика. (Комар.)
Як не зарадиш лиху в самих иочатках. то воно з часом виросте і зробить 
сн великим. ІІор лат. Ргіпсірїіз оЬзІа.

Діравий. 1. Дьираве насїиьи. (Нар.)
Говорить легковажно про жеищин.

2. Дїравого міха не иапхаеш. (Кол.)
Скупого, марнотратника не наситиш ніколи. Пор. Д и к. 857.

3. Куда не вивернеш, а всюда дїраве. (Лучак.)
Мудруй як хочеш, а все КІНЦІ 8 кінцями не сходить ся. Говорить бідний Чо
ловік, якому в господарстві ие_сходить си кінці з кінцями .

4 . Куда оберну, то все дзюравим на верха. (Лучак.)
Говорить про подерту одежу.

Дїстодї. 1. Дїсто-дї то він, а то Грім. (Наг.)
„Дїсто-дї то“ — місцевий прислівок у значішо : неначеб то, ніби то. Значіне 
приказки : говорили на нього, що зробив щось, а се зробив хось ц і н н и й .

Діти 1. Дав Бог діти, дасть і иа діти. (Сор.)
Потішають себе бідні а мпогодітні люди. Пор. Н г г о г .  Пгіеско 2 ; .АсІаІЬ. 
Игіеско 46.

2. Дай вам кумоньку, Боже, многан літа тай діти такі файні як совн!
і Стан.)
Іронічне бажане.

3. Дай ти Боже здорові діти, бо файні вже мінї дав. і Кол.)
Жартливе бажане.

4. Десь у людий діти як дїтн, а тут еию, т.ій то якийсь вирід, ие
дїтииа. (Борисл.)
Бідкаеть си чоловік над своєю невдатною дитиною.

6. Діти, а де вас иодїти? (Бар.)
Жартливий окрик до дїтий, що роблять галас у хатї.

і;. Дїтн годувати — не меду лизати. (Гиїдк.)
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Сс важка працн, богато заходів та гризоти.
7. Діти, де вас іюдїти ? Поставлю вас в коробочку, яете шкроботїтп.

(Снат.)
Ж артлива погроза бідного а многодїтного чоловіка, що не знав, як йому ви
стачити всього потрібного на прогодоване дїтий.

8. Діти, діти, де вас подіти ? В грубу сховати, кілком наткати. (Лучак.)
Ж артує многодїтпяй чоловік. Пор. Д и к . 1683.

9. Діти дрібні, як у скрипці врізані. (Орел.)
Знач, усї однакового росту, однаково малі. Скрипка давни ручна січкарня.

10. Дїтий як бобу. (Наг.)
Знач, богато, а всі дрібні.

11. Діти мої гарбузові, чи ви хорі, чи здорові? (Гиїдк.).
Ж артливо говорить до дїтий чоловік, вернувши з якоїсь не дуже далекої дороги.

12. Діти, ремінь!
Ж артлива погроза, що мав метою замаскувати щось инше. Приказка оперта 
на анекдоті про гостя, що обївши ся в гостині не знав, як иопустити пояс 
на туго наваптаженін животі, та  користаючи з тої нагоди, що діти в запічку 
почали щось гомоніти, крикнув: Діти, ремінь! і розщепивши пояс защепни 
його потім на дальшу дірку.

13. Діти ховати, а каміні, глодати на одно вийде. (Лучак.)
Зпачівв як висше Дитина ч.

14. Дїтп як роса: тут є, тут нема. (Петр.)
Натяк на велику смертність селянських дїтий, а також на те, що підростаючи 
діти покидають своїх батьків і йдуть у сьвіт.

15. Добрі Діти вінець, а лихії конець. (Ільк, Петр.)
Добрі дїти для батьків гордощі й потіха, а  лихі загибіль. ІІор. М и к а  2038; 
УУапіІ. II (Кіпсі 2 9 4 .

10. 6 дїти, то нема що з’їсти; як иідростут, то нема в що огорнути ся. 
(Зазул.)
Поки малі, то головний вн/аток на їх  прогодонок, а ніанїйше на їх  одежу.

17. бдного тата мами, та пе єдні дїти. (Наг.)
Не однакові, мають ріжні вдачі й уподобапн. Пор. Н ос . 391.

ЇМ. З Дітьми спав, мокрий устав. (Цеп.)
Хто зайшов собі в діло я нерозумними, той завнае халепи Й сорому. Иор. 
Г и л ьф . 291 і.

19. І ми дітьми були. (Наг.)
Знач, повипні бути вибачні дітям. ІІор. УУапН. II (Кіікі 1060, 1246).

20. Коби пе дїтп, лнш би в кориімі еїдїти. (Мінч., Петр.) Як би... (Ільк.)
Говорять пннпіїї, яким думка про полишених дома без прнзору дїтий бенте
жить коршеину забаву.

21. Мав дїтий як льпду дрібного. (Рогат.)
„Льид“ — дрібний горошок, що росте в збіжу. Знач, у нього дїтий богато.
Иор. Н о с . 294.

22. Малі дїти — малий клопіт, а доростут — хату роннесут. (Кобил.)
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Доцослі дїти хотять дїлити си батьківським добром. Пор. Н о с . З І2 ;  \У а  її сі.
II (К іт! 652—4).

23. Малі дїти — малий клопіт, велпкі дїтп —  великий клопіт. (Ільк.,
ІІетр.)
Р і іЗОИ з і  з р о с т о м  д їт и іі б іл ь ш а ю т ь  т а к о ж  о б о в я з к н  б а т ь к ів  с у п р о т и  н и х  т а  

в и д а т к и  н а  н и х .

24. Малі дїти пе дают спати, а великі дїтн пе дают жити. (Мшаи.)
До малих дїтий треба вставати в иочи, а  дорослі діти бажають жити вожде 
по свойому, і батьки їм на заваді'. Пор. В г г  о О г і е с к о  8.

25. Не годит сї, аби дїти татів розум касували. (Наг.)
Старосьвітське правило, що вимагало, аби дїти жили зовсім за показом бать
ків і не виходили з утертої ними коди.

20. Обложив ся дїтьми, як дїд онучками. (Ільк.)
Говорять про многодїтного чоловіка.

27. Свої дїтп наймилїйші. (Кол.)
Очевидно для своїх родичів. Пор. \У ап сі. II (Кпїііе 1).

28. То пе для дїтий. (Дрог.)
Сього дїти не повинні чути, бачити, їсти. ІІор. УУаіпІ. I I  (Кігс 1104).

29. У дїтеи високі пороги, а в родичів бодай ще висші були. (Ільк.)
Родичам до дїтиіі важко ходити 8а запомогою; супроти того висловлено ба
жане, щоб родичі ааосмотрюючи своїх дїтий були обережні і дбали також за 
свою старість.

30. Хто дїтий не має, той біди не знає. (Добре.)
Говорить многодїтний чоловік, не міркуючи, що бездітному нераз гірше лихо 
без дїтий.

31. Хто з дїтьми спати лягає, той мокрий устає. (Терпоп.)
Хто заходить ся в дурними, нероіважпимп людьми, той дізнає шкоди й со
рому, Пор. висше ч. 18.

32. Хто має діти, той має емрід. (Н аг.)
Терпить усякі недогоди при їх  вихованю. Пор. \У ап сі. II (Кіпсі 101Н).

33. Що есте дїтп робили? — Воліли. — А хлїб де? — Поїли. (Гнїдк.)
Ж артують із дїтий, що все иїби то хорують. а їсти їдять добре.

34. Як дїти підростут, то хату розпесут. (Цей.)
Поділять між себе батьківське господарство. ІІор. висше 22 ; Н ос. 294.

Дїтп , ______ _________________ Ч. 9833—9844.

К он ец ь  перш ого тому.


