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З, пред. І) Съ. Як з лихим квасом,
так ліпше з водою, аби не з бідою. Ном.
Л? 7307. Без Божої волі й волос з голови
не спаде. Ном. А" 27. Гайку, гайку, дай
гриба й бабку, • сироїжку з добру діжку,
красноголовця з доброю молодця! Ном. Л» 340.
Показав з-на аршин від землі. Св. Л. 122.
З ним женитися. На комъ жениться. Не
хочу я женитися з тією, що ви мені за
сватали. Грин. II. 188. Потім будеш на
рікати, що з бідною оженивсь. Нп. Чи
такому ж бридкому, як ти, женитися з
Марусею? О. 1861. XI. Кух. 15. Оженився
з Палажшнаю донкою. Левиц. Пйо І. 366.
2) Изъ. Вийшов з води. Ев. М. І. 10.
Дощ ллє, як з бочки. Ном. № 574. Не
роби з губи халяви. Ном. .М» 6867. Не дай,
Боже, з Івана пана з кози кожуха, з сви
ні чобіт. Ном. № 1263. Вони приймали
усякою, де хто з-під пана утече, прий
муть. КС 1883. XI. 499. 3-межи всіх
найкраща. Св. Л. 205. Кукуруза з жовтазелена. Св. Л. 138 3) Оть, по. З щастя
не мруть. Ном. .№ 1710. Ото був собі та
кий бідний вовк, що трохи не здох з юлоду.
Рудч. Ск. І. 1. А ж страшна стала з пла
чу Г Барв. 114. Дякуєм тобі з душі! Г.
Барк. 420. Я з тою не винен, и<ю така
причина впала. КС. 1883. III. 671. Як
не даси з прозьби, то дали з принуки. Ном.
Л» 1059 3 лиця. Лицомъ. .1 що ж то за
хороша з лиця була! МВ. (О. 1862. III.
35). 4) Надъ. З Зевеса добре глузувала.
Котл. Ен. 11 23..Не з Микити кпити. Ном.
№ 12659 З дрципо ся наспіває, а за себе
забував. Ном. .V 12686. ('мішки з по
пової кішки, а як своя ідогне, то й пла
катимеш. Ном. 12687. Не смійся, Іван
ку, з мойого припадку. Ном. Л» 12693.
За, прег). 1) ,3а. Пливе човен воі)и повен,
а за ним весельце. Мет. 16. На в-юродг

вишня, за в-юродом дві. Мет. 47. Продав
сестрицю за тарель, русу косу за шостак.
Мет. 195. Виплакала карі очі за чотирі
ночі. .Мет. 6. Ой паничу, паничу, я вас
за чуба пюсмичу. Ном. Л» 1162. За сеє
Бог не повісить. Ном. № 114. Заїхав за
Дунай, та й додому не думай. Ном. № 708.
Тоді солдат за лопату та до грошей (за
копаних). Грин. І. 127. 2) По причииѣ;
изъ-за. Рада б тебе одвідати, да не можу
за темнцми лугами, за широкими степами,
за бистрими ріками. Дума. За лихим ѵ
людьми та за ворогами гуляти не вільно.
Нп. їхав у Крути сина відвідати, бо
на Різдво йою за холодом не привозили.
Св. Л. 94. 3)— чим, ким. При чемъ, комъ;
при помощи, содѣйствіи, работѣ кого- За
дурною головою та й ногам лихо. Ном.
Л« 6682. Думала бути за ним пані. Мет.
237. За хорошим чоловіком жінка молодіє.
Нп. Без мене ти не зробиш, любигі
царю, не так то зробиш, може, і за мною.
К. ЦН. 205. За нею її скотина пло
диться, за нею й дробина водиться. Г.
Бар. 371. Вся роббта за (ним). Вся ра
бота на (комъ). Свекруха тільки піч ви
пите, а то вся робота за мною. Черн. у.
Жаль за ким, чим. Жаль кого, чего. Мені
жаль за атом. Св. Л. 322. Говорйти за
ним. Говорить въ защиту кого. Госорим
па вовка, але за вовком щось треба скаіаші». Ном. .№ 6737. 4) При (о времени),
во (время). Не за нас се стало, не за нас
і перестане. Ном. Л" 687. За Хмельниць
кою Юрася пуста Україна звелася, а за
Павла Тетеренка— не поправиться й те
перенька. Ном. Л- 13440. Дай же, Боже,—
козаки промовляли,— за гетьмана молодого
жити як за старого. АД. ІҐ. 124. За
мене, то вже в дворі жили ми спокійненько.
МВ (О 1862. III. 34). За тепла ще
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попорав усе в дворі.
Харьк. За юдини
покосили сто. Харьк.Нот ?оспог)арь дозория, вижав жито .т сонця. Грин. III.
671. Ми старі, та що, помремо: тебе
треба за, доброю ума оженити. Г. Барв.
201 5) Черезъ (о времени); .въ теченіе.
За тиждень—Великдень. Марк. 4. Мити
дачку за рік не. пізнала, мати дочку ста
рою назвала. Нп. Вже не скоро, мало
не за рік, бачу в церкві вдову. Г. Барв.
877 За тиждень замість чорних стопе
жовтіли високі ожереди соломи Мир. Пов.
І. 111. (5) О, объ. За вовка помовка, а
вовк у хату. Ном. № 5769. Не скажу
тобі за корови нічого. Мет. 264. За лю
бощі спом'янули. Лавр. Я за тебе, й
забуду. Лавр. А козаченьки за віру дба9оть. Млр. л. сб. 181. Коли б там не
оглжЬлнсь іще за мене. МВ. (О. 1862.
III. 43). 7) По. Дурна дівчина нерозумная
за козаченьком плаче. Лавр. 51. 8) По,
ѣслѣдъ, (о водѣ) по теченію. Пішло за
вітром. Ном. № 1906. Та дав мені таку
долю, та й та пішла за водою. Іди, доле,
за водою, а я піду за тобою дівчиною мо
лодою. Мет. 57. 9) На. Що в дівчат ума
й за шеляг нема. Лавр. 121. Иногда пе
реводится безъ предлога родительнымъ падежемъ. Старин оселвдъку, не стоїш за
редьку. Нп. Такий молодий, що не варт
і за старою. 10) При сравнительной сте
пени: чѣмъ, нежели (или же переводится
родительнымъ падежемъ). Що солодче за
мед? Чуб. За нас розумніший. Чуб.
Твоя Наталка краща за всіх. Мет. 303.
Лети, лети, соколоньку, поперед нас, занеси
там вістоньку перше за нас. Мет. 171.
11) Переводится творительнымъ падежемъ:
вмѣсто, какъ, въ качествѣ. У мене дванад
цять літ за джуру пробував. Мет. 413.
'Чужої дитини не май за свою. Ном. № 1196.
Череишну за крижа уткнули. Чуб. Я
втомилась, хиба ти йди за мене. Чуб.
Ляха-бутурлака не рубайте, между війсь
кком для порядку за яризу військового за
ставляйте. АД. 1 215. Кочу тебе за
дружину взяти. Мир. Л. сб. 220. Скриня
моя за стіл править. Г. Барв. 435. По-%
раеться всюди за видющу. Г. Барв. 370.
Одяглась за старчиху. Грин. II. 177. Чу
жая біда за трамку. Ном. Де 2341. За
короля обібрали. 12) За руки дАти грбші.
См. Рука. 13) За все гарАзд, добре. Все
хорошо. За все гаразд, пане Саво, тільки
одно страшно: виглядають гайдамаки із-за
юрм часто. Млр. л..сб 198.

Заарештувати, тую, еш, ?л. Аресто
вать, заарестовать. Як тобі село покинути,
коли в тебе ніякою паперу немає? Да тебе
всяка ег/дова погань зпарпитуе. К. ДІВ.
о. 15.
ЗабАбити, блю, биш, и .= 3 аб аб у вати .
4
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Забабіти, бію, еш, гл. Обабиться.
ЗабабувАти, бую, еш, гл. 1) Начать
акушерствовать. 2) Заработать акѵшерствомъ.
Забава, ви, зАбавка, ки, ж. 1) Забава,
игрушка; развлеченіе. Р/хти, сину, в за
баву, козачсству на слешу. Макс. 1849. 97
Людям дівчину дарю і всі свої забави, беру
люльку і тютюн та й іду в гусари. Чуб.
V. 61. Положу деревинку в колисочку та
буду колисати: буде, мені забавка. Рудч
Ск. II. 38. Зірвала квітку з голови, ки
нула мені на забавку. Г. Барв. 352. Ой
наступив, наступив чорний віл на ноги,
одкинувгай всі забави, хватайся за роги.
Грин. III. 295.
ЗабАвити, ся. См. Забавляти, ся.
ЗАбавка. См. Забава.
Забавлйти, лйю, еш, с. в. забАвити,
влю, виш, гл. 1) Забавлять, развлекать,
развлечь. Уродютжя великії віти забавляти
маленькії діти. Мет. 271. 2) Замедлять,
замедлить, задерживать, задержать.
Забавлятися, лйюся, ешся, с. в. за
бавитися, влюся, вишся, гл. 1) Забав
ляться . забавиться, развлекаться, раз
влечься. Прийде нічка осінняя,— ні з кгім
забавлятись. Чуб. V. 26. 2) Замедляться,
замедлиться, задерживаться, задержаться,
замедлить. Прощай, милий мій синочку, да
не забавляйся, за чотирі неділеньки до()ому
вертайся. Нп. Пусти, мати, погуляти,
я не забавлюся,— тільки хлопців потуманю
і назад вернуся. Чуб. V. 685. Воно ще
не світа, але день не забавиться. Каменецк. у.
Забавнйй, А, б = Забарний. Черн. у.
ЗабагАти, гАю, еш и забагАтися, гАюся, ешся, гл.=3абаж атя, забажатися.
Бач, чою завагається. Св. Л. 124.
ЗабагАтіти, тію, еш, гл. Разбогатѣть.
В ін тим не забагатіє, а ми не завбожіем.
Ном. Ді 4859. Ой захотіла баба та й
забагатіти, підсипала курочку, щоб вивела
діти. Чуб. У. 1130.
Забагнйтн, ся. См. Забагнювати, ся.
Забагнути и забАгти, гну, неш, и .
Пожелать, захотѣть. Антосъо забаг: Чхати
та й їхати. Св. Л. 174.
ЗабАгнювати, нюю, еш, с. в. заб&г-
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нити, гню ниш, гл. Загрязнять, загряз
нить. Аф. 404.
Заб&гнюватися, нююся, ешся, с. в.
забагнитйся, нюся, нйшся, и . Загряз
няться, загрязниться. Аф. 404.
Заб&гтися, гнѳться, и . безгл. Захо
тіться. Забаглось дівчині подивитись на
свою вроду. Св. Л. 13. Забаиося води:
паче ж і солоною не гв. Каменец, у. От
забаиося тобі не знати чою. Камен. у.
Забаж&ти, ж&ю, еш, гл. Захотѣть, по
желать. Забажав неначе перед смертю. Ном.
№ 26 32. Заморською зілля забажала. Мет.
104.
Забаж&твся, ж&еться, и . бези. Захо
тіться. Забажалося в Петрівку мерзлою.
Ном. № 5340. Якої вам хаточки заба
жалося смутної та невеселої. Мил. 183.
Забазікатися. См. Забазікуватися.
Забазікуватися, кую ся, ешся, с. в.
забазікатися, каюся, ешся, и . Загова
риваться, заговориться, заболтаться. Оце ж
як я забазікалась. Г. Барв. 56.
Заб&їти, бйю, їш, гл. Заворожить. Бх.
Лем.. 414.
Забайд^же, мар.=Вайдужв. А як він
випас нам луки, так те забайдуже? Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Забай дож итися, ж иться, и . безл.
Потерять желаніе, охоту, охладіть. Мав
їхати, та щось забайдужилось. Лубен, у.
Так воно й забайдужилось, а думав зро
бити. Черк. у.
Забалакати, ся. См. Забалакувати, ся.
Забалакувати, кую, еш, с. в. заба~
лйкати, каю, еш, и . Заговаривать, заго
ворить. Зараз підсіла до чоловіка та й ну
йою забалакувати. Мнж. 96. Забалакує
до йою так люб’язненько.
Забалакуватися, кую ся, ешся, с. в.
забалакатися, каюся, ешся, гл. 1) Заго
вариваться, заговориться,- долго прогово
рить. Якось у полі ми зострілись та й за
балакались. Ш евч.-415. 2) Только несов.
в.: заговариваться, бредить. Далі уже став
забалакуваться і драться на стіну. І'рин.
1. 107.
Забал&мкатя, каю, еш, гл. Зазвонить
(о бубенчикахъ, о маленысомъ церковномъ
колоколі).
Забалам^тити. См. Забаламучувати.
Забалам^чувати, чую, еш, с. в. 8абалам^тити, м ^чу, тиш, и . Дурачить,
одурачивать, отуманивать, отуманить, обма
нывать, обмануть. Та воює як не забаламучуй, а не забаламутиш йою. Харьк.
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Забалув&ти, л^ю , еш, гл. Запиро
вать. Аф.
Забалувйтися, л^ю ся, ешся, гл. Запироваться. Аф.
Забаляндр&сити, шу, сиш, и . Начать
болтать. Як защебече, як забаляндраеить,
так усім весело. Кв. І. 158.
Заб&мкати, каю, еш, гл.=3абалам~
кати.
Забандюритися, рюся, ришся, м . =
Загутатися. Вх. Уг. 238.
Забандюритися, риться, и . безл. За
хотіться, придти фантазій. З нею собі зро
битися ріднею: не сина з нею поєднать, а
забандюрилось старому самому в дурнях
побувать. Шевч. 493.
Заб&нити. См. Забанювати.
ЗабанЮтися, н^ся, нбшся, и . Зато
ковать. Ней ю колька візьме, ней ся забанує. Гол. І. 337.
Заб&нювати, нюю, еш, сов. в. 8&б&нити, ню, ниш, и . 1) Дурно вымывать,
вымыть. Аф. 2) Терять, утерять при
мытьѣ. Понесла плаття на річку та один
рушник десь г забачила. Аф.
Заб&ра, ри, ж. 1) Задержка; замедленіе. Не в забАрі. Вскорі. Не в забарі буде
у нас дитина. Борз, у* 2) Медлитель
ный человівъ. Залюбовск.
Забарабанити, ию, ниш, и . Забара
банить. Зробіть барабан та забарабаньте,
то він вийде. Рудч. Ск. I. 71.
Заб&рвити. См. Забарвляти.
ЗабарвлАти, лАю, еш, сов. в. эабйрвити, влю, виш, и . Окрасить, придать
окраску, придать цвітъ.
Забарйти, ся. См. Забаряти, ’ ся.
Забарний, А, 6. 1) Медлительный. За
барнії гості забарилися в хаті. Мет. 215.
2) Требующій много времени. М ам миски
робити— то забарна робота; велиш краще.
Канев. у.
Заб&рність, и ости, ж. Замедленіе, оста
новка. Забарність, що поки коней погодуєш.
Черн. г.
Заб&рно, нар. Медлительно.
Забарйти, рйю, еш, сов. в, вабарйти,
рю, риш, гл. Замедлять, замедлить, задер
живать, задержать. То у Івасечка ласкавий
панотченько, забарив нас лобковими сло
вами. Лукаш. 95. Жидам довжок заба
рила. Грин. III 326.
Забарйтися, рйюся, ешся, сов. в. за
баритися, рюся, ряшся. гл. Замедлять,
замедлить, замішкиватьсл, замішкаться,
опаздывать, опоздать, засиживаться, заев-
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дѣться. Пусти, мати, погуляти,— я не за-'
барюся. 'Чуб. У. 2. Поїхав, царевич на
охоту та там і забарився аж три дні.
Рудч, Ск. І. 97.
Забаск&лйтися, чуся, чишся, гл. За
упрямиться. На залицяння молодих зобаскаличивгиись мовчала. Греб. 321.
Забасувати, с^ю, вш, гл. 1) О лошади:
вачать бить ногами, становиться на дыбы.
2) Закабаливать. Забасували хлопця у чужі
руки аж на три годи. Зміев. у.
Забатув&ти, т^ю, вш, м. Связать ло
шадей рядами.
Забахурув&тя, р^ю, вш, гл. Пуститься
въ развратъ. Ти пскдеш, а жінка забахуруе з молодчими.
Забач&ти, ч&ю, вш, сов. в. 8&б6чити,
чу, чиш, гл. Видѣть, увидѣть, замѣчать,
замѣтитЬ. Стали бідні невольники на собі
кров, християнську забачати. Макс. 1849.
12. Ой дай, Боже, такую годину, гцоб за
бачити світ хоч на часину. Мет. 324.
Заб&чення, ия, с. Видъ. Встрѣчается
только въ фальсифицированной думѣ „Бит
ва Чигиринскаяк, напечатанной впервые
въ Запор. Стар. Срезневскаго 1. 89. Три
хоругви на забаченъв ляхам становили.
Заб&чнти. См. Забачати.
Забачитися, чуся, чишся, и . 1) Увидѣть себя. Коли на тім злиденнім полі
забачуся в щасливій долі?. Грин. 111. 632.
2) Увидѣіъся. Забачимося в кушніра на
оюердці. Ном. № 10247.
Забг&ти, гйю, вш, гл. 1) Загнуть. Забгавши— загнувши зелізцем один копець дрота,
вкладають його у ямку. Шух. І. 280.
2) Запрятать. .Куди ти забгав сокиру?
Водч. у,
Зйбега, ги, де.=3абіг 3. НВолын. у.
Забѳзвйнно и 8&бе8иевйнно, нар. Безъ
вины. Забезвинно душа пропада. Грин. 1.70.
Забезпбка, ки, ж. Обезпечиваніе, обезопашиваніе.
Забезпечити, ч&ю, вш, м.=3абѳ8пѳчувати.
Забезпечити. См. Забезпечувати.
Забезпечувати, чую, вш, сов. в. 8а*
безпбчити, чу, чиш, гл. Обезпечйвать,
обезпечить, обезопасить. Тим я путь свій
забезпечу серед грішників завзятих. К. Іов14. Справді земля вже його і він вертається
додому забезпечений. Мир. ХРВ. 179.
В и тільки городи знали освітою забезпечу
вати. К. (О. 1861. І. 312).
Заббйкати, каю, вш, гл. Замочить, за
болтать. Бач як штани забейте. Харьк.

Забелькотіти, ч^, тйш и забелько
тіти, ч^, чѳш, а . Заговорить невнятно,
скороговоркой. Як забелькотить по своєму,
то й святий не зрозуміє його.
За бендюгу віти, г^ю вш, гл. О возѣ
сь снопами, сѣномъ: придавить сверху по
ложенной жердью (рублем). Понакладали
вози (снопами), забендюгували, ушнурували.
Мир. ХРВ. 229.
Забенкетувати, т^ю, вш, гл. Запи
ровать.
Забенкетув&тися, т/ю ся, вшея, гл.
Запироваться. Аф.
Заберббрнтн, рю, риш, гл. Обмочить.
Заберббритися, рюся, ришся, іа. Обмо
читься.
Зйбереягень, ягня, м. Ледь возлѣ бе
рега. Річка ще не замерзла, а забережні
вже е. Міусск. окр.
Забербяова, эка, с. Забережье.
Забесідувати, дую, вш, гл. Заговорить.
Вх. Уг. 238.
Забйванка, ки, ж. Въ женскомъ полушубкѣ: кантъ по талій. Вас. 155.
Забивйти, вйю, вш, сов. в. вабйти,
б'ю, б’Єлґ, гл. 1) Забивать, забить, вби
вать, вбить, вколачивать, вколотить. Греблі
гатили, кілля забивали. Макс. 1834. 23.
2) Забивать, забить, заколачивать, заколо
тить. Забити дірку. 3) -Ушибать, ушибить,
зашибить. Впав та так забив коліно, що й
ногою не поворухне. Харьк. Не лізь на
колодку, бо заб'єш головку. Макс. Д849.
№ 26. 4) Убивать, убить. Ой упала Бон
дарівна близько перелазу: забив, забив пан
Каньовський з рушниці одразу. Чуб. У. 4£7.
Я нікого не забив, бо сам душу маю. Чуб.
У. 963. 5) Забивать, забить, запугивать,
запугать. Так забили бідну дитину, що
вона вже всього боїться. Харьк. 6) О запахѣ: заглушать, заглушить. Пижмо хоць
єдно, та усі зілля забиває. Подол. г.
7) Объ огнѣ: тушить, затушить. Чабани
забивають огонь свитами. О. 1862. У.
Кух. 31. 8) Только сов. в. О поклонахъ:
положить. Забий десять поклонів. КС.
1882. X. 57. 9) —б£ки. Заговорить, сбить
сь толку. Не забивай баки! Мир. Пов. II.
106. В ін йому ні в чому не повірить і
баки йому заб'є. Кв. II. 202. 10) — в най
денії, в колбдку, в дйби, в скрепйцю. Зако
вывать, заковать въ кандалы, въ оковы.
Взяли його в. неволеньку, забили в кайдани.
Чуб. У. 1018. Да узяли Харька, да узяли
батька, да забили в колоду. Мир. Л. сб.
191. Забили їх у диби. Рудч. Ск. I. 210.

Забивати—Забій.
1 вдови,ченка-ледащііцю забили в скрепицю як не підлащувався, то вага на всі його
-та й повели до прийому• Шевч. 591. забіги наче й не дивиться. Харьк. у.
Забіга, ги, об. Бродяга, пришелецъ.
1 1 ) —дорбгу, шлях. Заносить, занести снігомъ. Гудили дорогу, забиту та занесену Та се мабуть якийсь забіга. Харьк.
ЗабігАйло, ла, м. Льстецъ, заискиваю-снігом. Мир. Пов. І. 118. 12) — пАморони.
щій человѣкъ.
Си. Паиороки.
ЗабігАння, ни, с. 1) Забѣганіе. 2) ПредЗабиватися, вАюся, ешся, сов. в. забйтися, б’юся, б’Ашся, и . 1) Забиваться, упрежденіе.
Забігати, гаю, еш, гл. Забігать, начать
забиться. Коли серце молодеєг від ласки
заІЇшося. Мир. Л. сб. 101. 2) Ушибаться, бігать. Заворушились, забігали люде.
ушибиться, удариться, Ой поламалася ко
ЗабігАти, гАю, еш, сов. в. забігти,
лисонька новая, .ой забилася дитинонька біж^, жйш, гл. 1) Забігать, забіжать.
малая. Гол. III. 460. Впав та так за Туди до Лимана та до Очакова, або ще й
бився, гцо й досі нездужа. Харьк. 3) За близче забігать. Мир. Л. • сб. 48. Забігайте
бираться, забраться. Дике утя... забилось з усіх боків. ЗОЮР. І. 6. В село із лісу
собі між еитняг. Греб. 402. Питайте, вовк забіг. Гліб. 49. 2) Забігать, захо
мою ми до' вас забилися? ХС. VII. 420. дить на короткое время. Та він забігав на
Забилась у чужу сторону. Пустуючи, дурне . одну хвилину.. ІІолт. г. Забіжиш до М а
ятя само забилося до річки. Гліб. 22.
русі у робочу хвилину,—-от скучиш, так
Забявнйй, А, 6. Неукатанный (о до словце яке нашвидку перемовити. МВ. П.
83. 3) О саняхъ: скатываться, съізжать.
рогі). Черк. у.
ЗабигАч, чй, м. Складной карманный Харьк. Цілу дорогу сани забігали. Полт.
г. 4) Предупреждать, предупредить. 5) На
яожъ. Шух. І. 291.
ЗабяіАчкяй, а, ѳ. Могущій быть сло бігать, набіжать, нападать, напасть (на
женным?», согнутымъ такъ, что одна часть кого). Як на чайках забігали на тих лю
складывается къ другой.—ніж. Складной тих ворогів. Грин. III. 609. 6) Заставать,
застать. Я не забіг уже запорожців. (Слова
ножъ. Вх. Зн. 17.
Забйй-круча, чі, ж. Раст. Сіетаііз старика при упомиыаніи о запорожцахъ).
Стрижевск. 7) Най ті язик не забігАе.
іпІедгіМ а Ь. ЗЮЗО. I. 118.
Не говори глупостей. Вх. Зн. 17.
Забййство, ва, с. Убійство.
Забййця, ці, ж. Убійца.
Забігатися, гаюся, ешся, гл. Запы
Забяльнйк, кА, м. 1) Лишній волъ у хаться отъ біганія. Забігався, ледве дише.
чумаковъ. Мнж. 180. 2) Лишній чело- Харьк.
вѣкъ. Мнж. 180.
Забіглий, а, е. Забіжавшій. Забіглі
Забйрзати, заю, еш, іл.=3абринд- . душі (з України за Дунай). КС. 1883.
зати. Дивись, забирзані, як вівці. Мир- IV. 770.
гор. у. Слов. Д. Эварн.
Забігматися, маюся, ешся, и . Забо
' Забйрзатися, заюся, ешея, м .= 3 а - житься, употребляя выраженіе: „Бігмеи.
брвнд8атяся. Мирг. у. Слов. Д. Эвары.
Вх. Зн.,21.
Забігти. См. Забігати.
ЗабиркувАти, к^ю , еш, гл.=3акарЗабідйти, дж#, днш, гл. Нанести
бувати.
Забйти, ся. См. Забивати, ся.
ущербъ. обидѣть матеріально. Я тим не
Забитнйй, А, А. О пути, дорогі: зане забідив його башто, гцо взяв у його трохи
сенный снѣгомъ. Черк. у. Дорога за- сього та тою. Екат. у.
битна... снігу валява. О. 1861. V. 71.
Забідкатися, каюся, ешся, ід. Начать
жаловаться на свое положеніе.
Забиттй, тй, с. Убійство.
Забіг, гу, м. 1) Набѣгъ. Драг. 228.
Забідніти, нію, еш, ід. Обідніть.
2) Убѣжище, пристанище. Удйтися в забі Буває, гцо' бідний забаштіе, а багатий заги до. Убѣжать, укрыться въ. Шляхта бідніє.
позосталася, удавшися в забіги до кріпких
Забіжнйй, А, А. ЗабіжнА крялб (у
своїх фортець. 3).3акатъ снѣжный, скольз- нАводі). Нижнєє крыло невода. Вас. 187.
Забій, ббю, м. 1) Убой, убіеніе. Бий
кад покатость, куда сари съізжаютъ.
Полт. и Харьк. г. Міус. окр. I казав, не йогб до заббю. Бей его до смерти. Як у
їдь туди, там великі забіги. Кобел, у. забій бити. Ділать что-либо не переставая,
4) —чому. Предупрежденіе. ’5) мн. Стара- безпрестанно. Як у забій б'є мороз (день у
иія, усилія. Як уже він не підходив до неї, день). Ном. № 683. Жалілися на прокля-
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Забійнлця—Забліятв.

тущий мороз, що як у забій забив— день силу забрали запорожці. Отор. М. Ир. 43.
у день. Мир. ХРВ. 283. Перепели ховав- 2) Перегораживать, перегородить стіною.
З&бірйтися, рйюся, ешся, сов. в. 8&кали та як у забій били. Мир. ХРВ. 40.
брйтися,
берися, бѳрбшся, гл. 1) Заби
2) ? Великі забої були на шляху. Екатер.
8абійннця. ці, ж. Сн&рядъ для уби раться, забраться, заходить, зайти, зал і
зать, залѣзть. Зозуля вороженька в кущі
ваній хорька. НВолын. у.
забірається.
Млр. л. сб. 54. Бней на піч
8абійнй, ні, ж. У колесниковь при
забрався спати. Котл. Ен. І. 21. Нарогнутьи ободовъ: столбъ возлѣ пенькй,—
между нимъ и пенькбм закладывается ком сказував міх, гцо і в торбу це забереться.
левая часть обода при его загибаній во- Ной. № 1345. Забравсь у чужу солому,
та ще й шелестить. Послов. 2) Уби
кругъ пенька. Вас. 147.
раться, убраться. Геть, забірайся звідси.г
Зббіл, л у , м. То, при помощи чего Харьк. у. 3) Перебираться, перебраться.
жидкая пища получаетъ бѣлый іівѣтъ: Я заберусь у хату у а татко тут о/ситисметана, молоко. Сметана у борщі... забіл. муть. Каменец, у. 4) Браться, взяться
О. 1862. I. 72.
руками. Забратися в боки. Заберіться за
8абілйти, ся. См. 8абілювати, ся.
ручечки. Мил. 220. 5 ) - на тепло. Начи
Бабіліти, дію , еш, и . Забіліть. За нать тепліть (о погоді). Вх. Лем. 414.
біліли сніги. Чуб. V. 806. День забілів.
Забірнйк, ка, м. Взявшій авансомъ
МВ. (О. 1862. І. 100).
плату (деньгами или натурой) за будущую
ЗДбілка, ки, ас.==3абіл. Желех.
работу. Вас. 208.
Забісиувйтися, н^юся, ешся, и . ЗаЗабілю вати, люю, елґ, вабілйти, лйю,
вш, вабідйти, лю, лиш, гл. 1) Забіли- бісноваться. Та він деколи як забіснується,
вать, забѣлить. 2) Подбіливать, подбѣ- то всіх з хати порозганя. Харьк.
8абіс6ваний, а, ѳ. Упорный, упрямый.
лить, приправлять, приправить молокомь
Був з нього козарлюга забгсований. Що
ИЛИ сметаной кушанье.
'Забілю ватися, лююся, ешся, вабілй- скаже, те й -зробить, удцма міцна в чоло
тися, лйюся, ешся, сов. в. вабілйтися, в'яги. Г. Барв. 448.
І. Зйбіч, бочі, ж. 1) Укромное місто.
дюся, дйшся, гл. 1) Подбѣливаться, подУ
8Йбіч.
Въ сторону, въ стороні. 2) Укром
бѣлвться молокомъ, сметаной (о кушаньи).
ный
заливъ,
бухта съ спокойнымъ тече2>=8абіліти.
8Абір, ббру, м. 1) Заборъ, забираніе. ніемъ. Вас. 206.
И. Зйбіч, нар. Въ сторону, въ сторо
У іабір4 ітй. Идти изъ дому на заработки
н
і,
стороною. Нашого хутора не зачепила
для отработка неуплаченныхъ податей или
буря,
пішла мимо, наш зостався забоч.
яабранныхъ впередъ денегъ. Вас. 208.
б такі вбогі, що не спроможуться казен* Новомоск. у.
ні віддати. Оттож такі йдуть у забор.
Забічи, біжу, жйш, гл.—Забігти*
8абійка, ки, м. Убійца, разбойникъ. Ти
Голова, бачите, поєднається з яким небудь
паном, котрому треба косарів або женців, сучий син волоцюга, забіяка, злий катюга, ні
записує тих, гцо не заплатили податей чого о собі не дбаєш, о розбою помишляєш*
піа й висилає їх з села на роботу. О.' Чуб. У. 233.
1861. XI. 111. 2) Вышивки на концахъ
8аблагйти, гйю, еш, гл. Умолить.
пербмітии. ЕоІЬ. 1. 38. Щух. І. 132, 160.'
Забл&говістити, щу, стиш, гл. ЗаблаЗабірйти, р&ю, еш, сов. в. вабр&ти говістить.
Заблймати, маю, еш, гл. 1) Замер
бер?, рбш, гл. Забирать, брать, забрать,
цать,
тускло засвітить. 2) Заморгать. За
захватывать, захватать, уносить, унести.
блимала
очима.
Король війну замишляє, дівки, жінки зоЗаблйскати,
ваю, еш, гл. Засверкать.
ставляє, самих хлопців забірає. Мог. 147.
Пехай кріваве забірає. Ном. № 13677. Серце в них розлютувалося, очі заблискали.
Забірай турка! бий турка/ ЗОЮР. І. 6. Мог. 133. Як блискавка заблигце—знай,
В ін же мене підмовляє і з собою забірає. гцо твоя жона в дороге убрання прибіЛавр. 70. Всього світу не забереш. Ном. рається. Рудч. Ск. II. 102.
8аблищбти, щУ, щйш, гл. Заблестіїь,
№ 4851.— в невблю. Брать въ плѣнъ.—
засверкать.
В москалі. Брать въ солдаты. Лавр. 124.
8абліяти, л ш , еш, гл. Обь овцѣ: за
Хлопців в москалі забрали. Шевч. 662.
— сйлу. Пріобрѣтать значеніе, вліяніе. Таку блеять. Вівця забліе. Шух. І. 89.

Заблуд а — Забороняти ся.
Заблуда, ди, об. Заблудившійся,
Заблудйти, дж ^, диш, гл. Заблудить
ся, сбиться съ пути. Заблудив, не попаду
на свою дорогу. Рѵдч. Ск. II. 101.
Заблудитися, дж ^ся, дишся, гл. За
блудиться. Ой либонь моя дівчинонька та
й у лісі заблудилася. Чуб. У. 24.
Заблудний, а, е. Заблудившійся. Рід
ний твій батенько... цурається тебе, мою
цуи/еняти заблудною. Г. Барв. 478.
ЗаблукЯтя, кйю, еш, гл. 1) Зайти
куда нибудь, блуждая. 2) Пуститься въ
бродяжничество.
Забльбвувати, вую, вш, сов. в. заблюв&ти, люю, ёш, гл. 1) Начинать, на
чать блевать, рвать. Аф. 2) Выпачкивать, выпачкать блевотинами. Аф.
Забльбвуватися, вую ся, ешся, сов. в.
заблю вётися, блююся, ёшся, гл. Выпачкиваться блевотинами. Аф.
Забоббни, нів, м. мн. Суевѣріл,' раз
личный суевѣрныя примѣты. Сим. 188.
К. ПС. 120.
Забобённий, а, ѳ. Суевѣрный. Блукав
би й я в химерах забобонних. К. ПС. 81.
Забоббнність, нбсти, ж. Суевѣрность.
Желех.
Забовваніти, нію, еш, гл. Завиднѣться вдали. Де-де забовакгли і люде. Мир.
ХРВ. 141.
Заббвкати, каю, еш, м. Начать зво
нить.
Заббвтанка, к и , ж. Имѣющал замо
ченное, забрызганное платье, замараха.
Заббвтати, таю, еш, гл. Замочить, за
пачкать мокрой грязью.
Заббвтатися, таюся, ешся, гл. Замо
читься, запачкаться жидкой грязью.
Забовтюха, хи — Забовтанка.
Забогар&дити, дж у, диш, гл. Помочь
(ради Бога). Підіть хиба до Грицька Ска
куна; той коли й не забогарадить, то хоч
доброю радою порадить. Грин. II. 208.
Забожйтися, ж ^ся, жиш ся, гл. ' Забо*
житься. Х о ч як козак забожиться,— не
йми, дівко, віри. Мет. 53.
Заббїстий, а, ѳ. Снѣжный (о зимѣ),
занесенный снѣгомъ (о дорогѣ). Зімабула
тоді забогста— понамітало скрізь. Ека
терин. у.
„ Заббїсто, нар. Много снѣгу, сугробовъ.
Забогсто бу.ю тоді (на шляху) дуже, ' ве
ликі забої були. Екатер. у.
Заббйний,в а, ѳ = Заббїстий. Забойна>
зіма. Лебед. у.
Заббйство, ва, с*Убійство. За ним злий
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фіявол ходить, на гріх, на блуд, на забойство призводить. КС. 1894. IX. 442.
Заболітй, ліб, лйш, гл. Заболѣть. За
боліла юлова, сама не знаючою. Чуб. 123.
Заболотйтися, ч ^ся, тйш ся, гл. За
брызгаться грязью, испачкаться въ грязи.
Желех.
Заболбтний, а, ѳ. Находящійся, жи
вущій за болотомъ. Желех.
Забондарювйти, рюю, еш, гл. 1) На
чать бочарничать. Мій кум попереду ко
леса робив, а тепер забондарював. Аф.
2) Заработать бочарствомъ. Забондарював
копу, та й є грогиі на святки. Аф.
3) Затерять, не возвратить при боидарской работѣ. Се такий бондарь, що як
оддаси що, то він і забондарює. Аф.
Забондарюв&тися, рююся, ешся, гл.
О бочарѣ: заработаться. Аф.
Заббра, ри, ж. 1) На днѣпровскихъ
порогахъ: рядъ, гряда камней, нрорѣзывающихъ русло поперегъ теченія. Драг,
229. Карпо знав добре всі пороги, всі ^забори, знав кожний камінь. Левиц. ПИО.
І. 138. 2) У рыболововъ: камышевал
стѣнка, перерѣзывающая рѣку (употреб
ляется при ловлѣ рыбы котцём). Браун. 16.
Заббрка, ки, ж. Під заборку (поши
тий). О шубѣ: съ нѣоколькими складками
сзади у таліи. КС. 1893. XII. 447.
Забормотётя, ч ^, чеш, гл. Забормо
тать. Часом усміхнеться, то насупит і>ся%
то забормоче. Кв. I. 108.
Заборозённик, заборбзник, ка, .и.
Часть плуга: каждый изъ клиньевъ, вбива
ем ыхъ около чересла; забивая ихъ то съ
той, то съ другой стороны чересла, можно
поднимать и опускать его или подвигать
въ стороны. Чуб. УІІ. 398.
Заборбло, ла, с. Забрало.
Заборбна, ни, ж. 1) Защита. 2) Запрещеніе.
Заборонйти, ся. См. Заборонйти, ся.
Забороняти, нйю, еш, сов. в. заборо
нити, ню, ниш, іл. ,1) Защищать, защи
тить. Я працював один за трьох і заборо
нив від нг/жди матір с сестрою. Стор. М,
Пр. 34. Господи Боже!... заступи мене,
заборони мене від усякого зш о. Шух,
I. 38. 2) Запрещать, запретить. М и ба
чили, що во им*я Твоє виганяв біси, і за*
боронили йому. Єв. Л. IX. 49.
Заборонятися, нЯюся, ешся, сов. в.
заборонитися, нюся, нишся, гл. 1) За
щищаться, защититься. Вкривали отама
нів курінг* і свої халабудки, щоб заборони-
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Заборотати —Забрицдзати.

тися від дощу. Стор М. IIр 129. 2)
Быть Запрещаему, быть запрещенну.
Заборбтати, таю, еш, ш Затормошить,
сбить съ толку Ви мене заборотаете, як
будете хапати та з одного, а та з дру
гого боку. Вас багато, а я оіЬлн Миргор.
у. Слов. Д. Эварн
Заборбтатися, таюся, ешся, гл. За
путаться (въ прлмомъ или ііереносномъ
СМЫслѣ). Вт заборопшвся, та еже не знав
що й робить Волч. у*
Заборошнйти, ся. См. Заборошнювати, ся.
Заборбшнювати, нюю, еш, сов. в
ваборошнйтй, ніо, наш, гл. Запачкивать,
запачкать мукою Константиногр. у.
Заборбшнюватися, нююся, вшся, сов.
в. заборошнйтися, нюся, нйшся, гл. За
пачкиваться, запачкаться мукою. Борз. у.
Заббрсати, ся. См. Заборсувати, ся.
Заббрсувати, сую, еш, сов. в. заббрсати, саю, еш, гл. Завязывать, завязать,
перепутывая (веревку), наир, волоками од
постолів заборошгроть на ногах кати. Гол.
Од. 07. Коси зиборсані в мичку, немов
жінки збцю лася сховати їх під очіпок та
зав'язала на тім'ї, а вони й розсипалась.
Мир. ХРВ. 180 Вообще перепѵтывать,
перепутать (нити) Глянь, як зо бо])сили
нитки, як її тепер росплутувати? Харьк. г.
Заборсуватися, суюся, ешся, сов. в.
Заборсатися, саюся, ешся, іл. І) Перепу
тываться, перепутаться. 2) Только сов. в.
Заметаться, начать бросаться изъ стороны
въ сторону. Аф. 3) Только сов. в.Ѵ Устать
отъ суеты, отъ хлопотливой работы. За
день такечки заборсаєтіоя чоловік. Полт. г.
Г. Слов. Д. Эварн. 4) Заборсатися з вйплаТою. Не уплатить, остаться должникомъ.
Желех.
Заборйнин, на, м. Работы икъ, идущій
Но принужденно на работу для уплаты
податей. См. Забір. Пішли заборяне купою
на степи. О. 1861. XI. 111.
Заборйнство, ва, с. Хожденіе на зара
ботки по принужденію, съ цѣлью добыть
денегъ для уплаты податей. См. Забір.
О. 1861. XI. 111.
Забостй, бод^, дбш, м. Заколоть. Вх.
Уг. 238.
З&боцень, цня, м. Сотъ, кусокъ сотоНаго меда. *Давай, діду, медуГ ... Пішов,
одрізав йому забоиень такою вже гарною,
гречатю. ЗОЮР. I. 134.
Забочйтися, ч ^ся, чиш ея, гл. Босо

смотрѣть (непривѣтливо. угрюмо), коситься
на кого. Угор.
Забр&ння, н я, с. Взятіе, захѵатъ.
Забрйти, ся. См. Забірати, ся.
Забрб8кнути, кну, неш, гл. 1) Обрюзг
нуть. Сим. 36. 2) Сдѣлаться водянистымъ; покрыться слизью (о квашеньѣ
и пр.). Буряк який, та й пюй у льоху
забрезкне. Отто і діжка забрезкла. Мир
гор у. Слов. Д. Эварн.
Забреніти, ню, нйш, іл. 1) Зажужжать.
У йолі пчілка забреніла. Чуб. V. 387.
2) Загремѣть, зазвенѣть, зазвучать. Зату
лили луги, забреніли ріки. Грин. III. 681.
Одні двері зашуміли, другі забреніли. Чуб.
V*. 1085. 3) Красоваться, заблистать, за
сіять. Квітки забреніли на полі. Гареми
мусульманські забреніли дівчатами врод
ливими й жінками. К. МБ. XI. 152.
Забрбнькати, каю, еш, гл. Зазвенѣть,
забренчать. Стан брать ту скрипочку та
якось і забренькав струнами. Рудч. Ск.
1. 154.
Забрбнькнути, кну, нош, гл.= Б рень
кнути. Ще раз забренькли струни всі.
Млак. 73.
Забрестй, ред^, дбш, іл. 1) Забресть,
зайти Ой ти щіш, чо]тобрів, чом до мене
не забрів? Чуб. V. 1126 — в гблову.
Взбрести на умъ. Робе, то в юлову йому
забреде. Харьк. 2) Зайти въ водѣ (напр,
во время ловли рыбы неводомъ). Аф.
Забрех&ти, ш£, шеш, гл. Залаять (о
собакахъ). От же собака забрехала. Кв.
259. Собаки забрехали. Всі в хаті кину
лись до вікон. Левиц. Нов. 203.
Забрехйтися, ш ^ся, шешея, гл. Заврать
ся, залгаться. Та він деколи як забре
шеться, то іі сам не зна, що меле. Харьк.
Забрйзкати,ся.*См. Забризкувати, ся.
Забрйзкувати, кую, йш, сов. в. забрйзьати, каю, еш, гл. Забризкав кров'ю....
матір. Огор. М. Пр. 139. 2) Запрыски
вать, запрыснуть, закроплять, закропить.
У малихь дітей (очі, як болять) мати за
бризкує покормом. Грин. II . 318. 3) На
чинать, начать брызгать. Здається, і хмар
нема, а дѵщик забризкав. Аф.
Забрйзкуватися, куюся, ешся, сов. в.
забрйзкатися, каю ся, ешся, іл. Забрыз
гиваться, забрызгаться. Забризкався, іахлюстався. Кв. І. 138.
Забрйндзати, дзаю, еш, гл.=Забрьохати. Іч, як забриндзала спідниию. Мир
гор. у. Слов. Д. Эварн.

Забриндзатися —Забуватися.
Забриндзатися, дзаю ся, ешся м .—
Забрьохатися. Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Забринж&ти, ж ^, экйш, гл. Зажуж
жать. Кулька забринжала. Федьк.
Забринькати, каю, еш, и . Забреньчать.
Вх. Уг. 238.
Забрйти, рйю, еш, и . Забрить, взять
въ солдаты.—лоб. Взять въ солдаты. Ще
два дні до заручин, як йоМу лоб забрили.
Чуб. У. 243.
Забрйш ьтти(ся;, каю(ся), сш(ся),. гл.
Заважничать, зачваниться; закапризничать.
Забрід, рбду, м. 1) Уходъ изъ дому
на заработки; бродяжничество. Це б то
ми покинеш село та пустимось въ забрід.
0 . Г 1862.'Ѵ. 106. У Макаровскаго в за
брід пуститися имѣетъ переносный смнслъ.
Там з роду жеврів любов, і як порою за
палав, то з толку хоч кою збиває, і мо
зок напутить . і кров. Се і Знеможенко
дознав: еть як мудривсь, стерігся, штився,
а все таки в забрід пустився, на муки
сам себе оддав. Мкр. Г. 17. 2) Рыбный
заводь.
Заброда, ди, об. 1 )= 3 ад р іп а. 2) Бро
дяга. Та він у нас заброда: усе десь блука— чи на роботі де, чи гі так,— хто
його зна гі де він. Александров, у.
Забродити, дж у, диш, гл. Замочить
въ водѣ, запачкать въ грязи.
Забродйтися, дж ^ся, диш с* гл. За
мочиться въ водѣ, запачкаться, ходя по
грязи. Ном. № 725Й. А дівчина з лісу
йде та й заросилась, та й забродилась.
Мил. 110.
Забрбдчик, ка, м. Работникъ, зани
мающиеся рыбной-ловлей сѣтями на заводахъ. Черном.
З&брость, сти, ж. На плодовыхъ дерекьяхъ: почки цвѣтовыя. Н а яблуні баг
гато забрості, багато яблук буде. Рк.
Левиц.
Забрудйти, дж у, диш, гл. Запачкать.
Забрудйтися, дж ^ся, диш ся, гл. За
пачкаться. Заросився, запрудився. Гол. І .
180.
Забруднйти, ню, нйш, гл.=3абрудити.
Забр^кати ся, каю ся, ешся, м. За
пачкаться въ грязь. Забрукається свита
я к довга. НВолын. у.
Забрьбха, хи, об. Забрызганный грязью.
См. Задріиа. Так і швендя куди попало
бісів забрьоха. Харьк.
Забрьохати, ся. См. Забрьохувати, ся.
Забрьбхувати, хую , еш ,‘ сов. в. забрьб-
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хати , хан?, еш, гл. Замачивать, замочить,
забрызгивать, забрызгать грязью (платье).
Забрьбхуватися, хую ся, ешся, сов. в.
забрвбхатися, хаю ся, ешся, гл. Загряз
няться, загрязниться мокрой грязью, за
мачивать, замочить себѣ крал платья.
Забрюхн&тіти, тію, еш, гл. Забеременѣть. Забрюхнатіла дівчина, мені мо
лодцю біда. Грин. III. 683.
Забрйзкати, каю, еш, гл. Зазвенѣть,
забряцать, забрякать. Пан грішми забряз
кав. Г. Арт. (О. 1861. III. 103). Х ай
чарка .забрязка, хай весело буде. Греб. 392.
Стукни в браму копитами, та й забряз
кай поводами. АД. І. 271.
Забрязкотіти, коч^, тйш, іл .= 3 а брязкати. Аф.
Забрязч&тв, зч ^, 8чйш, гл.= 3абрязкати. Криві шаблі забрязчали. Мет. 436.
Угору руки підіймали, кайданами забрязч&іі*:\Макс. 1849. 11.
Забубнити, бию, няш , гл. Ударить въ
литавры. Ой заграно мені і забубнено, .бо
яри побужено. Нп.
Забуббни, нів, м. ми,— Забобони. Не
дуже люблю сільське понеділкування і всякі
сільські забубони, Левиц. Пов. 170. Баб
ські забубони. Ном. № 253.
Забубоніти, ню, нйш, гл. Невнятно
заговорить, глухимъ голосомъ заговорить.
Забубонів, як старий дяк. Ном. № 12892.
Забув&ння, н я , с. Забываніе, забвеніе. Левиц. Пов. 303.
Забув&ти, вйю, еш, сов. в. забути,
б^ду, деш, гл. Забывать, забыть. Таку
собі, моя мила, натуроньку маю, гцо як
сяду близько тебе, то все забуваю. Мет. 64.
Тоді я тебе забуду, як очі заплющу. Меї.
62. Забув віл, коли телям був. Ном.
№ 1044. Пішла кудись: сіней забула за
мкнуть. Рудч. Св. І. 20. Забувим латини.
Чуб. Ш . 353. Забути на щб, на кбго. За
бывать о чемъ, о комъ. Що б то й було,
як би всі баштіли! то б і на Бога забули!
Ном. № 1448.
Забуватися, в&юся, ешся, сов. в. ва
битися, дуся, деш ся, гл. 1 ) = Забувати.
Проймай же! швидко убірайся, обіцянки не
забувайся. Котл. Ен. IV. 11. З ким лю
билась, розлюбилась, мушу забуваться. Чуб.
У. 156. Ой за яром брала дівка льон, та
забулась пов’язати. Мет. 60. Забувсь, від
кіля й двері відчиняються. Ном. № 5811,
Забувся на йою. 2) Забываться, забыться,
приходить, придти въ забвеніе. Минулося—
забулося. Посл. Забудеться горе. Шевч. 67.

Забудинок—Забутий.
Забудйнок, -нку, .к.= 3аб удуван н я.
Вийдеш на пусте місце, де ні однісінької
ссати; а там ізнов починаються забудинки
і всі на другий штиль: де двірок стоїть,
де просто як сільська хата. Св. Л. 24.
Заб у д івл я, л я , с. Строеніе, постройка.
Дзвіниця коло т ієї ж церкви ще дивнійша:
стоїть підмурок... на підмурку по краях...
стовпи... на т их стовпах мурований піддашок, як червоний поясок; на піддашку
забудівля з дірами заміть вікон. Тут дзвони
висять... Стоїть собі дзвіниченька, і арест
на ній наче пишається, наче йому величнійгие стояти на такім пишнім забудівлі.
Св. Л. 26.
Забудбвуватя, вую, еш, сов. в. забу
дувати, дУю, еш, и . Застраивать, за
строить. Инде замісь улиці майдан і ні
хто його не забудовує і нічого на йому
нема. К. ЧР. 63.
Забудбвуватися, вую ся, ешся, сов. в.
забудуватися, дУюся, ешся, и . Застраи
ваться, застроиться. Великий був майдан,
та вже забудувався багато. Черниг. г.
Забудув&ння, ня, с. Строеніе, по
стройка. Якісь невидані місця, якесь пишне
забудування. Левид. І. 213.
Забудувати, ся. См. Забудовувати, ся.
Забудька, ки, ж .= ЗабудьоК 2. .Озьми
хліб, забудьку, той, що як виймаєш із печі
та забудеш винять. Драг. 32.
Забудько, ка, м. Забывчивый человѣкъ. Який же з тебе забудько, хлопче.
Подольск, г.
Забудькуватий, а, ѳ. Забывчивый.
Могил, г.
Забудьок, дька, м. 1) Забытый пред
меті». Черк. у. 2) Забытый въ печи
хлѣбъ. Як забудька хто ззість, то все буде
забувати. Додол. г. 3) Раст, чернобыль.
АгіЪешізіа уиІ^агіз 1». Наївся забудьків.
Сталъ забывчивъ. Ном. № 13742.
Забуж&віти, вію, еш, гл. ‘Загрязниться.
Ото вікна забужавіли— нічого не видно.
8абужув&ти, жую, еш, гл. Опалить
перья и пухъ (у птиць). Я вже курча забужувала. Лебед. у.
Забузйиити, ню, ниш, гл. Заговорить,
понести (чепуху)? Вона йому нісенітницю
як забузанила, то він і рукою махнув.
Забузув&ти, 8^ю, еш, гл. Забить, за
полнить, засыпать, залѣпить сыпучимъ тѣломъ, грязью. Борода йому забузована сні
гом. Греб. 404. Банька скляна, та забу
зована, та й не вгідко, гцо у їй. Кан. у.

Забулькати, каю, еш, и . О жидкости:
забульчать, забулькать, забултыхать.
Забулькотати, чу, чеш и забулько
тіти , чУ, тйш, и . Сильно забульчать.
Шубовсть у воду! тільки забулькотіло.
Харьк. Чоп як відіткнувся, вода й за
булькотіла у човен. Стор. I. 82.
Забундю читися, чуся, * чиш ся, и .
Заважничать. .
Забунтувйти, тую, еш, гл. Взбунто
ваться. На Господа вони забунтували. К.
Пс. 3.
ЗабУритися, рюся, ришся, гл. Обмо
читься.
Забуркотйти, чу, чеш и забуркотіти,
чу, тйш, и . Заворковать.
Забуркукати, каю, еш, и .= 3 а б у р котати. Озвись, гОлубко, забуркукай стиха.
К. Дз. 191.
ЗабУрний, а, ѳ. Буянь. Він як п'я
ний,— страх який забурний. Міус. окр.
Забуртати, таю, еш,, іл. Зарыть. Вх.
Уч. 238.
ЗабУртатися, таю ся, ешся, іл. За
рыться. Вх. Уг. 238.
Забуртйти, рчу, тйш, и . 1) Забить,
засыпать, залѣпить. Вікна забуртило (снігомъ),— нічого не видко. Мнж. 130. 2) Во
ткнуть, вонзить. У серце ніж забуртила.
АД. I. 304.
Забурувйти, рую, еш, гл. Забурлить.
Харьк.
ЗабурУнний, а, е = 3 аб урн и й . Я як
п'яний, то забурунний. Міус. окр.
Забурх&ти, хйю, еш, гл. Забушевать
(о водѣ, вѣтрѣ).
Забурч&ти, чу, чйш, и . Заворчать,
заурчать. Уже старий забурчав—сердиться.
2) Зашумѣть, зажурчать. По хвилі весельця
гули. Пливуть— аж вітри забурчали. Котл.
Ен. IV. 8. В рівчаки сттмочок забурчав.
МВ. (О. 1862. І. 71).
Забути, ся. См. Забув&ти, ся.
Забутітя, чУ, тйш, гл. Загудѣть. За
гудів, забутгв сивий голубонько по зеленій
ліщині. Гол. І. 131.
Забуткбвий, а, ѳ. ’ Вызывающій забвеніе. Треба тобі дать забуткової. Ном.
№ 5820.
Забутнйй, й, 6 и Забутній, я, є. 1) За
бывчивый. Забутний чоловік. Черк. у.
Н іяк от не згадаю, як його прозивати; я
такий забутний став— так зараз і за
буду. Верхнеднѣпр. у. 2) Вызывающей
забвеніе. Чи мені дано такого зілля за
буткою, чи гі{о? Г. Барв. 351.

Забуток—Завалювання.
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Забуток, т к у , м. 1) Остатокъ, памят- ному животові і пироги Завадять. Ном.
. Забуток старовини. О. 1862. X. 1. № 7159. ЗавАдило. Затошнило. Мені з са
2) Забвеніе. Павлогр. у.
мого ранку завадило. Аф. 406.
З а б у т т і, т і , с. 1) Забвеніе. Продаємо
II.
Зав&жАти, жАю, еш, гл.= 3аваж учортяці тіло й душу за нещасливу за- вати. А в кишені три шеляги, та й ті
буття хвилину. К. ЦН. 217. 2) За заважають. Грин. III. 652. Бачця, ні
бытье. Усе кругом спало, мов зачароване, в чого не заважають слова, а Леся, да й
тихім забутті теплої ночі. Мир. ХРВ. 19, сама ЧерезаниХа, насилу змогли дивитись
З а б у х ік а т и , каю, еш, гл. Закашлять без сліз на ту нещаслгяву невісту. К.
ЧР. 221.
глухо и сильно.
ЗавАжити. См. 8аваж увати.
ЗабучАвіти, вію, еш, и . Затвердіть
ЗавАжній, А, б. Вѣскій, тяжелый, тя(о почві).
желовісный.
Левч. 165. Продажне—заЗабуяти, ію , еш, гл. Роскошно разростись, вырости; во множествѣ появиться. важне. Ном. № 10523.
Заваж ніти, нію, еш, м .= 8 а в а г іт Я к поле в них буяє бодяками, так забуяли
н
ітя.
Жінка в його давно вже заважніла.
серед Царяхрада невольницькі базарі коза
ками. К. МБ. XI. 52. Густо забуяв наш Рудч. Ск. II. 1і*1.
Заваж увати, жую, еш, сов. в. зава
нарід На руїні. К. Дз. 16.
ж ити, ж у, жиш, и . 1) Бісить, йміть вісъ .
ЗавАбити. Си. Заваблю вати.
ЗавАблювати, люю, еш, сов. в. вавА- Скільки пудів вона заважить? Ком I I . 72.
бити, блю, биш, и . Приманивать, при 2) Иміть значеніе, быть важнымъ. Тут
початок діла більше заважить, аніж ве
манить.
ЗавАга, ги , ж. Отягощеніе; помѣха. ликі гроші. К. (О. 1862. III. 23). А що?
Ось підписуйте лишень!— каже писарь стар Башто твій заважив розум? К. ЦН. 296*
шині.— Зібралось цгх бамаг скільки! Хоч би
ЗавАжуватий, а, ѳ. Неповоротливый*
швидче здихаться ц ії заваги,— їх стільки Мнж. 180.
не бувало. Лохв. у. Слов. Д. Эварн.
ЗавАла, ли, ж. 1) Завалъ, набросан
Завагітн іти , нію. еш, гл. Забереме- ная масса чего, загроможденіе. У хат і
вѣть. От вона вже як завагітніла, що така завала, гцо нема де сісти. НБол. у.
от-от родини будуть... Рудч. Ск. II. 90. 2) Заносы сніжные. Завала снігу велика.
Завагоніти, нію, ( еш, гл.= 3авагіт- НБол. у. Лелст г зимі як кричиш— то
н іти . А та чи зляглась, чи не зляїлась з на завалу. Бх. Лем. 414. 3) Грозовая
ужакою, вже й завагоніла. ЗОЮР. II. 33. туча; буря. Від запад-сонця прийшла за*
От як його жінка завагоніла, так теща вала. Вх. Зн. 18.
ЗавАлий, а, ѳ. Неповоротливый, ува
і каже йому: привези ж ї ї до мене рожать.
лень.
Мнж. 180.
ЗОЮР. II. 38. г
ЗавАлистий,
а, ѳ. Многоснѣжный (о
Заваготіти, тію, еш, м .= 3 а в а гіт н іт и .
зимі). Завалиста зіма. НБол. у.
Мнж. 37, 25.
ЗавАлисто, нар. Большіе сугробы сніга,
З&вАда, ди, ж. Препятствіе, понѣха,
затрудненіе. То завада є йому, що воно не глубокій снігъ. Як у долині, то завалисто,
зійшло. Камен. у. Бути на завіді. Слу а полем ні. НБол. у. Снігу не. дуже
жить помѣхою, мѣшать. Йому й муха на завалисто. Черк. у.
Завалити. См. Завалю вати.
заваді. Ном. № 2890. Поганому животові
ЗавалувАти, лую, еш, гл. Сильно за
й пироги на заваді. Посл. СтАти на завАді.
лаять (о многихъ собакахъ). Зашвкають
Помішать.
ЗаваджАти, джАю, еш, м . = І Зава собаки, завалують на вовка.
ж ати.
ЗавАльковий, а, е.= 3авал и сти й .
* Завалькувати, кую, еш, гл. Замазать
ЗавАдити. См. І Заваж ати.
І.
ЗаважАти, жАю, еш, сов. в. заваглиной стіну.
ЗавАльвуватий, а, е. Л ін ивый? непо
дити, джу, диш, гл. 1) Препятствовать,
мішать, помішать, быть иоміхой. Сей воротливый? Потім як роздивилась ближче,
хміль мені не буде заважати, а буде моєму дак і завалькувавши, і лемехуватий (дід).
серцю смілости додавати. Макс 1849. 85. Г. Барв. 498.
В т , геть звідне, не заважай, нема часу з
З ав ал ь н ій , А, 6 = 3 а в а л и ст и й . Затобою ту балакати! Камен. у. 2) Ио- вальна зіма. НВол. у.
дійствовать дурно (на желудокт.). Пога
ЗавАлювання, ня, с. Обваливаніе.

бикъ
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Завалювати—Завгрубшки.

Завйлювати, дюю, еш, сов. в. зава*
л й ти , л й , лиш, гл. 1) Заваливать, зава
лить. Сніг зм аліт ь по степу усі шляхи,
пі вийти, ні виїхати. Греб. 404. 2) Обру
шивать, обрушить. Прийшла додому, піч
завалила. Нп. • 3) Переносно — закатывать,
закатить. В ін як завалив/ Онъ какъ закатилъ (о ѣздѣ). Йому^як завалили, то ма
буть сот кілька. Завалив пити. Запиль.
Завалю ватися, лююся, ешся, сов. в.
завалйтися, лібся, лиш ся, гл. 1) Обва
ливаться, обвалиться, обрушиваться, обру
шиться, заваливаться, завалиться. Була
завалилася стеля, трохи людей не побила.
2) Заваливаться, завалиться, забираться,
забраться. Було завалиться на піч.
Завалйтн, лйю, еш, гл. 1) Завалять.
2) Запачкать.
Завалйтися, лйю ся, ешся, гл. 1) За
валяться. «Десь завалялось у коморі. 2) За
пачкаться.
Завалйщ ий, а, е. Завалявшійся, пло
хой, мало пригодный.
8авйр, ру, <к.=3аварювання 2. Кв.
II. 289.
Заварйти. См. 8аварювати.
Зйварка, ви, ж. Кушанье, сваренное
изъ молочной сыворотки и сыра или вурдй.
Вх. Зн. 18.
Заварувйти, р^ю, еш, іл. Обезпечить,
упрочить; сохранить. Заваруй нас, Христе
пане! Гол. П. 95.
Завйрювання, н я , с. 1) Завариваніе..
2) Лѣченіе сухими банками при'боляхъ
живота.
Завйрювати, рюю, еш, сов. в. зава
рйти, рю, риш, гл. 1) Заваривать, зава
рить. Варвара заварить, а Сава засолить.
Ном. № 507. 2) Печь, запечь (о боли).
Що це, сестро, да й за пиво, коло серця
заварило. Чуб. У. 432. 3) —сбняшниці.
Ставить, поставить сухія банки при боляхъ живота. Вона й язичок підняти, і со
няшниці заварити, ось така то вона. Кв.
(Драм. 57).
Завйтра, ри, ж. У гудульскихь пастуховъ въ полонинах; родъ шалаша среди
зйгороди, въ которой ночують животныя:
съ покатой крышей изъ луба и откры
тыми боками, чтобы спящій тамъ пастухъ
могъ всегда видѣть животныхъ. Шух. I.
185, 188.
Завбільш ки, нар. Величиною. Еамінь
такий завбільшки, як де в хата 'велика.
Рудч. Ск. І. 105. Так мабудь з теля
завбільшки буде. Харьк.

•Вавббжіти, жію, еш, и . Обѣднѣть.
Лебед. у., Камен. у. В ін тим не заба
гатіє, а ми не завбожієм. Камен. у.
Завважйти, ж&ю, еш, сов. в. ваввйясити, зву, экиш, и . Замѣчать, замѣтить,
подмѣчать, подмѣтить, усмотрѣть, сообра
жать, сообразить. І пішов собі, наче він
не завважив і не чув слова ї ї блащгцого.
МВ. II. 117. Я вже завважив мировою, який
він. НВол. у. Ідь-но, а там далі завважимо,
куди нам повертати. НВол. у. Уже й
сих слів Христових досить, щоб завважи
ти, як противні слова п. Лскоченскаго на
уці християнській. Костом. (О. 1862. VI.
10)- 2) Дѣлать, сдѣлать замѣчаніе кому.
Заввиш, заввйш ки, нар. Вышиною,
іЕров із ями свистала виру заввишки з чо
ловіка. ЗОЮР. І. 302. Де хата стояла,—
кропива та бур’я н заввишки з мене поросло.
Г. Барв. 176. Ум. Заввйшечки.
Заввблити, лю, лиш , гл. Пожелать,
захотѣть. Як завволите, сестро Меланів,—
одказала Катря. МВ. II. 199.
Завгйрити, рю, риш, и . — кому. За
труднить кого; задержать кого. Ще й не
вечір, а вже шпарування тілько побілити...
О, це їй не завихрить! Поти \сонце сяде,
вона і побіле. Мир. Пов. II. 80.
Завгбть, нар. Исключая, кромѣ. Хар.
Завглйб и Завглйбки, нар.— Зав
глибш ки. Кінь як стрибне,— так усіма
чотирма ношми по копцю й вибив, у ко
ліно завглибки. Драг. 253.
8авглйбш ки, нар. Глубиною. В цій
кручі завглибшки буде сажнів півтора.
Черк. у.
Завгбдно, нар. УгоДно. Ізвертається
і чоловіком, і свинею, і кішкою, і чим
завгодно. Рудч. Ск. Н. 176.
Завгодй, нар. Заблаговременно, заранѣе. Треба завгодя лагодитись з своїм доб
ром у город на ярмарок. О. 1861. ІХІ 176.
Збіралися завгодя, завгодя скуповувались,
пекли, варили. Мир. Пов. Н. 56.
Завгбрити. См. Завгорювати.
Завгорбдній, я , є. Находя іційся за
огородомъ. Аф.
Завгбрювати, рюю, еш, сов. в. зав
гбрити, рю, ■риш, гл. 1) Причинять, при
чинить горе, непріятность. Та хоч бий
себе, хоч ріж,— сим нікому не завгориш.
Харьк. 2) Переноси, запрещать, запре
тить. Нехай брешуть: людім не завгориш.
Харьк.
Завгрубшки, нар. Толщиною. Нами
сто було завгрубшки як моє. Харьк.

Завдаванка—Заведенція.
Завд&ванка, ки, ж. Согрѣтте молоко
съ примѣсью сметаны. Каменец, у.
Завдавати, даю, еш, сов. в> завд&тИ,
д&м, дасй, и . 1) Даваїь, дать. Як Бої
дасть, то й тут завдасть. Ном. Л* 13.
2) Задавать, задать (урокъ). О. 1862. I.
54. 3) Отдавать, отдать, закабаливать,
закабалить. М ій батенько мене прокляв і
змгяці завдав аж на три годи на послу ш.
Рудч. Ск. II. 106. З дочкою ліі спати,
завдав сина у лакеї. Шевч. 349. Ждала
мати, оюдала мати (дочки), та вже й
зажурилася. Доню моя, доню, доню-одинице, та й безталаннице! чи тебе завдана,
а чи запродане? Чуб. V. 744. 4) Засы
лать, заслать, ссылать, сослать, упряты
вать , упрятать. А на дворі коня взято,
за Дунай завдапю. Мет. 213. Н а вічну
каторгу заедав. Макс. 1849. 91. Семена
Палія на Сгбір завдав. Макс. 1849. 88.
Далеко десь були вони завдаті. МВ. II.
34. 5) Причинять, причинить кому чтолибо, какой-нибудь вредъ, сдѣлатъ чтолибо непріятное,— въ слѣдующихъ выраженіяхъ:— жёлю. Причинять скорбь, пе
чаль, горе. Тепер мене покидаем, серцю
жалю завдаєш. Мет. 15. Як я тебе в
військо дам, собі жалю завдам. Макс.
1849, № 2 2 — жйху, страх, стрйху. Наво
дить страхъ, устрашать. Щоб більше жаху
їй завдать, і щоб усяк боявся так робити,— у річці вражу щуку утопити. Гліб.
А буде нашу тисячу гнати й рубати,
буде нам, великим панам, великий страх
завдавати. Макс. 1849. 89.— муки. При
чинять страдаиія. Не завдавай мені моло
дому смертельної муки. Мет. 210.— парлй, прочухйна, прочухйнки, хлбету, чбсу. За
дать трепку, отколотить. Ном. № 3860—
3862. Завдавши чосу татарві, січовики
одпровадили загін проти черкесів. Стор. М.
Пр. 27.— соромй. Пристыдить. Світилкашпилька при стіні, в неї сорочка не її,
в неї сорочка кумина,—завдайте, буяре,
сорома! Грин. Ш . 486.— туш. Причинять
тоску, горе. Ой не завдавай, чорнявая,
чому серило туш. Чуб. V. 55. 6) —
брехніб, непрйвду. Обвинять во лжи. Що
обізвусь, то завдають неправду. К. Іов.
74. 7)— думки. Заставить думать, безпононться. Я боржій пішла додому, бо грім і
блискавка, і дощ завдали домашнім про
мене думки. Г. Барв. 221. 8)— дурня.
Ставить въ глупое положеніе, выставлять
дуракомъ. Вони добре бачили, якою дурня
завдав усім Колумб. Ком. І. 55.
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Завд&лѳкя, на/?.=3авдалыпки.
Завд&лыпви, нар. Вазстолніемъ. Так
завдальшки, як до т ії греблі, сиділи в оче
ретах дикі качки. Черк. у. ЗавОалыики
як до тою сухоставу од'їхали чумаки од
села. Черк. у.
Завданн я, ня, с. Задача; урокѣ.
Башт. 22.
Завд&рім, нар. Зада ромі* за безцѣнокъ.
Татарин, братіку, татарин, продав се
стрицю завдаргм, та взяв завдатку ка
лину. Нп.
Завд&тя. См. Завдавати.
Завдаток, тк у , л . Задатокъ. Добре с.юво
стоїть за завдаток.. Ном. Лг 10674. Я
трохи дам завдатку, а там зароблю в кою
майструючи та й оплачусь. Г. Барв. 186.
Завд&ча, чі, ж. Задатокъ. Я вже взяла
три карбованці на завдачу. Полт. г. Слов,
Д. Эварн.
Завдбвж, Завдбвжки, нар. Длиною,
вѣ длину. Роги по аршину завдовжки,
коли не більш. Стор. І. 41.
Завдовіти, вію, еш, гл. Овдовѣть.
Малою заміж пішла, та ще й молодою
завдовіла. Мил. 91. Чом ви, цвіти, рано
забіліли, я молода завдовіла. Чуб. У. 806.
За вдруге, жде.=Вдруге. А він йою
завдруге як заціде у вухо! Хере. у. Слов.
Д. Эварн.
Завдякй , нар. Благодаря. Завдяки доб
рому чоловікові, що порятував мене шмат
ком хліба, я, поснідавши, спромігся переваіи-ваги додому доплентатись, а то пак
нездужав уже і ступіня ступити.
Завдячйти, чйю. еш, гл. Благодарить,
приносить благодарность.
Завдйчѳний, а, ѳ. Благодарный. Завдячений поетові, що він квітками душі
своєї уквітчав йою гцастя,... просив йою
до себе. К. ХП. 23.
Завбдѳний, а, ѳ. 1) Принятый, уста
новленный. 2) Явленный. В ін казав, що
наш контракт незаконний, бо не заведе
ний у нотаруса. Павлогр. у.
Заведбння, н я, с. Обычай, обыкновеніе. У них таке вже заведення, що всі
брати, хоть вони й жонаті, живуть і
роблять укупі. У нас таке заведення, що
жінки не молотять.
Завбдѳно, нар. Разумѣется, конечно.
Борз. у.
ваведбш ця, ції, л с .~ 3 а ведення. Ич,
думаю, яка в їх заведенція! Треба й собі,
щоб не подумали, ию я мужик, дак нічою
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Л не знаю. Драг. 52. Се вже така буде
усюди заведенція. Кв. Драй. 34.
Заведйсвіток, тка, м. = Дурисвіт.
Желех.
Заводія, дії м. Обманщикъ? Гол. II. 508.
Завб8исво и завбзлиско, ка. с. Мѣсто,
гдѣ почва глубоко запала. Вх. Лем. 414.
Завбзтй. См. Завозити.
Завбйхати, каю, еш, гл. Закричать
гвей-мир“ ѵЯку торбуу якою баранця?*—
завейкали жиди. Рудч. Ск. II. 132.
Завеличатися, ч&юся, ешся, гл. За
важничать. Завеличався, як жид на роди
нах. Ном. Де 2490.
З&верба, би, ж. в З&вербних, ка, м.
Родъ раст. изъ породы 8а1іх. Вх. Зн. -18.
Завербувати, бую, еш, гл. Завербовать.
Другу половину завербували собі в товари
ство ті шмаровози. Стор. І. 109.
Заверг&ти, гйю, вш, сов. в. завбргнути, иу, иеш и завбргти, вбржу, жеш,
гл. Забрасывать, забросить, закидывать,
закинуть. Прала дгвойка хусти на леді),
прийшов до неї красний молодець:... „Я ті,
дівойко, хусти розмечу*.— Як ти розмечеш,
я сі позберау. „Я ті, дівойко, праник за
вершу*.— Як ти завержеш, а я сі найду.
Гол. II. 73—74.
З&вѳрбдити, дить, гл. безл. Почув
ствовать дурноту. Щось мені завередило.
Завередувати, дУю, еш, гл. Закаприз
ничать, заирихотничать, начать приверед
ничать.
Заверетбнитися, нюся, няш ся, гл.
Завертѣться, закружиться. Усе заверетенилось у мене в очгх. Г. Барв. 398.
Завѳрещ&ти, щУ щ йщ гл. Громко и
рѣзко закричать. Як увійшла в хату, як
заверещить, як засичить! Левиц. Пов. 343.
Завернйголова, ви, об. Человѣкъ, морочащій- другого, сбивающій съ толку.
Завернути, ся. См. Заверт&ти, ся.
З&верт, ту, м. 1)= 3авертень. Нічим
вовкові блювати, так завертали, Ном.
Л? 2823. 2) Завороть, повороти» Отой
Ш пак живе на заверті. Каменец. у.
Завѳрт&йло. ла, м. Производящей ка
страцію. Оцей мій кум завертайло на на
шому селі.
Заверт&ти, т&ю, вш, сов. в. завер
нути, иУ, неш, гл. 1) Заворачивать, заво
ротить; поворачивать, поворотить. Дике
утя... завернуло під крильце головку та й
куняє на озерці. Греб. 402. Уже коники
запряжеш і возиш завернуті. МУЕ. III.
139. 2) Заходить, зайти по дорогі. Хто б

не завернув на двір, або не зайшов у ха
ту,— є кожному горілки чарка. Стор. М.
Пр. 153. І в хутір лихо завернуло, і сліз
чимало принесло. Шевч. 106. 3) Ворочать,
воротить. Завертала миленького, завертала:
ой вернися, мій миленький, завернися. Мир.
Л. сб. 295. Там пасла гуси дівчина молода.
— „Покинь, дівчино, гусоньки завертати
Гол. І. 72. Жолніри, що йшли слідком, за
вернули собак. Стор. М. Пр. 112. 4) При
глашать, пригласить зайти, запрашивать,
запросить. Оттоді-то удова не убогою себе
мала, всіх козйків у двір завертала. Мет.
424. 5) Возвращать, возвратить что. За
верну все твоє. Грин. II. 99. 6) Оскоплять,
оскопить (животное). О. 1862. V. Кух. 39.
7) —голову, мозок (кому). Оглуплять, оду
рять (кого). Не тгег освіти, що серце су
шить і юлову завертає. О. 1861. XI. 104.
Чаще безлично: завернуло голову, мбзок
(кому). Одурѣлъ (кто). Чуб. III. 131. 8) За
вернути ніс. Заважничать. Ном. № 2467.
Заверт&тися, т&юся, ешся, сов. в. за
вернутися, нУся, нешся, гл. 1) Заворачи
ваться, завернуться, поворачиваться, по
вернуться. 2) Ворочаться, воротитьсц, воз
вращаться, возвратиться. Біжи, біжи, дитя
моє, не барися: на сінечному порозі завер
нися. Мет. 150. Тебе, серце, не покину, хоть
покину,—завернуся, до серденька пригорну
ся. Чуб. V. 262. Заверніться, тату, до
дому,— я й сама піду. Рудч, Ск. II. 55.
Заверт&ха, хи, ж.?— Який буде обід
твій...— Не журися ти, дівчино, єсть там
в полі соломаха, козацькая завертаха. Лукаш. 12.
З&вертень, тня, м. Веревка или дере
вянное кольцо, которыми прикріпляють
оглоблю къ санямъ. Сим. 37. Нічим вов
кові блювати, так завертнями. Ном.
.V 2823.
Завертіти, ся. Ср. Завірчувати, ся.
З&вертка, ви, ж. 1) Пукъ стеблей
столищ го на корню хлѣба, свернутый узломъ. По народному довѣрыо, з&вертна дѣлаетсл съ злымъ уігысломъ и имѣетъ силу
причинить болѣзнь сорвавшему ее мли
съѣвшему хлѣбъ изъ зеренъ тѣхъ колосьевъ,
которые были въ з&вертці. К. С. 1889. X II.
597. См. Завивка, завитка, завиття, закрутень,
закрутка. 2) Родъ деревлнваго запора у
дверей: нроходящій сквозь дверной косякъ
стержень, на внутреннемъ концѣ котораго
деревянная пластинка, прикрѣпленная къ
стержню посреди нѣ и при горизонтальномъ положеній захватывающая своею поі
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доввною внутрь отворяющуюся дверь; вра
щая стержень, а съ нимъ и пластинку,
ложно отпирать и запирать дверь. Чуб.
VII. 383. Христя кинулась до надвірніх
дверей.» зачинила й закрутила заверткою.
Мир. ХРВ. 216.
Завѳрш&ти, ш&ю, еш, сов. в. заврршйти, ш^, шиш, гл. Завершать, завер
шить, заканчивать, закончить (крышу,
стогъ, копну). Чуб. III. 390. Здорові та
гарно завершені стоги 'пшениці та жита.
О. 1862. X. 113. Иногда употребляется
и вообще въ сиыслѣ заканчивать, закон
чить, довершить. Бреши, бреши, гаразд за~
верши, під конеиь правду скажи та й забожидь. Мнж. 166. Було, було, погано, а
сей год завершило (т. е. дошло до высшей
степени): яі хліб не вродив, ні огородит.
Волч. у.
Заверюха, хи , и пр.=3авірю х& и пр.
За вер Айка, ки, ж. Родъ запора деревяннаго. Вх. Лем. 414.
8авесѳлйтися, люся, лйшся, гл. От
даться веселью.
Завѳстй, £ ся* См. Заводити,
ся.
•
Завечоріти и завечоріти, рйть, гл.
безл. Вовечерѣть.
Завбштатися, таюся, ешся, іл. 1) За
суетиться. Вона завешталась по хаті,—
дивлюсь, несе й черв'яка заморити. 2) На
чать шляться. Парубок сидів удома, а це
завештався по містах. 3) Засидѣться, за
гуляться. Н а току завештався: там мо
лотять та віють. Харьк. У пасгаі завеш
тався. Харьк.
З&вждѳ, нар. Всегда. Ой де то ангели
та пісню співають, Всевишняю Бога завжде
вихваляють. Чуб. III. 384.
Завждбнний, а, е. Всегдашній, по
стоянный. Треба їх до діла призвичаїти.
От і почалось завжденне призвичаювання.
Мир. ХРВ. 127.
З&вжди, мор/=Завжде. Чи що зроблю,
куди піду, завжди серив в тузі. Чуб. V. 277.
вйвиздішній, я, є ^ З авж д б н н и й . То
було завждішне змагання. Мир. Пов. 1. 149.
Завздалегідь, ?шр.^=3а8далвгідь.
Завздбвж, заввдбвжки, нар. — Зав
довжки.
вавзйтий, а, ѳ. Стойкій въ преслѣдованіи своей дѣли, упорный, неуступчивый;
ожесточенный, неукротимый, злобный. Зав
зяте як перець, покіль не вийде нагерець.
Наш отаман Гамалія, отаман завзятий.
Шевч. 60.
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Завзйтися, візьмися, иѳшся, гл. 1) Задаться цѣлью, упорно стремиться въ чему.
Завзялись ляшки ще й багатії люде за
брать, забрати т их бідних сирот. Чуб. V. *
973—974. 2) — на нбго Взъѣсться, оже
сточиться, напасть на кого. Нисарь за
взявся па мене. Каменец, у. Три селі завзя
лися на старшину. Нболын. у.
Завзйтість, тости, ж. Отвага, стой
кость въ преслѣдованіи цѣли, упорство,
ожесточеніе, злоба. Воєнна буря закрутила,
латинське серце замутила, завзятість вся
кого бере. Котл. Ен. IV. 63. Завзящістю
сповняє Україну. К. ЦН. 201. В завзя
тості страшний. К. МБ. XI. 144. Госпо
дарство своє позаводили твони не так догля
дом, як завзятістю. ї х усяке боїться, чи
сусіда, чи наймит; з убогого вони уміють
здерти своєю запомогою і з поденника викру
тять останню краплю поту. Г. Барв. 162.
Завзйто, нар. Стойко; упорно, неуступ
чиво; сильио. Попились завзято. Шевч. 454,
Завзйток, тку, ле. Враждебныя чув
ства, непріязнь, злобное отношение къ.
кому. Мае на мене завзяток. Вх. Зн. 18.
ЗавзАття, тя, с. Энергія, отвага, стой
кость, неуступчивость, упорство. Колихали
(отамана) на руках, вихваляючи його ли
царське завзяття. Стор. М. Пр. 148. А в
братів твоїх козаків багато завзяття.
Макс. 1834. 86.
Завивййка, ки, ж.? Бо на нас (дівча
тах) плаття—все шовк та китайка, чер
вона окрайка. А въ варіантѣ вмѣсто послѣдняго стиха: зверху завивайка. Мил. 5 К
Завивййлѳчко, ка, с. У м. отъ завивайло.
Завивййло, завивйло, ла, с. 1)Бѣлая
намітка или вообще кисея, которой ионя*
зываютъ новобрачную поверхъ очіпка. Ой
білеє завивайло да вічнеє покривайло. Нп.
2) Чалма. Сам на чердак виступав, ту
рецьким білим завивалом махав. Ад 1. 216
Ум. Завивййлечко.
І. Завивйння, ня, с. 1) Завнваше,
свиваніе. 2) Обмотываніе, обертываніе
3)—Завквайдо. Глянь на поріг, дгво, несуть
твоє діло: білеє завивання, вішне покриван
ня. Свад. п. Грин. Ш . 488. Ой твій бра
тець із віком іде і біле завивання у віиг
несе. Мет. 208. Ум. Зазнвйннячко І'рив.
Ш . 435
П. Завив&нна, ня. с. ЗаВываше. Ле
вин. Пов. 331.
1. З&внвДти, ваю, еш, сов. в. вавАти,
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в'ю, ёш, гл. 1) Завивать, завить, свивать,
свить. Ой зав'ю вінки та на всі святки.
Чуб. III. 190. 2) Заворачивать, завернуть,
обматывать, обмотать, обертывать, обер
нуть, повязывать, повязать; налагать, на
ложить повязку. Скину опанчу, зав'ю ніж
ки. Чуб. V. 115. Молодії молодиці, зави
вайте юловиці. Чуб. III. 47. Рани мої
смертельнії промивав, м'якенькою бавовною
закладав, червоною китайкою завивав. ЛД.
І. 250. 3) То же, что н покривати, по
крити новобрачную, а также в дѣвушку,
имѣющую ребенка. Переносно: покрити
д ів ч и н у — обольстить дѣвушку. Желех.
П . Завивйти, вйю, еш, сов. в. завйти,
вйю, 'ОШ, гл. Завывать, завыть. Завив як
вовк. Ном. 2382. По козакові вовченьки завили.
Чуб. Сердитий вітер завива. Шевч. 26.
Завив&тися, вйюся, ешся, сов. в. вавйтися, в ’юся, ёшся, м. 1) Завиваться,
завиться. Заплітайся, плетінь, заплітайся,
завивайся труба золотая. Мет. На їм ку
чері завиваються. Чуб. V. 874. 2) Заво
рачиваться, завернуться, обматываться, об
мотаться, повязываться, повязаться. Р у
синки там завиваються в намітки. Св.
Л. 2. 3) То-же, что похрмвйтися (новобрач
ной), & покритися з кии—быть обольщен
ной кѣмъ (о дѣвушкѣ). Желех.
вйвивкч, Ки, де.=3авѳртк& I. Чуб.
ПІ. 193.
Завйда, ди, об. Завистникъ, завист
ница. Лф.
Завйднти, дж у, диш, гл. Позавидо
вать. Хт о завадить, той мене сиротоньку
зобидитъ. Мет. 293.
Завйдітн, дж у, диш, м. Увидѣть.
Ой заплакала та Морозиха, ох ідучи на
місто. Завиділи козаченьки да мед-вино
п'ючи: „Годі, годі, Морозило, по Морозенку
голосить“. Мет. 410.
Завйдка, аавйдко, нар. Засвѣтло. Холи
б мені завйдка додому прийти. Каменец, у.
Вечеряй, козаче, сю вечеру завйдка. Чуб.
У. 47.
Завйдки, ків, мн. Зависть. Завйдки
беруть. Завидно. Завидки беруть, що нам
не дають. Посл.
Завйдлнвий, а, е. Завистливый. Дівча
та завидливі. О. 1861. X. 57.
Завйдна, нар. З&свѣтло. Аф.
8 ав ід н и й , а, ѳ. Заиѣтный, приміт
ний. Тоді межа завидна була, а тепер
кат його зна й непримітно стало. Павлогр. у.
Завйдник, ив', .ѵ. Завистникъ. К. Бай.

152. Завиднику пщюжои, а жалоснику ро
жок. Ном. № 4823. Весело позирає згорда
забісована дівчина на своїх завидників. Г.
Барв. 464.
Завйдниця, ці, ж. Завистница.
Завидно, нар. Завидно. МВ. II. 158.
Завидно, що в коюсь видно. Ном. Л* 4803.
Зйвидощі, щ ів и щей, ж. мн. Зависть.
Ном. № 4808.
З авід у вати , дую, еш, гл. Завидовать.
Ой у броду, ой у броду брала дівчина воду,
там козаченько коня напуває, завидує на її
вроду. Нп.
Завидющий, а, Є. Завистливый. Завидущі очі.
Завйдько, ва, лі.—Завиднив. Завидько
з заздрости нудився. Мкр. Н. 37.
Завидющий, а, е = 3ави дущ и й Завикйти, вйю, еш, сов. в. завйкнути и вавйкти, вн у, неш, іл.—З ви к ати
звикнути.
Завйлю ваяня, ия, с. Заискиваніе, виляніе около чего нибудь.
Завйлю вати, люю, еш, гл. Заискивать,
вилять передъ кѣмъ нибудь.
Завялй ти, лйю,еш, гл. Завилять. А Прус
хвостом не завиляв, як знаєш лис хвостом
виляє. Котл. Ен.
Завйиа, ни, ж. Вина, погрѣшность.
МВ.
Завинйтѳль, л я , м. Обвинитель. ІІВ.
Завинйти, н й , нйш, м. 1) Задолжать.
А цибулька ся не вродила, а я довжок за
винила. Чуб. V. 1095. Завинив я йому
тридцять карбованців. Каменец, у. 2) Про
виниться. А що ж бо я кому завинила,
за що ж мене зла доля побила? Гол. 1 .358.
Зави н ін н я, н я, с. Свитокъ, свертокъ.
Зносили свої скриньки, свої завиніння, свої
торбинки. Левиц. 1. 505.
Завяновйтитися, чуся, тиш ся, гл.
Задолжаться, войти въ долги. Завиноватився я людям багато. Канев. у^
Завиновйтіти, тію, еш, и . Задолжать.
Багато грошей завиноватів Петро. Ка
менец. у.
Завинпбритися, рюся, ришся, гл. За
упрямиться. Худоба завинперилаея, везучи
віз на гору. Кременч. у.
Завинувйти, н^ю, еш, гл. Обвинить.
Завинували жінку. Каменец, у.
Завинити,
нбш, гл.—Завити 2.
Купи, мати, шовку завинуть головку. Нп.
Відказала вона, взявит грущу, г завинула
ї ї в хустку. Св. Л. 204. Знайшла датину,— ні в віщо завинути. Г. Барв. 529.

Завинутися—Завід.
Завинутися, нУся, ибпіся, гл. 1 ) =
давитися 2. 2) О цвѣтахъ: свертываться,
складывать лепестки. Завинулась калинонь
ка, та й не роспусков• Рудан. І. 15.
Завинйтко, ка, с. Узелокь, свертокь.
Вештатись по Божому світові із палицею
в руках, а завинятком на плечах:.
З авір и ти ся, рюся, ришся, и . Раз-4
сердиться, разгнѣваться. Вх. Зн, 18.
^ Зависйти, сію, еш, сов. в. завйснути
и завйсти, сну, нѳш, гл. 1) Вѣшаться,
повіситься; повиснуть. Ой у лісі на горісі
сорока зависла. Чуб. III. 133. Червоне на
мисто в шинкарки зависло. Чуб. У. 582.
Мертвець за ним і собі у дзвіницю, та в
дірці, що перехрещена, і завис на хресті.
ХС. III. 57. Н а віях, мов дві перлини,
сльози зависли. Г. Барв. 223. 2) Оставаться,
остаться неуплаченнымъ, накопляться, на
копиться (о платежахъ, недоимкѣ, долгахъ).
Я й платив, щоб подать не зависала.
3)— на кому. Лежать на комъ, лечь на
кбго. Н а твоїй голові все зависщ бо тц
староста. Каменец, у.
Завйска, ви , ж. Недоимка, просро
ченный платежъ. Це на вас завйска зоста
лась, а ми всі дали подушне. НВолын. у.
Зависвотіти, кочу, тйш, и . Завиз
жать, взвизгнуть. 1 з реготом завискотгла—
і мов лихий ї ї злизав. Греб. 358.
Завйсливий, а, ѳ = 3 ав и д л и в и й . Зависливі очі. Ном. А* 4817. Зависливі бага
тирі. Грин. І. 193.
Завйснути и иавйсти. См. Зависати.
Зйвисть, сти, ж. Зависть. Вам на
зависть, а їй на користь. Ном. Лі 11593.
Завит&ння, в я , с .= 3 а в іт а н н я .
Завит&ти, тАю, еш, <л.=3авітати. За
вышав я до веселої козачої хати попасува
ти коні. Хата. 95. Січові гості зави шали
таки до нас. Хата. 115.
І. Завйти, ся. См. І. Завивати, ся.
П . Завйти. См. П . Завивати.
ЗАвитка, ки, ж. 1 )= 3авертка І.ЧубНІ. 193. 2) З авй тк а= П о к р и тк а.. Вх.
Зн. 18.
За в и т т і, т і , с. 1) Женская повязка,
имѣющая видъ полотенца, обматываемаго
вокругъ головы и шеи. Гол. Од. 27. Якась
жінка у завиттю
пртїшла. Каме
нец. у. 2 )= 3 а в е р тк а 1. Ч. Г. В. 1858.
А* 17. 129.
, Зави хіль, хблі, ж. Мятель, вьюга.
Черк. у.
Завйхоритися, рюся, ^ипхся, ці. За
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кружиться вихремъ. Думка йою закала
мутилась, завихорилась. Мир ХРВ. 51.
Завихрйти, рю, рйш, гл. Поднять
шумъ. Поки нема його, та й тихо, а як
прийшов, так і завихрив. НВолын. у.
Завйхтуритися, риться, гл. безл. За
хотіться сильно и чтобы скоро сдѣлалось' желаемое. Завихтурилося іти в най
мички. Вас. 213.
Завйчити, чу, чиш, «л. Пріучить.
Завинили так, що голова ваша все сверить,
хоч і нічого нема. Лебед. у.
Завйчка, ки, д е.= 3 ви ч к а. БрАти завйчку. Привыкать, имѣтъ обыкновеніе.
Я й завички не брала удень спати. Зміев. у.
ЗавищАти, щу, щйш, гл. Завизжать.
Як запищить, як завищить! та й побила
в ліс. Рудч. Ск. II. 20.
( ЗавівАти, вію , еш, сов. в. завіяти,
вію, еш, гл. 1) В іять, повіять. Холодом
завіє. Туди (в труну) й вітер не завів і
сонечко не заріе. Мил. 183. 2) Заносить,
занести, завіять. Снігом дорогу завіяло.
Ой зірву я листочок та закрию слідочок,
щоб не завіяв, гцоб не засипав буйний вгтерочок. Нп.
ЗАвід и завбд, вбду, .и. 1) Начало, то,
съ чего что-либо началося, завелося. Ще й
заводу нема, ще й не починши. Ном. 7801.
Немй й заводу, а) Не было и заведено, и
не было никогда. Г}>ебня чорш-ма її заводу, •
бо не пряла, каже, зряду. Нп. б) Исчезл(
все, н ітъ и сліда. Уже й заводу нели
тою нічого, що там було. 2) Начало, при
чина ссоры. Я знаю цей завід між ними
НВолын. у. Знайду собі другу милу, що*
не мала роду, гцоб не було, як з тобою
жадною заводу. Чуб. V. 255. Завод зро
бився з того, що пюй не хтгв платиші
за юрілку. НВолын. у. Не )юбп заводі/: як
в грошіх-^віддай податок. НВол. у. 3) За
водь. А мій милий у неволі, у неволі— ні
роботі, він на сахирнім заводі. Ірин. III
563. Там недалеко рибні заводи заиорозькгї. ЗОЮР. І. 111. 4) Заведете,
учреждение, 5) Звукъ плача, плачь. Дочу
лися важкі зивоіїи плачу. Мир. ХРВ. 49.
Мирний употребляетъ это слово вообще
вь смислі иротяжнаго звука. Дикі заводи
реву (бугаевого) розляїались по околиці.
Мир. ХРВ. 129. Вітер покривав їх своїми
жалісливими заводами. Мир. Пов. І. 118,
Вітер дЬносив до них заводи дзвонів. Мир,
ХРВ. 142. На всі заводи кричати. Во вег
горло кричать.. Слулайше мене!— на всі за
води Гримим» Ушиппи'і,— адже я сотник,
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За відати—Завірчувати.

Кв. I I . 94г б) Домашній пр&здникь (кре?
стины, свадьба и т. о.). Який же там
завід?— Хрестини. На зйводг був. Підем
ьа завід. Черк. у. 7) Верхній край плав*
ной сѣти, къ которому привязываются по*
плавки. Вас* 188. 8) Родъ понятыхъ или
экспертовъ, въ количествѣ пяти и болѣе
человѣкъ, которыхъ потерпѣвшій убытокъ
отъ потравы хозяинъ приглашаетъ (завб*
дить з&від) для освидѣтельствованіл на
мѣстѣ размѣровъ причиненныхъ убытковъ;
з&від ыожетъ самостоятельно постановить
рѣшеніе. Чуб. VI. 79, 9) У зйводи, Во
весь карьеръ. А брат уже летить у за»
води т их двох гостей зострічатй. Федьк.
Завідати. См. Завідувати.
ЗДвідка, ки, ж. Въ пловучей сукно*
вальнѣ, помѣщаемой на лодкахъ: передняя,
меиьшей величины лодка, на которую упираются валы колесъ. Вас. 173.
Завідній, я, в. 1) Захожій. Хиба я
заеідмя? я тутейша. НВолын. у. 2)~3&*
біжний. Вас. 187.
8 а в ід н і, ні, ж. Бревно, которымъ по-*
ворачик^іютъ вѣтряную мельницу. Полт. г.
За від омити. См. Завід омляти.
|
Завід ои яй тя, лйю, еш, сов. в. вавідомити, млю, миш, м. 1) Заявлять, за
явить. Мою хлопця можна принята й
тепер до школи, бо він завідомлений, дарма
що прийому нема «немер. Черк. у. 2) Н аві
щать, вввѣствть.
Завід у ван н я, н а , с« І) Провѣдываніе.
2) Отвѣдываніе.
Завідувати, дую, еш, сов. н. вавідати, даю, еш, гл. 1) Навѣщать, н а л 
етить, провѣдывать, провѣдать. Нехай
мене той завіда, що о полі обіда Чуб. V.
13.' Я к на ту ж пеню і стара Чийчиха не
еавідає нас. МВ. II. 122 2) Отцѣдынатц
отвѣдать. Або води завідаю, *або петлі на
шию. Ном. № 4086.
З&відця, ці, м. Завѣдываютій, руко*'
Водитель; подрядчикъ. Властитель такого
ллса наймає собі завідцю— чоловіка, який
би усю роботу у лісі (рубати ліс) на себе
Перебрав, завиУиЛ годить собі леїіпів., Шух.
І. 173.
,
п
З&ВІДЬ, в о д і Ле* Въ вираж.: чоботи
зшити під зівідь, т. е. такъ. что каблукъ
пришить дратвою, і образующею рубець
сверху.надь каблукомъ. Черном.
З&відьжув&тв. м^ю, еш, гл. Околдо
вать Дочку завідьмувала якась ледащиця.
Завіж каТи, каю, е ш ,'гл. Завизжать.
Завіжка* коні. НВолын. ѵ.

Завій, вбзу,,*. Привозь; подвозьзерна
на мельницу; также подводы,• привезшія
верно, и тѣснота, ими производимая. Впер
ше бачу, щоб такий завіз був. НВол. у.
Коло млина вештались люде, зносили з во»
зів мішки млива, пірнали вт емнопй две»
рей і знов вертались до возів. Завозу сто*
яло дуже багато. Левиц. І. 373. ,
ЗавІ8я6ньво, нар. Ум. отъ завізно.
Завівяяй , а, ѳ. Имѣющій много діла,
работы. Чи ви завізні? може б мені чо*
боти помили! НВолын. у.
Завівник, ка, лі. Привозящій зерно
на мельницу для помола.
Заві8ИО, нар. Много привоза зерна въ
мельницу. Н а нашому млині так завізно,
що не потішишся молоти. Употребляется
также и въ вначеніи много работы вооб
ще. їздили наші коні кувать, та к а ж у т ь ,
завізцо. Мнж.* Прийшов пізно, аж завізно.
Ном. № 1802. Ум. Завізнбнько. Аф.
Завій, вбю, м. Повязка: чалма.
Завій ка, к и , де.= Н аж ітка. Гол. Од. „
70. Въ Вуковинѣ это также и дѣвпчье
покрывало. Гол. Од. 71.
Завійна, ни, ж. 1) Болѣзнь: сильная
рѣзь въ животѣ. Перша каже: у небоги
пристрітні уроки; друга плеще: їй за*
війна всунулася в боки. Мкр. Н. 4. 2) Мя*
тель. Мнж. 180.
Завій н и ц я, ці, ж .= 3авій н & і . Бодай
тебе взяла завійниця! Ном. Л* 3724. Тро
янські плакси тут )тдали, як на завій*
ницю кричали. Котл. Ен. VI. 43.
Завійтув&тися, т^ю ся, ешся, гл.
знаться, будучи війтом.
Завікув&ти, к^ю , еш, и . Остаться на*
вѣки, навсегда, закончить жизнь. Не вер
нусь уже на свбі краг, тут уже десь за*
вікую. В покритках мабуть вона й заві»
кує. Харьк.
Завідькувати й , а, е. О деревѣ: съ
волнистыми извилинами. Вас. 145.
Завірити. См. Завіряти.
" Завірки , рок, ж. мн. Огорожа изъ
колышекъ или древесныхъ вѣтвей. Вх.
Лем. 414.
> Завірчуван н я, н я г с. Обвиваніе, обікк
рачиваніе, закутываніе.
Завірчувати, чую, еш, сов. в. завер
тіти , вѳрч^, тйш, гл. 1) Обвивать, обвить,
тканью, бумагой и пр., заворачивать, за*
вернуть, обертывать, обернуть. Н е’ лізъ на
колодку, бо заб'єш головкупщ буде боліти,
нічим завертіти. Макс. (1349). 103. Мені,
дівко, та пришиють квітку, тебе, дівко,

Завірчувати с я - Завладати.
іавертять в намітку. Мет. 15. £) Завер
тывать, , лпвертіть, завинчивать» завинтить.
Завірчуватися, чуюся, ешся, сов, в.
завертітися, „ч?ся, тйш ся, м. 1) Обви
вать, обвить тканью, обматываться, обмо
таться. З гарної дівки юрма і молодиця:
гарно (в намітку, напр.) завертиться, любо
подивит ься. Ном. .V 9004. 2) Только сов.
в. закружиться, завертіться. Коло сусіди
заверт івся чо.ювік якийсь незнайомий. Новомоек. у.
Завірюха, хи, ж. Вьюга, мятель. Аж
іульь,—ліма впала, (вшиє молам завірюха.
Шевч. 84. Завірюла— преш кожуха, Ном,
626. Ув. Завірюшище,
Завірюшливий, а, ѳ» Вьюжный. Желех.
Завірити, рАю, вш. сов. в. вавірити,
рю, риш, іл. Увірять, увѣрить. Мене за
вірили лнкк, що тебе нема. вже на сім
світі. Стор. М. Нр. 54.
З&віс, су. л ,= К р у ч а . Вх. Зн. 18.
Завіса, си, ж. 1) Завѣса, занавѣсъ* Леввц. Ііов. 52. У иеркві ма-двое роздерлась
завіса. Чуб. 111. 16, Над вікнами висіли
з оксамиту та ще з чиюсь завіси. Стор.
М. Пр. 74. 2) Тесемки, которыми связы
вается опушка мѣховой шапки (у галицк.
мѣщанъ). Шапка на завісах. Гол. Од. 19.
3) Дверная петля. 4) Родъ жерди для
развішиианія бѣлья. Вх. Зн. 18. 5 )= 3 а віс. Вх., Уг. 238.
;
Завісити, ся. См. Завіш увати, ся.
Завіска, ви, ж. Передникъ, фартукъ.
Міусск. окр.
Завіскрйтися, рібся, рйшея, гл. Рас
пустить сопли, запачкаться соплями. Прий
шла Венера (скривившись, заплакавшись і
завіскрившись. Котл. Ен. І. 12.
Завісок, ска, м. Желѣзыый брусокъ
въ возу, прибитый къ плечу, чтобы коле*
со не терло плеча, на которомъ стоить
лщвкъ воза. НВолын. у. Рудч. Чп. 249.
Завістйти,
стйщ, гл.— когб. Со
общить (кому). Думали-думали, як його
лучче Катрю завгетити про тс, гцо нули.
МВ. II. 138.
З&вісь, сі, ж .= 3 а в іс . Вх. Зн. 18.
Завіт, та и ту, м. Завѣтъ. 6в. Мр;
XIV. 24.
<
Ковчег завіта. Чуб. ЦІ. 340. А що, доню,
пам'ятаєш мій завіт тобі? МВ.
Завіт&хьфик, ка, лі. Посѣтитель. М упать Тетяну завітальники. Хто не зайде,
то все одно кажуть, гцо Василь до инЩої ходить. Г. Барв. 541.
Завіт&ння, ня, с. Посіщеніе, захожденіе.
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Завітати, тАю, еш, м, Посітить, зайти,
рЛюОе, бачивши, що вона нікуди не заві»
тактіь, також обступилась од них. Г.
Барв. 160.
Завітритися» рюся, ришся, м. ЗаѢхать, забраться. Нема мою панича— аж
у Черніив завітрився. Харьк.
Завітувбння, ня, е. І) Завѣтъ. 2) Завѣіцаніе духовное. Желех.
Завітувати , тую, еш, м. Завѣщать.
Духом високим... оюив та й нам пою за
вішував наш батько Тарас. О. 1862. Ш. 25.
З&віть, ті, ж. Проволока па задникѣ
сапога. г
З авіх о д ятвея, литься, гл. безл. На
вчаться 0мятеля.
З авіх твр и та, рю, риш, ід. Схватиться
вихремъ. Загуло, завіхтирило. МВ. (К. С.
1902. X. 155).
Завічйти, чАю,' еш, іл. Предвіщать.
Ой голубе, голубе! завічаєш штось дщюю
для нашою молодою. Гол. IV. 438.
Завічно, нар. При жизни. 7/Ы собі
завічно пекло готував. Чуб. НІ. 356.
З а в ш ал ь н и к , ка, м. Гіовѣсившійся.
Каменец, у.
Завіш ати, ся, См. Завіш увати, ся.
Завіш увати, шую, еш, сов. н. заві
сити, шу, сиш и 8авішати, шаю, еш,
гл. 1) Вішать, повісить. Такого дітей, що
й гілля не здержало б (як би завісив). Ном*
Л* 13871, А йою ми.ха не злюбила, іе>І нове.их
його вь сад та й завішала. Чуб. V. 804.
2) Завѣшивать, завѣсить; увішавать, увіситъ, обвѣшивать, обвѣсить чѣмъ - либо.
Він усе просив завісити вікна, Левиц.
Пов. 81. Купалочка з купа вийшла та й
кропом очі завішала. Мет. 312,
Завіш уватися, шуюся, ешся, сов. в.
вавіситися, ш уся, сишся, гл. 1) В іш ать
ся, повіситься. Піду завішуся, нехай усі
люде знають, як чумаки умірають. Гол*
До осичини прийшов і завішався на оси
чині. О. 1861\ X. 53. 2) Завішиваться,
завіситься, увішиваться, увігИться, обві
юй ваться, обвіситьсл чімъ-либо.
За-віщо? За что? За-еіщо він ї ї убив?
Завіякуватж й, а, е. Разгульный» Одни
забіякуватий чоловік та піячив у шинну,
Грин. II. 171.
< З а в іяти . См. Завівати.
8Авкрй(в)дно, нар. Обидно. Заекрйдно
йому, гцо в ньою нема. Каменец, у. Тому
заекрйдно, що він сіяв, а той узяв хліба
дві копи. НВолын. у,
Завлад&ти, дАю, еш, и . Завладігь.
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Завладіти—Заводвя.

Якось то ними князь той окуковаший не•
правдою завладав.{ МВ. Ы. 34.
Завладіти, дію, впг, и.=^3авладати.
Завліканий,. а, 6. Вышитый. А в на<шЛ Бондарівни завлікані плічки. Чуб.
Завлйги, л й г, ж. мн. Время наступленія сна. До завляг ще далеко. У добрі
т елят (дуже пізно,) приїхав. Каменец, у.
Завмбрти, мр^, рёш, м. Упасть въ
обморокъ. Уман. у.; замереть.
Завовт^эитися, ж уся, зншся, гл. За
возиться надъ чѣмъ нибудь.
Завбд. См. Завід.
Завбднти, джу, диш, сов. в. завести,
д^, дбш, гл. 1) Заводить, завести кудалибо. Завів його на таку кручу, що страш
но й глянути вниз. Завів дівчину в чуже
село. Бона до нас діток своїх завела, по
кинула, а сама знов таки пішла туди до
його. МВ. II. 190. — перби. Повести куда
нибудь линію пером. Що заведе пером, тою
пе виволочеш волом. Ном. Л» 7383. 2) Заво
дить, завести за что-либо. Завів його за
хат у, щоб не бачили, та й каже нишком...
А брат сестру за стіл завів. Грин. III.
612. Завбдити на посад (молоду). Свадеб
ный обрядъ: сажать новобрачную за столь
въ красномъ углѣ. В неділю після обіда
завели Ганну на посад. Левиц. I. 21. Мо
лоду заводить за стіл брат хусточкою.
Грин. III. 429, 3) Отводить, отвести. За
вела коня до стаеньки. Чуб. III. 393. Дів
чино моя, напій мі коня і заведи до кірт щ іх де зімна вода. Чуб. V. 108. Я за
веду тебе до нас. Г. Барв. 241. 4) Встав
лять, вставить, вдѣлывать, вдѣлать во что,
всовывать, всунуть. Завбдити цурни. При
постройкѣ дуба (лодки изъ цѣльной ко
лоды): распоровъ колоду, вставлять въ
щель распорки для распиранія боковъ.
Вас. 151. —у рйтки, у шбхти. У ткачей:
пропускать нити основы сквозь отверстія
названныхъ снарядовъ. См. Варстат. Вас.
166, 167. — в палітурки. Переплетать (книту). Славяносерб. у. —під скло. Вставлять
въ рамку подъ стекло (картину)*. 5) Вно
сить, внести (въ книгу запись). Та ще в
Метрики як заведе Марисею... ' О. 1861. XI.
Кух.* 34. 6) Класть, положить на ноты.
В ін все записував пісні народні... і навіть
самі мелодії пісень і заводив у ноти.
Левиц. Пов. 225. 7) Прикріплять, при
кріпить сапогъ къ колодкѣ "гвоздями или
веревочкой (у сапожниковъ). Сумск. у. 8)
Начинать, начать. Товариш мій давний
заводить з нею танець. Федьк. 9) Заво

дить, завести; устраивать, устроить; осно
вывать, основать. Завели собі деяку горо
дину. Рудч. Ск. I. 131. Пішла вона зви
чайненько прохати, щоб лев в дуплі дозво
лив їй... хазяйство завести маленьке. Гліб.
58. Ти, козаче, ти, бурлаче, не хороше
робиш, що зарання п'єш, гуляш , бенкети
заводиш. Чуб. У. 1020. Я к би у нас на
селі школу завести. Ком. І. 23. Завести
подушне. Завести недоимку въ уплатѣ по
душной подати. НВолын. у. 10) Запѣвать,
запѣть, затягивать, затянуть, начинать,
начать нѣсню. Без мене не зн а ш як г
взяться, як і пісню завести. Стор. I. 133*
Завели вдвох пісеньку. Г. Барв. 198. Онде
дівча йде по воду, думку йкусь завело.
Федьк. І. 24. 11) Голосить, длакать. Йе
чує, як заводить сиротина. Млак. 76.- 12)
Так завёдено. Такъ принято, таковъ обы
чай. Вас. 212.
Завбдитися, дж уся, дишся, сов. в.
завестися, д^ся, дбшся, гл. 1) Вводиться,
ввестися, отводиться, отвестися. У їх коні
не заводяться на ніч у хлів. 2) Вставлять
ся, вставиться. Уже хто й зна відколи
все заводиться в його ся каргтші під Ькло,
та й досі ніяк не заведе. 3) Вноситься,
внестися (въ книгу, запись). 4) Быть полагаемымъ, положеннымъ на ноты. 5) За
водиться, завестися, появляться, появить
ся; входить, войти въ обычай; устраивать
ся, устроиться; основываться, оснбватьсл.
Як заведуться злидні на три дні, то чорт
їх і довіку викигикає. Ном. Л» 1518. Тоді
саме заводивсь унівсрсІтет у Харикові. К.
Гр. Кв. XVI. Хиба ж чорноморцеві за
службою було коли заводиться оцхіжїіїм
хазяйством? О. 1862. X. 112. 6) Начи
наться, начаться. Вже заводиться дощ.
Каменец, у. І завелась на стосі геркотня.
Греб. 363. Ще на світ не заводилось. Еще
и не начинало свѣтать. Св. Л. 69. 7) На
чинать, начать состязаніе, споръ, ссору,
заспорить, ссориться. Стамі ділиш ся...
і завели аюриться. Рудч. Ск. I. 196.
Думав* от заведуться за ту віру, так нг..І
Стор. М. Пр. 44. 3(гвелися, як той казав:
багатий за багацтво, а убогий—бо•зна
й за віщо вже. Ном. .V 3514. Як поп'ють
ся горілки, то й заведуться биться. ЗОЮР.
I. 110. Як би ти не заводивсь, то й не
смуткував би тепер, і не стидно б було,
гцо тебе попобито. МВ. II* 10.
Заводійка, ки, .я. Зачинщивъ. Ва-.
силыс. у.
36 во дн я, ні, ж. Хлопотливое дѣло,—

Заводський—Завора.
заведешь его, да и не оберешься хлопотъ.
Я не хочу робити млина, не хочу цієї заМирг. у. Слов. Д. Эварн.
Заводській, 4. 6. Заводской, относящійся къ заводу. А заводський лежень не
хоче роНипли. Грин. 111* «14.
Завбдця, ці, м. Зачинщикъ.
Збводь, ді, ж. Заливъ. Левч. 42.
Завбвити, жу, зиш, сов. в. эавезти,
з^, вбш,
1) Завозить, завезти куда
нибудь далеко. Чоловіче мій, дружино моя!
завіз ти мене, де роду щма, де роду нема,
та все чужина. Мет. 246. В ін не хотів
йою убивать, да завіз йою в ліс. Рудч.
Ск. І. 25. Почали дорікати Колумбові, що
завіз їх ка-зна куди. Ком. 1. 54. 2) При
возить, привезти. Степом їду,— степ ши
рокий, дорога смутненька,— завези мене,
сивий коню, де моя миленька. Чуб. У. 241.
3) Ввозить, ввезти во внутрь чего-либо.
Завези воза в возівню. 4) Доставлять, до
ставить, завозить, завезти что по пути.
~1з Одеси . преславної завезли чуму. Шевч.
535.
Завозити, ж ^, виш, и . Затаскать, за
грязнить.
Завозитися, ж ^ся, зишся, гл. Зата
скаться, загрязниться.
Завозйнин, на, м. Привезшій для по
мола хлѣбъ на мельницу.
Завоїстий, а, ѳ. Воинственный, задор
ный. Він був у нас хоч і малий на зріст,
так завоїстий: бум кожною зачепить.
Верхнеднѣпр. у. (Залюбовс.).
Завойовник, Б&, м. Завоеватель. Башт.
137.
Завойовнйчий, а, е. Завоевательный,
Башт. 105.
Завойбвувати,, вую, еш. сов. в. за
воювати, воюю, еш, гл. Завоевывать, за
воевать. Хоче завоювать у цього царя
старшу дочку. Рудч. Ск. І. 106.
Завол&ння, ня, с. Прнзывъ, зовъ.
Завол&ти, лбю, еш, гл. 1) Позвать,
пригласить. Заволав у шинок на могорич
до поради. Полт. Вже ї мати заволала.
Гол. 111. 67. Ось вам Степана в хату
заволала. Черн, у. 2) Воскликнуть, заво
пить. -Тогдг жиди рандарі юрким голосом
заволали. Нп.
Заволікання, м » с. 1) Затягиваніе,
з&влеченіе. 2)=Заволочування.
Заволік&тя, к&ю, еш,
1) сов. в.
заволокти, лоч^, чиш. Затягивать, за
тянуть; завлекать, завлечь. Мужик той
наем заволік його въ тросник. Рудч. Ск. I.
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200. Е , чоловік! чорт заволік! Ном. №
2896. Я було піякам кажу: „Пийте, та
йою не заеолікайте1*. Г, Барв. 290. 2) сов.
в. заволочити, чу, чиш. См. Заволочувати.
Заволікатися, к&юся, ешся, сов. в.
8аволоктися, лоч^ся, чѳшся, гл. 1) За
тягиваться, затянуться; завлекаться, за
влечься. Заволочи йою за хиту!— Коли ж
не заволікається: важке. 2) Бороноваться
послѣ посѣва. 3) Забредать, забрести куда.
В ін покинув там усю свою родину, заво
лікся на козацьку Україну. К. МБ. X. 2.
Инший заволочеться з Москви. Г. Барв. 329.
Завол ікуван н я, ня, с .= З а в о л ік а н н я .
Левиц. Кайд. С. 186.
Заволічка, ки, ж. 1)—В олічка. Кап
шук повен тютюну, гарно вишитий заво«■
лічкою по оксамиті. Св. Л. 234. 2) Ремешекъ или веревочка, которыми въ ярмѣ
прикрѣплены вверху снізки къ чашовин’ѣ.
Рудч. Чп. 250. 3) Гвоздь, которымъ .стя
нута оковка обода (вірвант) въ колесѣ
воза. Рудч. Чп. 250.
Заволока, ки, об. 1) Захожій изъ чу
жой страны, бродяга чужестранный. Горе
мені на чужині: зовуть мене заволокою•
Чуб. V. 198. 2) Бревно, которымъ закла
ды ваю т въ плотинѣ прорванное мѣстЪ,
чтобы успѣшнѣе его задѣлать. Міусск. окр.
Заволоком, нар. О посѣвѣ: безъ пред
варительная вспахиванія, посѣлвъ по
жнитву и потомъ забороновавъ зерно. За
волоком—уродиться як нароком. Ном. Л*
7169.
Заволокти. См. Заволікати.
Заволончбти. чбю, еш, гл. Затянуть.
Я таки й не хотів, та як зачалгі, то й
заволончали таки. Кобел, у.
За волоть, ті, ж. Родъ рыболовной
сѣти. Вх. Уг. 238.
Заволочити. См. Заволочувати.
Заволочування, ня, с. Боронованіе
послѣ посѣва. См. Заволікання.
Заволбчувати, чую, єш, сов. в. заво
лочити, ч ^, чиш, гл. Бороновать, забо
роновать послѣ посѣва. Посіяла та її за
волочила, а заволочивши, та їі Бога про
сила: зроди, Боже, ту яру пшеницю. Мет.
357.
Завонйтися, н іо с я нйшея, гл. Завоняться, провонлться. Коза... здохла. А іди
та облупи, щоб не завонилася. Вх. Зн. 18.
Завонйти, нйю, еш, гл. Завонять. Не
воруши, бо завоняє. Ном. № 3289.
Завбра, ря, ж. Бревно для задвпжка
вороть.
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Заворитп—Завше'.

Завбрити, рю, риш, м. Загородить.
См. Вір’я .
З ів о ріння, н я , с.=В орота. Шух. 87.
З&цорітниця, ці, 'ж. См. Роэлогн. Шух.
I. 8(5.
Заворітній, я , в. 1) Находя щійся за
воротамй. 2) Сторожъ при воротахъ, за*
пираюіцихъ село къ полю. Як приїхали
під сймий ЯдливорШ, паніматка поспішала*
а жворітг&оід. Св. Л. 77.
Заворіття, тя, с. Мѣсто за воротами*
Заворкотіти, чу, чеш, гл. Замурлы*
кать. Не ззьсть пес, поки не поваля, а кіт,
поки не заворкоче. Ном. № 12270.
Заворожити, ж ^, жиш, гл. 1) Заворо
жить, заколдовать, заговорить. Чого се ти
сидиш як заворожений? Ти не втомився?
МВ. (О. 1862. І. 99). 2) Поворожить, на
чать ворожить. Заворожи мені, волхве, дру
же сивоусой! Шевч. 264. Ой заворожи, да
превражая бабо, де козацькії гроші? Грин.
III. 598.
З&ворбт, ту, м. 1) Заливъ. Александ
ров. у. 2) Головокруженіе. Борз. у. 3) По
ворота, колѣно, изгибъ. Н а завороті річка
глибока. НВолын. у. Рот без заворот. Ном.
& 2849. 4) В збвороті. По дорогѣ. Захо
дила в Д. Хоть і не в завороті мені була,
*та дуже бажала я побачити своїх перѵхих господарів. МВ. І. 22.
З&воротень, тн я, лі. 1) Колѣно, изгибъ
рѣки. Павлогр. у. 2) Холощенный, оскоп
ленный бычокъ. Мнж. 180.
Заворбтич, ча, .и. Конецъ обода въ
колесѣ телѣжномъ. Рудч. Чп. 250.
Збвороть, ті, ж. 1)=Заворотень I.
Мнж. 180. 2) Круговорота, водоворота,
поворота воды проти въ теченія. Там заворотъ: вода тече вниз, а то назад угору. '
Кобел, у. (Залюбовск.).
•Завбрсити, ршу, сиш, и . Нахмурить.
Завбрсений. Нахмуренный. Бх. Зн. 18.
Завбрситися, рш уся, сишся, и . На
хмуриться. Завбрсилося на двбрі. Небо
въ тучахъ. Вх. Зн. 18.
ЗаворУха, хи, ж. 1) Движеніе (въ
толиѣ), 2)= Заверюха.
Заворушити, шу, шиш, гл. Зашевелить.
Заворуш йтися, ш уся, шишся, и . За
шевелиться. Котл. Ен. 111. 22. Ком. I. 54.
Затуркотіла і заворушилась підо мною
земля. Стор. М. Пр. 42.
Заворчіти, чу, чйш, и . Заворчать. У
вас, у жінок, усе з очейі заворчав Наум.
Кв. I. 25.

Завощити, щУ, щйш, и . Забрызгать
воскомъ.
Завоювйння, н я , с. Завоевание.
Завоюв&ти. См. Завойовувати.
‘ Завпбршѳ, нар. Прежде всѣхъ. Ой мій
пане, пане Іване^ десь то ти забгався, що
на ляхів став эавпергие, да й не сподівався.
Макс.
Завсе(і)гдй н завсігдй, нар.=3авсіди.
Желех. Зевсегда будемо укупі. Кв. Драм.
302. Невіра завсігда невіра. Ном. Л; 896.
Завсіди, нар. Всегда. У скупого завсіди по обіді. ѵНом. Л? 4667. Голодному
завсіди полудня. Ном. & 12097.
Завсідний, а, ѳ. Всегдашній. Левин.
Правда, 1868. 448. Шух. І. 120. Въ зна
ченій обычный. Зрушили завсідній спокій
життя. Мир. ХРВ. 256. Завсідні жмтечні турботи. Мир. ХРВ. 350.
Завсюди, нар.—Завсіди. Це роблять
що вечора, завсюди. Чуб. І. 103. І завсюди,
як тілько вони вкупі,— все оттак заве
дуться ласкавими словами одно ’дною шпигати. МВ. Ц. 82.
Завтбвш, завтбвшки, нар. Толщиною.
Ударив кулаком у стіну,— так стіна й
провалилась, дарма, що була така завтов
шки, як у мужика хата. Рудч. Ск. І. 104.
Завторувйти, рую, еш, гл. Завторить.
Завторуе в срібні нути, аж ю звізди муся
чути.л Федьк.
З&втра, 8&втре, нар. Завтра. Сьоюдня
пан, а завтра пропав. ІІом. № 1152. На
зівтра(е). На слѣдующій день, на другой
день. Щоб на завтре на ранок рушники
виткала. Рудч. Ск. II. 100. По збвтрьому.
Послѣзавтра. Як сьогодні, так і завтра,
як завтра, так і по завтрьому. Мир.
ХРВ. 171.
ЗавУ&іжти, лю, лиш, гл. Завязать
узломъ. Натяг вірьовку і став зав'язувати.
Не вспів він удруге завузлити, як просу
нулась рука. Стор. М. Пр. 107.
Завуш ниці, ць, ж. мн. Опухоль га
ушами.
Завч&с, нар.= З авч асу.
Завчйснжй, а, ѳ. Заблаговременный^
Желех.
Завч&сто, нар. Зачастую. Тепер завчасто доводиться чувати. О. 1862. III. 31.
Завчасу, нар. Заблаговременно, заранѣе. Мкр. Г. 4.
Завч&ти, чію , еш, сов. в. вавчйти,
ч у , чиш, гл. Заучивать, заучить.
Вівше, к яр.= 3авж де. У мене чари
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Зйвгив готові: білеє лычко, чорнії брови. возникнуть. Треба трошки полежать^ щоб
сало зав'язалосьг Ном. Лі 12260.
Чуб. V. 75.
З ав ’Яляй, а, в. Завялый, завявшій,
Завшйр. эавшйрки, завширшки, нар.
Шириною. А завширшки він ширший оке- увядшій. Мир. Пов. П. 76.
З а в ’ял й ти , лю, лиш, и .= 3 в * я л и т и .
ому. К. Іов, 24.
Не зав'ялив би свої літа молодії, як те
Зав'язати, ся. См. З а в ’я зу в а т и ,чся.
ЗЯ вязка, ки, ж. Завязка, веревочка, пер в'ялить. О. 1862. X. 13/
З а в ’Янутя и эав’Яти, в ’йну, иеш, гл.
которой завлзываютъ. Коло сього мішка й
Завянуть,
увянуть. Може він таку пісню
зав’язки нема. Утяв по саму зав’язку. Ном.
знає,
що
як би заспівав, то й волос би
Лі 7569. 2) Завязь на фруктовыхъ де
ревья хъ. Каменец, у, 3) Въ плотничьей зав'яв. ЗОЮР. І. 146. Одно зацвіло, а друге
н столярной работѣ: связь, сиѣпленіе двухъ зав'яло, навіки зав'яло. Шевч. 121.
Зйга, ги, ж. Изжога. Зага пекла. Каюнцовъ деревьевъ, сходящихся подъ угюмъ. Шух. I. 91, 98. 4) Зачатокъ, на нев. у. МУЕ. III. 55.
Заг&вкатя, каю, еш, гл. Залаять. Со
чало. причина, и с т о ч н и б ъ . Разом роз’язка
і завязка, і зле и добре докупи. Ум. Зй- баки де-де по Вільшані загавкають, Шевч.
149.
г
а'язочка.
Загавкотіти, коч^, тйш, гл. Залаять
З а в ’язн и к, ка, м„ Раст. ТоппепШІа
(о многихъ). Бісова собачня донюхалась і
егесїа.
З а в ’Язнути и за в й зт и , вну, неш, іл. загавкотіла. Стор. М. Пр. 123.
З&гйворонитяся, нюся, ниш ся, гл.
Завязнуть. Пішла вона (овечка) собі пас
тись> та й зав'язла у хмелі. Рудч. Ск. Зазѣваться. Прилуц. у.
Заг&гйкатя, каю, еш, гл. Загоготать,
I. 40.
Зйв’язок, зку , м. Почка растенія. Вх. захохотать. Харьк. у.
Зйгад, ду, м. 1) Затѣя. 2) Заказъ.
Лч. I. 14.
8йв’язочка, ки, ж. Ум. отъ зйв’язк а. 3) Приказанге. распоряженіе. Загад діло
справуе. Ном. Лі 1082. Чи тобі загад був
З ав ’я зу в ан н я, н я , с. Завязываыіе.
у
поле йти? Черниг. г.
Зав’язувати, вую, еш, сов. в. зав’яЗ&гадйтя, ся. См. Загадувати, ся.
зЯти, ж ^, жѳш, и . 1) Завязывать, завя
Зйгадка, ки, ж. 1 )= 3 а га д 3. Загадав
зать. Зав'язав вовка в мішку. Рудч. Ск.
Великої треба хусти, щоб зав'язати усти. мені мій миленький загадки в дорогу: їдна
Ном. № 6988. 2) Связывать, связать. Гріх загадочка,— щоб вишита сорочка; друга за
не личком зав'язати та під лавку сховати. гадочка,— щоб вишит синій мундир.* Грин.
Ном. Ле 101. 3) Повязывать, повязать. III. 629. 2) Загадка. Така ваша загадка,
Не росплете довгу косу, хустку не зав'яже. що нема й розгадки. Ном. № 13055. 3) Раст.
ІНевч. 27. Переносно: зав’язйги гблову. Егі^егоп сапасіепзіз Ь. ЗЮЗО. Г. 121. Ум.
Выдти замужъ. Зав'язала головоньку,— не Загадонька, зйгадочка.
Загадуванн я, н я, с. 1) Задумнваніе.
Хюзв'яжу довіку. Чуб. V. 4) Закладывать,
заложить (зданіе). Зав'єзув хату. Шух. I. 2) Приказываніе, распоряженіе. 3) Зага88. 5)— вік. Испортить жизнь. Я і твій диваніе.
Загйдуватя, дую, еш, сов. в. вагавік зав'язала. Кв. Драм. 326. 6)— дорбгу.
Преградить путь, стать на пути. Гуси, дйти, дйю, еш, и . 1) Задумывать, заду
гуси, зав'яжу вам дорогу, щоб не втрапили мать, затѣвать, затѣять. Загадали козаченьки
додому. Ном. Лі 327. 7)—світ. Сдѣлать в похід опівночі. Чуб. У. 1006. Чого не за
жизнь безотрадной, горестной, несчастной. гадає! І гомонить, і тушує. МВ. II. 9.
Зеленая ліщинонька „рп»и сонечка зав'яла, 2) Приказывать, приказать дѣлать, сдѣмолодая дівчинонька козаку світ зав'язала. лать распоряженіе, заказывать, заказать.
Нп. Що вже тобі, дитя моє, зав'язаний
Загадай дурному Богу молиться, він » лоб
світ. Мет. 138. 8)— язик. Заставить мол розібе. Ном. Лі 6576. Загадав татарин
чать. Людям язика не зав'яжеш.. Ном. татарці пару коней сідлати. Хиба я тобі
& 6984.
загадав море випити? Ном. Ле 13722. За
З ав’язувати ся, вуюся. ешся, сов. в. гадали йому хорошенько грати, а парубку
«ав'я8&тися, ж ^ся, жешся, и . 1) Завя з дівчиною скакати. Мет. 161. Штирі
зываться. завязаться. 2) Завязываться (о хш гц і варти дали, ще й коників загадали.
плодахъ), завязаться. 3) Начинаться, на Чуб. У. 983. 3) Загадывать, загадать. Зачаться, зарождаться, зародиться, возникать, гси)ують, чия (вишня) зацвіте, той жи
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тиме рік. Грнн. І. 15. Загадіти загадку. На вибір десяток сороковець, а загалом зо
Предложить, задать загадку. Загадаю за лотий. Каменец, у. 2) Сплошь. З неділі
гадку, закину за грядку: нехай моя загадка піду тобі робити три дні загалом. Ка
до літа лежить. Ном! стр. 376. Загадаю менец. у. Масти загалом усю стіну. Ка
тобі три загадочки, як угадаєш— до бать менец. у. Попереду було той на чинш,
той на одрібок, а потім пішли всі зага
ка пущу. Чуб. III. 190.
лом
на викуп. НВольш. у.
Заг&дуватися, дуюся, ешся, сов. в.
Загал^н яти , ся. См. Загалуню вазагад&тися, д&юся, ешся, гл. Задумывать
ти,
ся.
ся, задуматься. Закуркають кречети сизі,
Загал^ню
вати, нюю, еш, сов. в. вага*
Загадаються орлики хижі. Макс. 59. Го
ворить, було, говорить, да й загадається. л и н яти , ню, ниш, гл. Вымачивать, вымо
чить или прокипятить въ растворѣ квасГ. Барв. 109.
Загажд&ти, даю, еш, м .= З аго д ж у - цовъ (яйца передъ окраской). Харьк. Аф.
З&гал^нюватися, нююся, ешся, сов.
вати. Вельможная пані слуги заіаждала:
кожному слугині по золотому дала. Чуб. в. еагал^нитися, нюся, нишся, гл. 1)
Вымачиваться, вымочиться въ растворѣ
V. 1017.
Заг&їти, г&ю, еш, гл. 1 )= 3 а га я т и . квасцовъ. Аф. 2) Переносно: выпивать,
2) Заставить чѣмъ либо пространство. За- выпить лишнее. Ще добрі люде з церкви
гаїли стаю бербенииями. Вх. Зн. 18. 3) За не вийшли, а він уже й загалунився. *Аф.
городить, положить преграду. Вх. Уг. 238. Оце якось я в гиинку був загалунивсь%то
Загйй, гйю, м. 1) Проволочка, замед- й пропив чимало грошви. Екатер. г.
Загальм увати, мую, еш, гл. Затормо
леніе. Не стілько тою дію, як один загай.
Лубен, у. Аби б загаю не бу.юу а то я зить. З гори їхавши, треба загальмувати
не баритимусь. Лубен, у. 2) Заросль; ча • воза.
Загальний, а, е. 1) Общій, всеобщій.
ща. В тебе лани як загай, в тебе хліби
Загальна розмова. Левиц. Пов. 254. За
як Дунай. Гол. IV. 552.
гальний
рахунок. 2)—^тиждень. Всеѣдная
Заг&йка, еи , ж. Замедленіе. НВо*
недѣля
(3-я передъ великимъ постомъ).
лын. у.
Каменец,
у.
Заг&йкати. каю, еш, гл. Закричать:
Заг&льник, ка, м. Общее мѣсто (въ
-„гай! гай!а .
рѣчи),
банальная фраза. Желех.
Заг&йко, ка, м. Медлитель. Загайки,
Заг&льниця,
ці, лс.—Загальний тиж 
дружбоньки, загайки, загаялися в коморі.
день.
Грин. III. 439.
Загальність, ности, ж. Все вообще;
Заг&йний, а, е. Медлительный, кро
всеобщность;
совокупность. Желех.
потливый, нескорый.
Загайна робота.
Заг&мкати, каю, еш, м. Закричать:
Черк. у.
Заг&йно, нар. Медлительно, кропотли гам-гаи!
во, нескоро.
Загім оритися, рюся, ришся, гл. Заго
Заг&йство, ва, с. Замедленіе, задержка. вориться, увлечься разговоромъ. Я тгаБорз. у.
морився в корчмі, а кінь і втік. НВоЗаг&кливець, вдя, м. Заика. Вх. Лем. лын. у.
414.
Загамув&ння, ня, с. Обузданіе, укроЗаг&клявий, а, е. Заикающійсл. Вх. щеніе, усмиреніе.
Зн. 238.
Загам увати, м^ю, еш гл. Успокоить,
Заг&куватися, кую ся, ешся, гл. За укротить, обуздать, усмирить, придер
икаться. Вх. Лем. 415.
жать.
Загамуватися, м^юся, ешся, . гл.
Заг&л, лу, м. 1) Цѣлость, все, общая
Успокоиться,
утихнуть; удержаться. Не
сумма. 2) Общество, публика. 3) В-загалі.
руш її (дитини),— тільки и$о загамувалась.
См. Узагалі.
Загалавбнитися, нюся, нишся, гл. Черк. у.
Заг&нити, ню,. ниш, гл. Охулить.
Зазѣваться. Заіалаванився, та й віжки
Заг&ньбйти, блю, бйш, гл. Застыдить,
тустив. Гадяч. у. Слов. Д. Эварн.
Загаласувати, сую, еш, гл. Закричать, устыдить Вх. Лем. 415.
Заганйти, нйю, еш, сов. в. вагнйти,
Завопить. Аф.
Загалбм, нар. 1) Оптомъ, гуртомъ. жену, нбш, гл. Загонять, загнать. Боярам
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свині насти, молодому заганяти. Мет. 195.
Ходить голуб сивий волохатий,— ні за
гнати, ні зазвати. Мет. 10. 2) Вбивать,
вбить, вколачивать, вколотить. Коло коло
дязя дванадиять стовпів загнано вь землю.
Рудч. Ск. 1* 135.
Заганятися, нйюся, ешся, сов. в. загяАтися, женися, нбшся, гл. 1) Быть
загоеяему, быть загнану. Теляточка на
пасуться, вь хлівець заженуться. 2) Вби
ваться, вбиться, вколачиваться, вколотиться, вганяться, втыкаться, воткнуться. Гли
боко загнався клин у колоду. Загналася тобі
в серденько стрілка. Чуб. 3) Забѣгать, заб і
жать слишкомъ далеко. 4) Увлекаться,
увлечься.
ЗагАпкатяся, каю ся, ешся, гл. З а з і
ваться. Желех. *
Загаптувати, т^ю, еш, гл. Покрыть
вышивкой (преимущественно золотомъ или
серебромъ).
ЗагАра, ри, ж. Усердіе, горячность въ
работѣ. Нема загари робити. НВолын. у.
ЗагАрбання, н я , с. Захватъ, незакон
ное присвоеыіе. Левин. Правда. 1868.
437.
ЗагАрбати, баю, еш, гл. 1) Захватить,
заграбить. Хмельницького в руки свої
загарбали. Стор. И. 13. Чесні люде: свое
оддали та чужою не загарбали. Стор.
И. 13. 2*) Закопать. Мене загарбають,
як умру. Уман. у.
ЗагардувАти, д^ю, еш, гл. Запрудить.
Ейскъ.
Загарйкати, каю, еш, гл. Завор
чать.
ЗагАркатися, каю ся, ешся, и . Заго
вориться. Загаркався з людьми, та й забув, гцо теща жде,
ЗагАрливий, а, е. Усердный, горячій
въ работѣ. Заіарливіш до роботи. НВо
лын. у.
Загартбвувати, вую, еш, сов. в. загартувАти, т^ю, еш, гл. Закалять, зака
лить. Тільки крицю треба загартувати.
Ком. И. 57.
Заіъртбвуватися, вуюся, ешся, сов.
в. эагартувАтися, т^ю ся, ешся, и . За
лляться, закалиться. Левиц. Правда. 1868.
437. В коші він і виріс, тут і загарту
вався. Стор. II. 11.
( * ^ ' аРУв^ти » Р^ю> еш, и . Запросить
ѵД^ну). Загарував за їх аж м’я т ь рублів.
ЗагарцювАтися ,
встать, гарцуя.

цююся,

ешся,

гл.
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ЗагарчАти, ч^, чйш, и . Заворчать (о
собакѣ). У бур ям бровко муругий... він на
Енея загарчав. Котл. Ен. III. 38.
ЗАгарь, рю, м. и зАгарь, рі. ж. Угаръ
отъ горящихъ углей. Вх. Зн. 18.
ЗагасАтя, сАю, еш, сов. в. загАснути,
ну, нѳш, м, 1) Потухать, потухнуть, уга
сать, угаснуть. Мнж. 34. Куй залізо, покуль
не загасло. Ном. Л? 5927. 2) Переносно:
прекратиться. Загаснув рід. Мирг. у. Слов.
Д. Эварн.
Загасити, ш^, сиш, гл. 1) Потушить,
загасить. 2) Утратить. Де тгі дів? Уже
мабудь загасив? (яку там річ). Екатер. у.
Слов. Д. Звари.
ЗагАснути. См Загасати.
ЗагАта, ти, ж. 1) Насыпь изъ навоза у
канавы, служащая вмѣсто забора. Ніжин,
у. 2) Стѣнка хлѣва, состоящая изъ двухъ
параллельныхъ плетней на четверть или
полъ аршина другъ отъ друга, промежутокъ между которыми набить соломой.
Чуб. VII 393. 3) Вѣтви терновника или
другого колючаго дерева,
положенный
сверхі
плетня, чтобы препятствовать
перелізать черезъ иего. О. 1861. VIII. 93
Загатйвода, ди, м. Сказочное существо,
могущее удерживать, запруживать воду.
Драг. 257,259.
ЗагАтистий, а, е« ЗагАтиста землй.
Земля, содержащая корни и нр., мѣшающее свободному движенію плуга. Черк. у.
Загатйти. См. Загачувати.
I. ЗагАчувати, чую, еш, сов. в. зага
тйти, ч^, тнш, гл. Запруживать, запру
дить; дѣлать, сдѣлать плотину, запруду.
Н і один не переплив, усі камнем лягли
по дну, аж річку загаггігигі. К. Орися.
(ЗОЮР. II. 204). Інгул що-зіму замерзає—
Богун не веггьане загатить шляхетським
труггом. Шевч. 160. Все гглни та пани, а
греблі нема кому загатгшгн. Ном. .V 1173.
П.'ЗагАчувати, чую, еш, сов. в. вагАч я т я , чу, чяш, и . Захватывать, захва
тить кркжомъ; заціплять, зацѣиить, задівать, задіть, завлечь, привлечь. Хлопці
його у свою компанію загачили хитрощами.
ЗагАюваиня, ни, с. Замедленіе, за
держка.
ЗагАювати, гАюю, еш, сов. в. эагАяти,
гАю, еш, гл. Задерживать, задержать.
Щоб не загаять тебе, а я ще піду коня
запрягать. Канев. у,—Постривайте, каже, я
напою воли, а тоді й вам витяту.— Ви ж
мене загаєте. Я перги собі витягну. Г.
Барв. 382.
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Загаюватися -^Загледіти.

Загаюватися, г&ююся, ешся, сов. в.
ваг&ятися, гаюся, ешся, гл.- Замѣшкиваться, замѣшкаться, замедлить. Пора,
брате, нп виступці, бо воює ми й так заіаялнсь. Нг загайся на підмогу. К. ІІсал.
Загвинтити, н ч^, тйш, и .= 3 а ґ в и н тити
З&гвіздок, дка, .ѵ. 1) Въ продѣтомъ
сквозь отверстіе концѣ (болта, бруска и
пр.) колышекъ или гвоздь, препятствующій
концу обратно выдвинуться изъ отверстія.
Напр въ возѵ верхніе бруски в полу
драбку продѣты своїми концами въ отверстія крижівниць и закрѣплены сзади загвізд
ками. Рудч. Чп. 250. 2) Чека, деревян
ный или желѣзный гвоздь, удерживающій
колесо, Рудч. Чп. 250.
Загвбздж уватя, джую, еш, сов. в. 8аГВ08ДЙТЯ, дж ^, дйш, ід. 1) Забивать,
Ьабить гвоздемъ. Переносно: заморозить.
Варвара заварить, Микола заівоздитъ, а
на Гальки сідай в санки. Ном. Л* 507.
2) Сказать рѣзкость, колкость. Енею в
батька загвоздила, щоб довго не чбазікав
тут. Котл. Ен.
Загёйвати, каю, еш, гл. Закричать:
гей! гей!
Загеркот&ти, коч^, чѳш, и . Закричать
(о гусяхъ).
Загиб, бу, м. Погибель. Вх. Зн. 18.
Загйба, би, ж .= 3 а ги б . Чи нема у
вас чого од поганки? Жаден день поганка;
то вічня загиба та й годі. Лубен, у.
Загиб&ння, ня, с. Погибаніе.
Загиб&ти, б&о, еш, сов. в. загйбнути,
Ну, неш, гл. Погибать, погибнуть, пропа
дать, цропасть. Горе з жінкою-бідою вік
каратапт— що маю робити!— мушу заги
бати/ Каменец, у.
Загибель, л і, ж. Погибель. На заги
бель буде тому, хто (юре багачку з дому.
Чуб. V. 217. Ум Загйбелька. Бо вже мені
за дівчинов загнбельксі буде. Гол..
Загйбно, нар. Гибельно, губительно.
Заіибно робити в заводі. НВолын. у.
Загйбнути. См. Загибати.
Загйбок, бку, л*.= Загиб. Вх. Зн. 18.
Загйджувати, джую, еш, сов. в. ваґйдвтн. джу, диш, гл. Запакощивать,
запакостіть.
Загжлити. См. Загнлювати.
Загйлювати, люю, еш, сов. в ваги*
лйти, лю, лиш, гл. 1) Ударять, ударить
палкою (гілкою) мячъ, бросая его. 2) Уда
рять, ударить (человѣка), заѣхать. Я к за

гилив па потилиці, так аж каганці в
вічю засвітились. Ном. Лі 3982.
Загин, ну, .п. Погибель, гибель. До
загину. До смерти.
Загин&ти, нйю, еш, сов. в. вагн^ти,
гн ^, нбш, гл. І) Загинать, загнуть. Оце
гатунка: загнув пальці та й карлючка.
Ном. Прич, стр. загнбний. НВолын. у.
2)— крючки. Крючкотворствовать. 3)— ма
тюки. Бранить по матушкѣ. 4)—сухбго
вовка. См. Вовк, 5)-^ч6ртові ковбасу.=
Заломити чортові ковбасу. См. Заломити.
Грин. І. 236.
Загянйтися, нйюся, ешся, сов. в. ви
гн утися, н ^ ся, нбшся, гл. Загинаться,
загнуться.
Загй нути, н у, н$ш, о . Погибнуть.
Не загинув єси у неволі, не загинеш, із на
ми, козаками, на волі, Дума. Наша дума,
наша пісня не вмре, не загине. Шевч. 46.
Ратуй мене, мій батеньку, ратуй, не
дай мені да й загинути. Мет. 128,
Загиржйти, рж^, ж й ш ,и .= 3 ар ж ати .
Загиржав по-кгнськи. Грин. II. 100.
Загйрити, рю, ряш ., гл. Утратить,
растратить. Загирив маєток. Вх. Зн. ^18.
З а г ів л іт и , дйю, еш. сов. в. ваговіти,
вію, еш, м. Заговляться, заговѣться.
З агін , гбну, м. І) Загонъ, иашееная по
лоса. Угор. 2) Отрядъ. А козаки тим ча
сом сунули з України повагом, 'свої загони
до купи скликаючи. К. Хмельн. 3) Мѣсто на
рѣкѣ, гдѣ вода течетъ тихо. Шух. I.
225. Ум. Загінёць, загоночок. Добрий
оюнець не питається, чи широкий загінець.
Ном. № 7356.
Загінчёй, чйя, м . » Погонич (при
плугѣ). Вх. Зн. 18.
Загірній, я , в. Находящійся за го
рами.
З а г ір ’я , р ’я , с. Мѣстность за горою.
Ум. Загір’ячко. Ой кіт-воркіт по загір'ячках скік, перепелочки ловив. Мил. 40.
Заглёдж увати, джую, еш, сов. в. ваглёдити, дж у, диш, гл. 1) Заглаживать, за
гладить, приглаживать, пригладить. Та
вмий біле личко, та загладь головочку. Чуб.
III. 39. 2) Уничтожать, уничтожить,
истреблять, истребить. Загладжують без
божники границі. К. Іов. 52. Він хоче
загладити наше обличчє серед народів. К.
ХП. 132.
Заглбдіти и ваглйдіти, дж у, диш, гл.
Увидѣть, завидѣть. Як заїледить да козачень
ка на морі. Мет. 101. Загледівши, гцо її до
ганяють, побіжить, як полетить на кри-

Заглемедзов—Загноїти, лох МВ. И. 45. Загледіла рибалочку, що
хороший на вроду. Чуб. V. 560.. Варени
ків не дали. В ін і заглядів, що еони на
полиці стоять, Мнж. 110.
Заглембдзок, дека, м. Грубо сдѣланный предметъ. Воно таке, ніщо: заглемед
зок. Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
8аглемб8дий, а, е .= 3 а в а л и й . Мнж.
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стй и вагнйти, нию, йш, гл. Загнивать»
загнить. Чуб. У. 388.
Загнивітися, віюся, ешся, сов. в.
вагнистйся и загнйтися, ниюся, бшся,
гл. Загниваться, зйгниться. Стояча вода
найчастіше зострічається в болоті; тут
то замиваються останки ціх тварів.
Дещо. 72. .
Загнйлий, а, е. Загнившій.
Загнйлість, лостя, ж. Начало гніенія.
Загнистй, ся, вагнйти, ся. См. Загнивіти, ся.
Загніватися, ваюся, ешся. гл. Разсердиться. Ой загнівався мій миленький
без причини на мене. Гол. І. 275.
ЗагнІ8Дйтися, дж уся, дйшея, гл. СДѢлать себѣ гнѣздо. Татари*.., степові ор
лята, що загніздились по-над морем Чор
ним. К. МБ. XI* 154.
Загніт, ту, м. Горя ідіѳ угли, солома
или щенки, употребляемый для того, что
бы хлѣбъ загнітився (см.). Рубайте сосону
здорову та беріте тріски на загніт,— щоб
славний коровай був на ввесь, світ. Грин.
Ш . 473.
•
Загнітйти, ся. См. Загнічувати, ся.

І80- ’
Заглѳжбвий, а, е. Неуклюжій, аляпо
ватый. Ич, яка заглемезаі (о глиняной по
суді). Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Заглит и Утися, нУся, нбшся, гл. По
перхнуться, подавиться. Аф.
Заглобйти, блю, биш,
Запліш и
ти . Вх. Лем. 415.
Заглотйтж, лочу, тиш, гл. Захватать
мѣсто, вытѣснить. Заглотим лісом поле.
Вх. Зн. 19.
З агл у зу віти , з^ю , 6ш, гл. Начать на
сміхаться.
8аглуш іти , шйю, еш, сов. в. заглуіпйти, шу, шйш, гл. Заглушать, заглу
шить. Ой як же я затужила, ввесь сад
заглушила. Мет. 257.
Заглуш увати, т у ю , еш, *л.=3аглушати. Усякий чоловік заглушує своє лоре:
хто п'янством, хто скнаростю, а сей, бач,
казками. Г. Барв* 311.
Заглйгатй, гаю еш, гл. Приготовить
глйганий сырь. См. Гляганий. Марк. 158.
Заглядйння, и я , с. Засматрнваніе, заглЯдыванье.
^
З а гл я д іти дію . еш, сов. в. ваглйиути, иу, неш, гл. 1) Заглядывать, -загля
нуть, засматривать. Пильно в вічі козако
ві заглядали. Макс. У світлоньку заглядав
та ранесенько. МетГ 133. 2) Видѣть, увидѣть. Да заглянув я й а три голубочки.
Грин. НІ. 583.
Заглядатися, дію ся, ешся, сов. в.
ваглйдітися, дж уся, дишся, гл. Засма
триваться, засмотрѣться. Не заглядайся на
його чорні брови. Г. Барв. 271.
Заглйдіти См. Загледіти.
Заглй н ути . См. 8аглядати .
ЗаГжороздйти, дяку, диш, гл. Глубоко
воткнуть въ землю.
•
З а гн іти , ся. См. З аган яти , ся.
Загнбсти, ивту, теш, гл.—тісто. За
м ісить тісто. Вх. Лом. 415.
Загнйбіда, ди, об. Скупецъ. Все мене
єкупою зве: ти вже, каже, така загнибіда!.
Зміев. у.
Загнж віти, вію , еш, сов. в. вагии-

Загнітиця, ці, ж. Болѣзнь ногтя, ногтоѣда.
Загніток, тка, м. Угнетенный. Там
такий загніток, всякий ним послуговує.
Брацл. у.
Загнічувати, чую, еш, сов. в. вагнітйти, чу, тиш, гл. Зарумянить, запечь
хлѣбъ (пироги и пр.) такимъ образомъ,
чтобы его корка приняла обычный ей
красно-коричневый цвѣтъ,—для этого я ь
посаженному въ печь хлѣбу подгребаютъ
горящіе угли или зажигають тонкія щеп
ки или солому. До двору, друоюечки, до
двору! ламайте сосонку додому, да коліть
ї ї на загніт, да загнічувать коровай. МУЕ.
Н І. 90— 91. Спали соломи три крутені
під челюстями, щоб загнітити, як хліб
гнітять. Чуб. І. 123.
Загнічуватися, чуюся, ешся, сов. в.
вагнітйтися, чУся, тишся, гл. Заруия*
ниваться, зарумяниться, принимать, при
нять красно-коричневый двѣтъ (о коркѣ
печенаго хлѣба). Пироги добре загніти
лися.
,
Загноїти, лою , їш, м . Унавозить.
Я к би загноїв добре землю, то б виросли
здорові коноплі. Прих. у. ЗагноЪп собі бім
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Загнуздати—Загордитися.

ший або .менший кусник поля. МУБ.
Ш . 48.
Загнузд&ти. См. Загнуздувати.
. Загнуздувати, дую, еш, сов. в. загнузд&ти, д&ю, еш, гл. Зауздывать, зауз
дать. Кінську голову на дорозі найди, та й
т у загнуздуй. Ном. № 10236. Вона сіла
на його, загнуздала його. Рудч. Ск. І. 53.
З а гн ати , ся. См. Загин&ти, ся.
Загнущ&тися, щ&юся, ешся, гл. Пре
небречь. Чи батьками отті німці загнугцалиеьу гцо чуприни вражі діти одцуратсь. Мог. 49.
Загбвй, нар. Заранѣе, заблаговременно.
Вх. Зн. 18. Желех.
З&говіни, він, ж. мн. Заговѣнье, канунъ поста.
Заговір, вбру, ле.—Замова.
Заговіти. См. З агівл яти .
ЗаговЬрйти, ся. См. Заговорювати, ся.
Заговбрювати, рюю, еш, сов. в. заговорйти, рю, риш, гл. 6в. Мр. XVI. 17.
Заговорять всі вороги, що ся любим ми
убогі. Чуб. V. 97. Настане суд, заговорять
і Дніпро, і юри. Шевч. 212. 2)=ЗамоВЛЯТИ.

Заговбрюватися, рююся, ешся, сов.
в. Заговоритися, рюся, ришся, гл.—За
м овлятися. Запікайся кров, заговоруйся
крову замовляю тебе. Чуб.
Загоготіти, гоч^, тйш, гл. Загудѣть
глухо. Загоготів якийсь підземний глас.
Греб. 373. В печі загоготіло. Св. Л. 121.
Загодж увати, джую, еш, сов. в. вагодйти, дж ^, дйш, гл. Задабривать, за
добрить, располагать, расположить въ свою
пользу. Загоджує судців. НВолын. у. Стар
шина побив мене та загодив справника—
півсотні карбованців одвіз. Канев. у. Щоб
і ту зцгодить, і мене не розгнівить. НВо
лын. у. См. Загаждати.
Зйгоді, нар. Заранѣе, заблаговременно.
Гляди Жу приходь загоді. Черном.
Загодбвувати, вую, еш, сов. в. вагодув&ти, д^ю , еш, гл. 1) Начинать въ
первый разъ что-либо ѣсть. Я к гцо уперве
(тою року) починають їсти (курча, яблу;Юу огірок)у то перегинають за юлову руку
і загодовують отак: „нова новина, щоб не
болів ні живіт, ні.юловаи (і тоді їдять).
ї^)нн. І. 253. 2) Начинать откармливать.
З&годя, мор.=3агоді.
Загбїти, ся. См. Загоювати, ся.
Загойд&тя, д&ю, еш, гл. Закачать, за
колыхать.
Загойд&тнся, д&юся, ешся, гл. Зака

чаться. Золоті сережки загойдались. Левиц.
Пов. 180.
Загокдйвий, а, е. Заикающійся.
Загбкуватися,* к у ю с я ,' куєш ся, гл.
Заикаться. Угор.
Заголйти, ся. См. Заголю вати, ся.
Заголбвний, а, е. Заглавный.
З&голбвок, в к у , м. 1) Съ удареніемъ
на первомъ слогѣ: подушка.. Угор. Заго
ловки мурянч&ні. Муравьиныя яйца. Вх.
Уг. 253. 2) съ удар, на третьемъ слогѣ:
заглавіе. О. 1862. І. 77. Ум. З&голбвочок.
Заголосйти, ш ^, сиш, гл. Громко за
плакать съ причитаніями. 6в. Мр. IX. 24.
Прийшла його мила, китайку одкрила,
китайку одкрила та й заюлосила. Мет.
104.
Заголубіти, бію, еш, м. Сдѣлаться,
стать голубымъ. Зажовтіє, заюлубіє і заг
червоніє квітами. Стор. М. Пр. 1.
Загблю вати, люю, еш, сов. в. ваго
лйти, лю, лиш , гл. 1) Обнажать, обна
жить. 2) Забривать, забрить. ...сина в сол
дати позаторік заюлили. Шевч. 479.
Загблю ватяся, лююся, ешся, сов. в.
заголйтися, люся, лиш ся, гл. Обнажать
ся, обнажиться снизу, поднять план/?
вверхъ.
'Загом он іти , шб, нйш, гл. Заговорить.
Ой цюкнув раз перший— вона зашуміла,
ой цюкнув раз другий, та й загомоніла..
Чуб. V, 710. А ні потигтѵт$і а ні заго
моніти до неї. МВ: II. 98. Иногда уцотребляется въ смыслѣ: прикрикнуть, строго
и сѣ ^коромъ заговорить съ кѣмъ. Бать
ко аж загомонів тогді на, його: „Та чи
довю ти гави тут л о в и т и м е ш Г, Барв.
387. Въ прилож.. въ толпѣ, ‘значить: загалдѣть. То тиосо було, а то як загомо
ніла вся громада,— такою крику/
Загбндстий, а, е. 1) Требовательный.
В ін чоловік не загонистий, зайвою не про
сить, а тільки своє бере. 2) Вспыльчивый.
Там такий загонистий, що не можна &
слова сказати, так і схопиться на ноги.
3) Увлекаюшдйся.
Загбиити, ию, ниш, іл .= 3 аган я т и .
Загоню чка, к и , ж. Родъ игры въ
свинку (см.), при которой играющій додженъ загнать свинку до извѣстной черты.
Ив. *13,
Загорб&тіти, тію , еш, гл. СдѣлатьсЯ
горбатымъ. Н а сій роботі не забащтти,
а загсрбатієги. Ном. № 10371.
Загордйтиоя, дибися, дйшся, и . Зг
гордиться. Опат. 9.

Загорідка— Заграбатн.
Загорідка, ки, ж. Ум. отъ зАгорода.
Загорілѳдь, л ьд я, м. Фанатикъ. Желех.
Загорілий, а, е. 1) Горячій, пылкій,
вспыльчивый. 2) Фанатическій. 3) Загорѣвшійся., 4) Загорѣлый (отъ солнца).
Загоріти, ся. См. Загорйта, са. *
Загорнути, ся. См. дагортАти, ся.
ЗАгорбда, ди, ж. I) Загорбда. Огорожа,
огороженное місто. 2) ЗАгорода. Базъ (не
крытый), огороженное місто, куда загоняютъ скотъ. Чуб. VII. 394. Шух. 1.185.
Воли еисокорогг половії дивлютъся з загороди у двір поважно. МВ. II. 134. В чужій загороді овець не расплодит. Ном.
№ 9659. Шукають його ляхи, щоб стратити,— то він до зятя, та й жив там
з місяцьу поки все втихомирилось. ЗОЮР.
І. 264. 3)^Садъ; огородъ. Вх. Лем. 415.
Ум. Загорідка. Вх. Лем. 415. ЗАгородка.
Вийшов батюшка на двір^ а скот повилазт із загородок. Грин. II. 155.
Загорбджувати, дакую, еш, сов. в. вагородйти дж ^, диш, гл. Загораживать,
загородить, огораживать, огородить. Рот
но город— не загородиш. Ном. № 6990. Н а
твій гнів не загорожений хлів. Ном, №
3480.
ЗАгородище, ща, м. Місто, г д і была
зігорода (см.).Черк. у.
ЗАгородка, ки, ж, Ум. отъ зАгорода.
Загорбжа, ж і, ж .= З аго р о д а і . Задумали та снітинці город городити, гцоб нікуди литвяківцям гуляти ходити. Не поможе, милий Боже, ваша загорожа. Мил. 78.
Загорбжуватн, жую, еш, гл.=8агороджувати.
ЗагортАти, таю, еш, сов. в. вагорн^ти, н ^, яеш, гл. 1) Заворачивать, заворотить. А скину я опанчу та ніжки загорну. Чуб. 2) Загребать, загресть. Загортай,
мати, жар, жар! О. 1862. IV. 36. Кладуть у яму і загортають землею. ХС.
IV. 40.
ЗагортАтися, тАюся, ешся, сов. в. заГорн^тися, н ^ся, нѳшся, гл. 1) Заворачиваться, заворотиться. 2) Загребаться,
загресться.
Загортйна, ни, ж. Верхнее женское
платье. Желех.
ЗАгортка, ки, ж .= Загортана. Угор.
Ь х. Зн. 18.
‘ Загорьбваний, а, ѳ. Заработанный тяжелымъ трудомъ. А як вечір прийде,— на
вулицю вийде: та в позиченому, та в добуваному... Ой вийди ж ти, вражий сину,
У своєму заюрьованому. Грин. ПІ. 215.

'
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. ЗагорювАти, рюю, еш, и . Съ трудокъ
заработать. Загорюй сложно та й їж смащно. Ном. Л* 9967. А що загорюет, то все
прогайнуєш, Чуб. V. 478.
Загорйнии, на, м. Живущій за горой. Аф.
Загорйти, рйю, еш, сов. в. вагоріти,
рю, рйш, гл. Загорать, загорѣть (отъ солнца). Н а те мені мати платок дала, щоб
не загоряла. Грин. НІ. 180. Закривай личко
од сонечка, чорні брови од полом'ячка, щоб
твій видок не загорів, чорних брівок не
посмалив. Нп.
Загорйтися, рйюся, ешся, сов, в. загорітися, рюся, ришся, гл. 1) Загораться,
загоріться. Юрка одною впустили, а вся
хата загорілася. Ном. № 14109. 2) Только
сов. в. Вспылить. Як коли загориться, то
й хата мала. Г* Барв. 107.
ЗагосподарювАти, рюю, ешг гл. Начать
хозяйничать. Загосподарював Хведірко. О.
1862. VIII. 23.
' Загостити,
стйш,. гл. Прибыть вь
гости. Рад би я, моє дитятко, до тебе
загостити, сирая земля двері прикрила,—
не можу відчинити. Рк. Макс.
Загострйти, ся. См. Загострювати, ся.
Загбстрювати, рюю, еш, сов. в. загострйти, рю, риш, гл: Заостривать, заострить.
Загбстрюватися, рююся, ешся, сов.в.
загострйтися, рібся, ришся, м . Заостриваться, заостриться.
ЗагостювАти(ся), тюю(ся), еш(ся), а .
Загоститься. Оце було як наша Катря де
загостює, то мати дивують: гцо се доні
нема/ МВ. П. 84. Така вже доля моя, що
* мене не загостюється щастя. Г. Барв. 56.
л
ЗаготувАти, т^ю, еш, м. Заготовить.
' " Загот^ритися, рюся, ришся, м .= 3 а гутати ся. Вх. Уг. 238.
Загбювати, гбюю, еш, сов. в. загбїта,
гбю, Іш, гл. Залічивать, залічить, заживлять, заживить (рану). В сі' його рани загоює своїм розумним словом. Г. Барв. 163.
Його рука поранить і загоїть. К. Іов. 12.
Загбю ватися, гбююся, ешся, сов. в.
загбїтися, гбюся, їшся, гл. Заживать, зажить (о рані). Загоїться, поки весілля скоїться. Ном. № 5305.
8агрАбати, баю, еш,
Загребти.
. Що ж, татуню (до попа), чи підете ховати мерця, чи ні?— Піду, як дасьте 8
злотих...— Та вже, проте татуня, не турбуйтеся йти: ми й сами зшрабаєм. Бог
вибачить нам, бо ми бідні. 0 . 1862» IX* 63.

зо

Заграбувати-'-Загрімати.

ЗаграбувАти, бую, еш, іл. Заграбить,
отнять. Заграбував волика. О. 1862. Ь 43.
ЗАграва, ви, ж. Зарево. НБолын. у.
ЗагравАти, раїб, 6ш, сов. в. ваґрАтн,
рАю, еш, ха. І) Начинать играть, заиграть.
Звелів вже він музикам заграти. Мет, 105.
2) Начинать, начать двигаться: біжать,
летать и пр. рѣзвыми, бойкими движеніяин. Гей коню мій, коню, заграй підо мною!
Над річкою, над Дунаем орли загравали.
Мет. 429. 3) О морі; начать волноваться.
Ой заграй, заграй, синесеньке море, та під
тими байдаками. Шевч. 56. О свѣтѣ: на
чинать играть, заиграть. Заграло сонечко.
Чуб. Ш . 219. 4) О вині, наливкѣ: на
чать бродить.
ЗагрАда, д я , ж. Огорожа, ограда. За
гріло сонечко на стіну, на заграду зелену.
Гол. І. 211.
ЗогрАкатися, каю ся, ешся, м. З а зіваться. Мене... послано, що вже не зап’ю,
не забалакаюсь, не загракаюсь, та й не
злякаюсь. Г. Барв. 443.
8агранйчятИ ' чу, чиж , гл. Оиреділить, указать границу.
вагранйш ний, а, е. Заграничный.
ЗагрАти. См. 8аграватя.
8агрАтися, рАюся, ешся, гл. Заиграть
ся. Не засидиться, не заграється ніде. МВ.
.ЗагрАба, бя. 1) Загребаніе; мѣсто, гдѣ
что-либо загреблено,, закопано. Знає він
кошему загребу. Ном. № 13776. 2) Родь
хліба (коржА), который при печеній.за
гребается въ горящіе угли. Притомилися
од далекої дороги й посідали під лісом од
почити та тим часом і загребу спекти,
щоб сили підкрепити. Замісили кісто,-зро
били з того кіста коржа й загребли його
пектись у те огнище. Грпн. 11 182. По
ставили нам знатну вечерю: тетерю з
загребами... (Такі коржі, що печуть їх,
загрібаючи у жар: од того й загребами
звуться). Стор. II. 16. У Милорадоввча:
свадебный длинный хлібъ. Мил. 121. 3)
Жадный челопѣкъ. Забере усе бісів загреба.
Загрѳбёлля, л я , с. Місто за плотиной.
Н а загребеллі живе. Черк. у.
ЗагребАльний, а, е. Находящійся за
плотиной. До загребельної могили прибу
вайте. Мет. 396.
Загребтй, ся. См. Загрібати, с я . ,
Загребущ ий, а, ѳ. Жадный, стираю
щейся все забрать. Очі завидющі, руки
загребущі. Посл.
. Загрем ихтіти, х ч у , тйш, гл, Загре-

*
м іть, загромыхать. Як застукотіть у
сінях, загремихтить. МВ. І. 69.
Загремітм. См. Загрім атя.
Загрйвяй, а, е. Иміющій білую масті
вокругъ шеи (о птицахъ и четвероногихь
животеыхъ). Загривий гусак. Харьк. Загрива
гуска. Загрива вівця— біла, а шиворот чор
ний. О. 1862. V. Кух. 37,
ЗагрявАтя, 8Аю, еш, сов. в. вагрйвтя^
8У, вАш, гл. Загрызать, загрызть.
ЗагрявАтяся, вАюся, • ешся, сов. в.
8&ГрЙ8ТЯСЯ, з^ся, 8Ашся, . гл. Начинать
спорь, ссору, заспорить. Загризався з бра
том. Мир. ХРВ. 138.
Загрйзкуватий, а, ѳ. Сварливый, за
дира.
Загризти, ся. См. 8&гри8Ати, ся.
Загрйиати. См. Загрім атя.
8агримотітя, ч у тйш, гл. Приїхала„
загримотіла кобиляча мов голова. Котл.
Ен. II. 40.
ЗагрібАти, бАю, еш, сов. в. вагребтй^
бу, бАш, гл. 1) Заіребать, загрести. І кури,
б загребли, если б не ратував. Ном. А* 4582.
2) Сгребать, сгресть. Огонь казюе: загреби,
мене. Чуб.
ЗагрібАтяся, бАюся, ешся, сов. в. загребтйся, бУся, бАшся, и . Загребаться^
загресться.
ЗагрібАчка, ки, ж. Кочерга. Ухопила
горнець з печі, та й шпурнула в груди.
Та бо я ся від череп’я зачяв обтрісати, вна,
вхопила загрібачку: „Рушай, гицлю* з ха
ти!" Гол. Ш . 215.
Загрібок, бка, м. Неудавшійся, испор
ченный въ печепьи хлѣбъ. Екатер. у.
{ ЗагрівАтя, вАю, еш, сов. в. загріти»
рію, еш, гл. 1) Согрівать, со гріть. А
чортяка до парубка, давай загрівати його.
Г. Барв. 190. Та прихили своє личко, най
моє загріє. Гол. IV, 452. 2) Проникнуть
со своимъ тенломъ. Туди (в труну) й ві
тер не завіє, і сонечко не загріє. Мир. 183.
Загріватися, вАюся, ешся, соп. в. за
гріти ся, ріюся, ешся, й . Согріватьсл»
согріться.
Загрілий, а, ѳ. Согрівихійсл.
Загрім атя и вагрйматж, мію , еш, гл.
1) Загремѣть* застучать. 2)— на квго. За
кричать на кого. Батько часом на нього
загрима. О. 1862. VIII. 19. 2)—коса; По
стоянными криками, бранью отупіть кого.
Ще в сповиточку загримають тебе. МВ.
І. 45.
ЗагрімАти, мАю.-еШ, сов. в. загреиіти»
млк>, нйш, м. Начинать грежіть, загре-

Загрімотіти- Загуритися.
мѣть. Грім уп'ят ь загрімае* Констант, т..
Ой загреми, іромику, над моєю кімнатою.
Н ет. 2 5 9 Заревіло,., загреміло, застуго
ніла земля* (}тор. М. 11р. 143.
Эагрімотіти, мочУ, тйш, гл. Загремѣть.
Як загрімотитн грім, Рѵдч. Ск. II. 102.
Загрітй, ся. См. Загрівати, ся.
Загріток, т к у , м. Теплота. Желех.
Загромаджувати, джую. еш, сов. в.
еагромАдити, дж у, диш, гл. Загребать,
загресть, закапывать, закопать. Живцем в
землі їх загромадили. Котд. Ен.
Загромаджуватися, дж ую ся, ешся,
сов. в. 8агромйдитися, дж уся, дишся, гл.
Загребаться, Загрестись, закапываться, за
копаться.
1
З&грбнитися, нюся, няш ея, гл. По
крыться гроздьями, кистями.
Загрузйти, 8&ю, еш, сов. в. загриз*
я у т я и загрУэти, 8ну. нѳш, гл. Вязнуть,
завязнуть, увязнуть. Не громадь, дудку,
сіна у бо загрузнеш по коліна. Ном. Л£ 4305.
4 в той гарбуз москаль Ьаіруз. Чуб. У. І070ч
Загрувйти, ж у, зйш, іл .= 3 гр у з я т я .
Черк. у.
Загрунтувати, т^ю , еш, гл. І^ Загрун
товать. 2) Утвердить.
Заграти, рую, еш, гл. Закричать (о
воронѣ). Встрѣчается только въ фальси
фицированной думѣ, напечатанной Срезневскимъ. Закряче ворон, загрує, зашумує.
Запор. Стар. I. 105..
Загрю зйтяся, ж ^ся, вйшея, и . Увяз
нуть въ грязи. Треба' ї.м десь через дуэісе
калну балку їхати,— вони й зсирюзились.
Мнж. 121.
Загрю кати, каю . еш, м. Застучать,
захлопать (дверью).
Загрю котітя, чУ, тйш, гл. I) Засту
чать сильно и часто.' 2) Загромыхать.
З агр яко тітя, чу, тйш, м .= 8 агр ю к о тітя . Стор, М. Пр. 143.
г
Загрянйш ний, а, ѳ —Заграниш ний.
Пов'язує ї ї хустками.** загрякишними. О.
1862. I. 74. ,
Загиба, бя, ж. і) Потеря. Як у нъою
ячмінь, то .но грошам загуба. Умам. у.
2) Падуба.
Загубити, блю, бяш, гл. 1) Потерять,
затерять.' Загубив черевик, а я йшов та й
найшов, Загубиш, то не смутшь, знай
деш, то не веселись. Поел. 2) Погубить;
казнить, убить. Не топись, козаче, бо душу
загубит.^ Мет. 17. Ой не орла, не сокола
збіраютъсл вбити, ой то ж пана та Супру

ЗЬ р

на ведут загубити. Мет. 430ѵ Загубила свого
мужа та поповича жінка. Гол. 1.|5 1 %< ’
- Загуб йтися, блюся, бяш ея, м. Поте
ряться. Ой либонь моя дівчинонька та Я
у наг і загубилася. Чуб. \ \ 24
Загубі ль, л і, д е.= 3 агу б а, Драг, 19 и
Загугнй ти , гню, нйш, гл. Заговорить
въ носъ, загнусить. Аж ось пан О.іегхій
покинув чгтгишн та як зспугнлпіъ $ Своїми
гиш щ хіми. Кв. ’І. 244. І мені Господь
послав побітпима,— загугнив Кривоніс., Стор.
М, Пр. 133.
8агугн й вітя, влю, виш, і.і.^=8агуг«
н я т я . Солоха загуїнявіла; ссХзволяю. КВ,
II. 148.
г
*
Загуготіти, чУ, тйш, м .= З аго го тіти .
З&гУда, д я. ж. Порицаніе. Яку ж загуду
сім д)там злюбите?
ЯагУдити, дж у, днш, гл. Начать по
рицать, находить недостатки. Дивувалась,
то се сталось ста}юму, що разом загудив.
Насиля, Кв. 1. 58.
Загудіти, дУ, дбш, м .= 3 а гу с т и .
Стор. М. ІІр. 106. Загуділи голубив Чуб.
Загукйти, кйю, еш, гл. 1) Закричать.
Фсся загукала, голос по дубині аж ся розлягає. Чуб. У. 69. *2)—на нбго. Позвать,
зазвать кого. Загукай на гюго,— нехай іде
в хату.
З а г ^ л я т я , лю, лиш , ід .1Завести, за
прятать. І в край світа їх загулиш. Федьк.
II. 76.
Загу л й тя, лйю, еш, гл. 1) Закутить. '
Загуляв Іван, загуляв, не до мислі жінку
взяв. Чуб. V. 790. 2) Заглушить, осилить
при помощи кутежей (свою бѣду, Горе и
пр.). Не втекла... таки од свого лиха: і не
загуляла,* й не заспівала, й не затанцговала
його. Левнц. I. 86.
4 Загудй ти ся, дйюся, ешея, гл. Заку
тить. А хазяїн так загулявся, що й усі
можна бочки повивозить,— то й не чутиме*
•Рудч. Ск. Ц. 151.
З&гуибняий, а, е, Находящійся за
гумномь.
'■
Загумбння, нй, с. Мѣсто за гуыномъ.
Там яплаіуменню тополя стояла. Гол.
I. 285.
ЗагумбнЬй, я к у , иг.—Загум ення.
Загупати, паю, еш, гл. 1) Начать уда
рять, начать глухо стучать, сильно сту
чать. 2) Пойти тяжелой поступью.
• ЗагУритя. См. Загурятж .
Загоряти ся, рюся, ряш ея, гл. Раз
влечься чѣмъ-либо и забыть о нужномъ,
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Загуркотати—Задаватися.

задержаться', замѣшкаться изъ - за этого]
Вх. Зн. 18.
{
Загуркот&ти, ч ^, чеш и загуркотіти
ч ^ , тйш, и . 1) Загремѣть раскатами. Ком.
II. 34. Буря повсталеѵ, загуркотіло. Мет.
58. 2) Застучать, загремѣть. Гур! іур! хурі
щось страшно загуркотіло по-під вікнами
й стихло. То підкоти.гась карета. Левиц*
Пов. 317. Заскрекутали зубами відьми й за
гуркотіли з хати. Грин. І. 68.
Загурчйти,
чйш, гл. 1)3агреиѣть,
застучать, затрещать, почти то-же, что и
загуркотіти 2; иногда просто зашунѣть
сильно. Зашумить садок, стемніє світ і
захурчить дощ об землю. МВ. (О. 1862.
III. 42). 2) Упасть, скатиться съ шумомъ,
стукомъ, а иногда и просто упасть съ вы
соты. Так він і загурчав з кручі!
Загурйти, рйю, еш, сов. в. заг^рити,
рю, риш, гл. Занимать, занять, развле
кать, развлечь чѣмъ-либо, напр, разгово
рами, заставивъ забыть прежнее. Заіурй
дитину. Вх. Зн. 18.
Загурй тися, рйюся, ешея, сов. в. загури тнея, рюся, ришея, гл. Развлекаться,
развлечься чѣмъ-либо и забыть о нужномъ,
задержаться, замѣшкаться изъ-за этого.
Вх. Зн. 18.
Загус&ти, с&ю, еш, сов. в. эаг^снути,
ну, неш, гл. Сгущаться, сгуститься. Н а
сипала баъато води, а мало борошна, та
мішала, мішала, а воно не захуса. Грин. II.
164. Як загусне мина, тоді не зробиш гор
щика. Канев. у. На чуже пшінце горшка
не підставляй, бо кипітиме, кипітиме, та
й не загусне. НВолын. у.
Загустй, гуд^, дбш, м. 1) Загудѣть. Під
землею щось загуло страшно. ЗОЮР. 11.31.
Загула Хортиця з Лугом: пчую, чую!а Шевч.
57. А загув— аж сумно слухати— неначе
бушй у болоті. Рудч. Ск. І. 64. Мов дзво
ни, загули кайдани на неофітах. Шевч.
611. 2) Упасть съ большой высоты (подразумѣвается: съ гуломъ). Так з конем і
загув у провалля. Вообще куда нибудь съ
силой, съ гуломъ двинуться, броситься,
нар р. въ ск&зкѣ: Одну овечку хіп за ніжку
та у лантух,— так уся отара Ї загула
туди. Мнж. '55. Була ложка, помело, та
й те з дому загуло. Нп. Г. Барв. 288. От
сюда: Було, та загулб, равносильно рус
скому: было, да сплыло. 3) О голубяхъ:
заворковать. Ходить юлуб коло хати си
вий волохатий, як заѵуде оюалібненько,—
на херцю тяженько. Мет. 11.
Заг^тати , таю, єш, гл. 1) Ошеломить,

оглушить. Желех. 2) Укротить, угомонить.
Желех.
Загутати ся, таю ся, ешся, гл. З а з і
ваться; забыть объ окружающемъ при
видѣ чего. Загутався, як таку красоту
побачив. Вх. Зн. 19.
Заґ&витя, влю, виш, гл.—когб. Отвлечь
вниманіе чье. Я (злодій) піду їх забавлю,.,
ти і бери. Мнж. 110.
Заґ&витися, влюся, виш ся, гл. З а з і
ваться, засмотріться. Мнж. 29.
З аґвал ту вати , т^ю , еш, м. Поднять
шумъ, крикъ. Загвалтувало село від краю
до краю. Мир. ХРВ. 249.
Заґеґот&ти, ґо ч ^ , чеш, гл. Закричать
(о гусяхъ). Гуси по ставах за іе іш а ли . Г.
Барв. 544.
Заґедзбли тя, лю, лиш , гл. Понести
чепуху.
З аґбдзкатяся, каю ся, ешся, и . 1 )= 3 а дрочитяся. 2) Закапризничать.
З а ґб л ґа т я и заґблкати , ґаю (каю),
еш, гл. Закричать (о гусяхъ, индѣйскихъ
пѣтухахъ). Аф. Заіелкали гуси. Шевч. II.
35. Заіелкали мов индики. Мир. ХРВ. 98.
Заґерґотати и заґер ґо тіти , ґо ч ^ ,
чеш и т и ш ,г .і.= 3 а ґе л к а т я .
Заґербвуватя, вую, еш, сов. в. заґерув&ти, р^ю, еш, гл. 1) Загинать, загнуть.
Почали захеровувати ногу за голову; аж
кістки їй тріщсЬпь, а вона ї ї суверделигпь
угору. Грин. II. 167. 2) Запрашивать, за
просить дорого. ЗаХерував ти з його ба
гато. Лохв. у.
Заґрундзьбвувати, вую, еш, сов. в.
заґрундзю вбти, дзюю, еш, гл. Завязы
вать, завязать узломъ такъ, что трудно
развязать. Черк. у.
Заґ^ д зл и ти , лю, лиш, гл. Завязать
узелъ. Вх. Лем. 415.
1-Зад, ду, м. 1)3адъ, задняя часть. 2)
Задъ; задница. Голова— кість, а зад, ви
бачте, м'ясо: в голову цілують, а в зад
б'ють. Ном. Л* 1288. Ум. Задбм, задбчок.
П. Зад, нар. Вслѣдъ за, позади. Я вско
чив у хату зад їх\ вона еже лежала на
лаві. Екатер. у.
Зад&ва, ви, ж. 1 )= К у ж б а. Вас. 147.
2) Рычагъ для зажиманія дерева при
увязкі его на саняхъ для перевозки.
Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Задавйти, даю, еш, сов. в. эадйтж,
д&м, даей, гл. 1) Задавать, задать. Задам
я тобі бурду. Ном. Л; 13602. 2)= 3авдавати. В неволю всіх задала. Год. 1. 4.
Задаватися, даюся, йшея, сов. в. за*

Задавити—Задесенщина.
дУтися, дУмся, дасйся, гл. Вознаміриваться,- вознамѣриться, рѣпгать сдѣлать.
Вона ще літом ь як сонечко сипало теплим
промінням, задалась, виходячи з церкви,
понести колись попові рунце на розжиток.
Г. Барв. 155— 156.
Задавити, влю, виш, гл. Задушить,
задавить. Таки Бої погодив, вовк кобилу за
давив. Чуб. V. 1151. Не жируй з ведме
дем, а то він тебе задавить. Ном. № 1213.
Нудьга йою задавила на чужому полі.
Шевч. 214.
Задавійко, ка, м. Душитель; міроѣдъ,
вулакъ. То хиба пан? То задавійко. В ін
скілько людей згубив тими процентами.
Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Задавлйчка, ви , ж. Медиц. Жаба,
ал£іпа. Вх. Зн. 19.
Задавнений, а, ѳ. Пришедшій въ дав
ность; застарѣлый, запущенный (о болѣзни). Задавнена хвороба.
ЗадУвнѳння, ня, с. Давность, заста
релость. Желех.
З&дУвнити, ся. См. Задавнювати, сЯ.
ЗадУвнювати, нюю, еш, сов. в. 8адУвнити, ню, ниш, гл. Запускать, запу
стить (болѣзнь). Еге, так воно задавнено,
то ії важко заюгьъ. Канев. у.
Задавню ватися, нююся, ешся, сов. в.
вадУвнитися, нюся, нишся, гл. Застарі
вать, застаріть.
ЗадУння, н я, с .= 3 ав д ан н я . Яке важке
задания бути діячем на далекій стороні.
Левиц. Пов. 120.
ЗадУр, нар. Даромъ. Вх. Лем. 415.
Задарйти. См. Задарювати.
ЗадУрь, кар.= 3адар. Вх. Зн. 19..
Задурювати, рюю, еш, сов. в. зада
рйти, рн>, риш, гл. Задаривать, задарить.
ЗадУти, ся. См. Задавати, ся.
ЗадУток, тку, м . ~ Завдаток.
■>
ЗаДУча, гчі, ж. Задача. К. Гр. 102.
8адвйгтітн, гч ^, тйш, гл. Задрожать.
Як ступив... на ті підмости, то вони аж
задвигтіли й загули. Левид. Пов. 330.
ЗадвижУти, жу, зкйш, гл.—Задвигтіти.
Задвіркбвий, а. е. Выходящій на дьоръ
позади дома. Дочка на задвіркові двері рип!
Чуб. IV., 557.
Задвірок, рку, м. Дворъ позади дома.
Схопилась, вискочила на задвгрок. Г. Барв.
237.
Задвойкий, а, ѳ. Двухъ родовъ. Астряби суть задвоякі: астряб великий і маеий. Вх. Лем. 415.
ЗадекретувУти, т^ю , еш, и . Прика
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зать, дать увазъ. Я к в<аше лукаве серце
поверне справою, так він бідаха (царь). і
задекретуе. К. ХП. 32. Одно тілько наше
зосталось при пав— живе українське слово.
І тому задекретовано згинути. К. ХП. 128.
З&денчйти, ч^, чйш, гл.=Заднити.
Дрюку ще не заденчено. Екатер. у. (Залюбовск.).
Задбра, ри, ж. Лучина, щепка. Вх,
Лем. 415.
ЗадерУва, Ки, ж.=3&дирав&.
ЗадерУчва, к и , ж. Задравшаяся кожа
надъ ногтемъ, заусеница. Миргор. у. Слов.
Д. Эварн. г
г
>
Задеревіти, вію, еш, м. Одеревянѣть,
окоченѣть (отъ холода, смерти). Б уки мені
задеревіли— чи воно з холоду, чи хто йою
знає. Камен. у. Як побачила чоловіка, так
і задеревіла. Камен. у. Прийшов п'яний,
та як заснув, так і (задеревів. Камен. у.
Задерев'яніти, нію, еш, и .= 3 а д е р е віти.
Задбржати, ся. См. Задерж увати, ся.
Задерж увати, жую, еш, сов. в. вадУржати, ж у, жиш, гл. 1) Задерживать,
задержать. 2) Удерживать, удержать. Не
то господарь, що збереть господарство,—
то, що готове задержить. Ном. № 10108.
Задерж уватися, ж уд оя, ешся, сов. в.
8&д6ржатися, ж уся, жишся, гл. 1) За
держиваться, задержаться. Чує він, гцо
плуг йою за щось задержався. О. 1861.
XI. 2 9 .2 ) Удерживаться, удержаться, сохра
няться, сохраниться. Де-не-де задержались
старі шапки.
Задерика, ви , об.=Задирака.
Задерйкуватий, а, е. Задорный. Харьк.
Задерйхвіст, воста, м. Въ выраженіи:'
задеряхвоста дУти. Удрать безъ оглядки.
Задерій, рія, л.=3адерик& . Андрій-задсрій. Ном. Л? 12702.
ЗадернувУти, н^ю, епг, м. Заложить
дерномъ. Вони викопали яму, насипали
грошей, поклали тою, що обібравсь грошей
стерегти, та й знов засипали й задерну
вали. Канев. у_
Задернути, н^, нбш, и . Задѣть, оца
рапать. Чеши дідька зрідка, щоб не задер
нути. Ном. № 1212.
ЗадУрти. См. Задирати.
ЗадесЄнедь, нця, м. Житель містности, за Десной находящейся. Ном. № 13617.
Задесбнсьвий, а, е. За Десной находящійся.
Задесбнзцина, ни, ж. Мѣстцость за
Десной.
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Задешевіти—Задирчастий.

Задешѳвіти, вію еш, гл. Подсшевѣть. би ви їхали надворсклячською низиною,...
то задивіувались би. О. 1861. XI. 101.
Скрізь задешевім горілка.
Задж ерґотати, ч ^, тйш, и . Загово
Задим&ти, м&ю. еш, гл. Задувать, ту
рить на непонятномъ языкѣ (преимуще шить. Каганець купіть доб))е і його ніщо
ственно о евреяхъ).
не задима. Дещо. 52, *См. Задувати,
Задж еркотіти, коч^, тйш, и . —Зад
Задимити. См. Задимлювати.
ж ерґотати. Як заджеркотіли жида, то
Задймка, ки, ж. Снѣжный вихрь, мяаж у вухах лящить. Сдавяносерб. у.
тель. Вх. Лем. 415.
Заджижчйти, ж ч^, чиш, гл. Зажуж
Задймлювати, люю, еш и за дим л йти,
жать. См. За дзижчати.
лйю, еш, сов. в. задимйти, млю, мйш,
Задзвеніти, ню, нйш, гл. Зазвенѣть. гл. Закапчивать, коптить, закоптить. По
Задзвонйти, ню, ниш, гл. Зазвонить. вісив задимлювати. НВолын. у. Стоят...
Котл. Ен. II. ЗО, В неділеньку рано за- сагарня з високим задимлянич стовпом.
дзвонили дзвони. Мет. 95.
Левиц. Пов. 370.
Задзвонйтися, нюся, нишся, м. ЗаЗадимув&ти, мую, еш, /.?. Задымить.
звенѣть, зазвонить самому. Самі дзвоники Коснешься гір—і гори задимуюті>. К. Псал.
задзвонилися. Грин. III. 117.
238.
Задин&ти, наю, єш, сов. в. заднйти
Задзеленькотіти, коч^, тйш, і.».=
Задзеленчати. Рудан. І. 77. Пан виняв, дню, нйш, гл. Вставлять, вставить дію.
дав гроші. Той кинув в кишеню, аж зад- Як роблять липівку на мед, то намоче по
переду той край, де дно повинно бути, а
зеленькотіли. Драг. 54.
Задзѳлѳньчйти, ч ^, чйш, гл. Зазво тоді й задинае. Волч. у.
Задир&к, ка, м. Пт. турухтанъ, Тгіп£а
нить (о бубе
кахъ); зазвенѣть, забрен
-риалах. Вх. Пч. II. 15.
чать.
Задирйка, ки, об. Задорлииый челоЗадзёкати, каю, еш„ гл. Начать дзёвѣкъ. ІІсптунів син сподпрь Мсзап, боєць,
к а т и . Аф.
Задзиж чёти и задзичати, ч^, чйш, ярун і задирака. Котл. Ен. Ум. Задирачка.
Задиракуватий, а, е = 3 а д е р и к у в аи .= 3 а д ж и ж ч а т и . Коли не коли задзижчить... роботяща бджола. Греб. 402. А
тий. О. 1861. X. 37.
мухи разом задзижчали: „ Ось годі, не каЗадир&ти, рйю, еш, со», в. задёрти и
жітъ/ и Гліб. 114.
задр&ти, дѳр^, рбш, і.і. 1) Задирать, за
Задзігорйти, рю, рйш, гл. Быстро за драть, поднимать, подпять вперхъ. Біда
говорить. Так задзіюрила язиком, що він вмерла і нош задерла. Носл. Ворона літає,
ледвівстигрозібрати ті слова. Левиц. Пов. 67. а дурень голову задирає. Ном. .V 6404.
Задзюрйти, рю, рйш, гл, Политься 2) Задирать, задрать, начинать, начать
струёй. Харьк.
{
ссору. 3) О коростелЬ: начинать, начать
Задзюркотати и задзю ркотіти, ч^, кричать. Як деркач котрою юду задере по
чеш и тиш, гл. Зажурчать. Дочогітовиченко перед перепілки, то сіна буде дороге. Грин.
влучив Війтенка по лівій руці,— кров так і 1. 15.
задзюркотала. К. ЧР. 306.
Задирйтнся, рйюся, ешся, сов. в. за
Задзюрч&ти, ч^, чйш, гл. Зажурчать. дертися, задратися, дерися, рбшея, м.
Тане сніг, задзюрчали по у лицях стрцмоч- 1) Задираться, задраться, подниматься,
подняться вверхъ. Чуприна задралась уют . МВ. І. 28.
Задибати, баю, еш, гл. Начать ходить ру. Рудч. Ск. II. 126. Ніс... задрався до
гори. Стор. М. Пр. 83. 2) Начинать, на
(о дѣтяхъ).
чать ссориться, поссориться, - повздорить.
Задивйтися. См. Задивлятися.
Задйрга, ги, задйрка, ки, ж. 1) За
Задивлйтнся, лйю ся, ешся, сов. в.
задивйтися, влюся, вишся, гл. Засмат дорь; ссора. Кіндрат на задиріу йде. Н Во
риваться, засмотрѣться. Прийшло до неї лынск. у. 2) Заусеница. Камеи, ѵ. Ум.
мале пахоля, вона на його задивилася. Чуб. Задирочка.
Задиркуватий, а, е ^ З а д е р и к у в а т и й .
III. 419.
Задивув&ти, в^ю, еш, гл. Удивиться.
Задйрливий, а, е = 3 ад ер и к у вати й .
Й аж сі панове задивували. КоІЬ. І. 109. Т реб. 409.
Задивув&тися, в^ю ея, ешся, гл. Зади
Задйрчастий, а, е. О деревѣ: задявиться, засмотрѣться съ удивленіемъ. Як "рающійся. Задирчасте обіддя: т ії' його

Задих— Задоіти.
ріак ргеши, а воно он як задираешься.
Йаневск. у.
86дих, х у , м. Удушье, астма. Вх.
Лем. 415.
З&дйханий, а, ѳ. Запыхавшійся. При
бігла шинкарка, задихана вся, до мене.
МВ. II. 186.
З а д й х а т и с я ,; хаю ся, ешся, гл. Запы
хаться. ЗадихавсЪ, як віл в борозні. Ном.
Я 1404,
Задяхйтися, хйюся, ешся, гл. Зады-»
хаться. Трясучи головою і задихаючись, пе
реказує. Стор. М. ІІр. 155.
Задйхливий и задйш ливий, а, ѳ.
Удушливый (о человѣкѣ). Вх. Лем. 415.
Желех.
г
Задівёти, гвйю, еш, сов. в. задіти,
д ін у , неш и дно, еш, гл. .1) Вдѣвать, вдѣть.
Вх. Зн. 39. 2) Дѣвать, дѣть. Ой знаю я,
товаришу, де я їх задію: занесу їх в Чорноюру, та там їх посію. Шух. I. 201.
* Задівётнся, в&юся, ешся, сов. в. за
д іти ся, нуся, нешся, гл. 1) Вдѣваться,
вдѣться. 2) Дѣваться, дѣться; • пропасть,
.исчезнуть. Вх. Зн. 19.
Заділй тися, лю ся, лиш ся, и . Оши
биться при сдачѣ картъ. Шкодй, хлопче,
заділивсъ! Перемащуй, лишень, гаразд, та
не заділись. Лубен, у.
Заділув&ти, д^ю , еш, гл. Обнести за
бороні».^
Задіти , ся. См. Задівйтн, ся.
Зад іян и й , а, • ѳ. О полевой землѣ:
истощенный* много разъ лахавшійся и по
теря вшій плодородіе. Земля задіяна. Лу
бен ск. у.
З&двя, нар. Задомъ (идти). Мнж. 181.
Я. до його, а він задки, задки.
Задкувйти, к^ю , еш, «д. 1) Идти за
домъ, пятиться. Дивлюсь: задкуе-задкуе—
т а в двері. Мнж. 2) Идти сзади, слѣдовать. Іде султан; за ним наші задкують
небоги. Млр. л. зб. 82.
З ад л я, пред. Ради, для. Виросте на
йому щасливша доля задля людей. Стор. М.
Пр. 49. Це вона мене задля того й при
вела, щоб іЗзісти у своїй норі. Рудч. • Ск.
II. 20. Задля його звертають каравани.
К. Іов. 14.
Задлйтися, лйю ся, ешся, гл. Замед
лить, пробыть долго; протянуть. Прочула
я , що в неї чоловік умер,— де вже з нею
на світі задляється. МВ. 11. 143.
.З а д к ^ х а тн , хаю, еш, гл. Задуть.
^ Заднйти. См. Задинати.
З&дниця, ці, ж. То же, что и за
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паска 1, называемая зйдницею въ тѣхі
случаяхъ, когда этотъ кусокъ сукна, надѣваемый сзади, противополагается сопро
вождающему его переднему куску, фар
туху, носящему названіе: поперёдниця.
Заськи тобі, ’п очитухо, заськи, без задньої
запаски... на порозі зачепилася і задниця
загубилася. Мил. 156.
З&дній, я , є. 1) Задній. Оглядайсь на
задні колеса. Ном. Д? 4305. 2) Задню пйсти.
Оставаться сзади, не успѣвать, быть послѣднимъ. 3) ЗЗдня нйшка. Заднепроход
ная кишка. Вх, Уг. 239. {
Задніпрбв’я, в ’я и задніпрж, ря, с. Заднѣпровье. 0 . 1862. VII. 63. Все Задніпров'я,
мов грім його ударив, запалало. Сніп.
Задніпрйнець, нц я, м. Житель заднѣпровья. Черк. у. ДІевч. 574.
Задніпрянський, а, Я. Заднѣпровскій.
Вони дивились на темний задніпрянський
бір. Левид. Пов. 24.
Заднйнка, к я , ж. Прямая вишка.
Черк. у.
Задобід, нар. Въ предобѣденное время.
О. 1862. гІ, 81.
Задобіддя, дя, с. Предобѣденное вре
мя. Город Сороку у неділю рано (в) задо
біддя взяв. Мет. 393.
Задобідній, я, в. Предобѣденный. Задобідня юдина. О. 1862. I. 81.
Задббре, нар. Очень хорошо.
Задбвб&ти. См. Задовбувати.
Задбвбуватя, бую, еш, сов. в. вадовбётя, бёю, еш и задовбтй, б^, бёш, гл.
Вдалбливать, вдолбить. Чуб. VII. 403.
Задовж&тися, ж&юся, ешся, іл .= 3 а вяноватитися. Ой ходи сюда, 'дівко мо
лода, викупи мене, задовжався я. Лавр. 46.
Задовж йтися, ж ^ся, жйш ся, м .= 3 а довж атяся. Д а ми уже всім задовжилися!
Н і в кою вже й позичати. Г. Барр. 523.
Задовіл, вблу, де. Удовлетвореніе. Дер
жаться жаданням неситим своїм... задоволу неситої страсти. К. Дз. 135.
Задоволёння, ня, с.= З ад о віл . Се вона
говорить із якимсь задоволенням. Г. Барв.
218.
Задовольнити. См. Задовольняти.
Задовольнйти, нйю, еш, сов. в. Бар
дово льн йти, ню, нйш, гл. Удовлетворять*
удовлетворить. Таке вже серце Бої дав маг
тері, гцо коли ї ї дитина жива і здорова, то
гцоб була і щаслива, пьоіді тільки його і задог
вольниш., Стор. М. Пр. 56.
Задоїтя, дою, їш, гл. О коровѣ: испор
тить неаккуратнымъ доеніемъ.
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Задбк, дкй, м. 1) Ум. отъ Зад. 2) Зад
нєє сидѣнье экипажа. Рудч Чп. 250. Соми
сіли в пхредогчку, а некрутика в уиіпчку.
Чуб. V. 986.
Задбсить, нар. Совершенно достаточно,
больше чѣмъ достаточно. Торік було іа/іовини зпдоплгггь. НВолын. у.
Задощитися, щ^ся, щйшся, и. 1) За
мокнуть отъ дождя. Ладогцилося сіно. Константиногр у.2) Задощиться,бсзл. Наступить
дождливой погодѣ. Задощилося: вже третій день Лот. Константиногр. у.
Задр&ти, ся. См. Задир&ти, ся.
Задратувйти, тую, еш, гл. Задразнить.
Задратував турчина.
Задриґ&ти, ґію , еш, м. Заболтать но
гами. Коли елі і у ту яму—тільки трапики
ноги зверху.—да як задриіає ногами. Рудч.
Ск- II 195.
Задристйти, щу, еш, гл. Запачкать
поногомъ
Задрист&тися, щ уся, ешся, гл. За
пачкаться поноеомъ.
Задріботіти, чу, тйш, гл. І) Быстро
заговорить, засыпать скороговоркой. Я не
хочу нічого знати, слухати, бачити!—за
дріботіла пані МВ. (О. 1862. НІ. 53).
2) Засеменить (ногами). А хлопці, взяв
ши/ ь у бони, іа/)]иботяшь ногами, то вдаряті. юр/опмі .Іепиц. І. 16.
Задріжйти, жу, жйш, гл. Задрожать.
К. Іон. 19. Шевч. 118. Та новели до ігридому—задріжили німски, ;гучки йому. Чуб.
V. 1003.
Задрім&ти, м&ю, еш, гл. Задремать.
То це що игдргмає та гіохилитгхя, то ато
колючки г въолятг,. Рудч. Ск. І. 156. К
чцнді ггшмі—задрімало. Чуб. III. 203.
Ледве впив він задрімати, а йому вже гнилисі>’ст]гаіині єни. Опат. 88.
Задрім&тися, лося, гл. безл. Вздрем
нуться. Додре зпдріма.гось. Мнж. 130.
Задрімн^ти, иу, нбш, гл. Вздремнуть.
Радомысл. у.
Зад ріпа, пи, об. Забрызгавшійся грязью.
Задріпаиедь, идя, м. Забрызгавшійсл
грязью, неряха. Черк. у.
Задріпаний, а, ѳ. Заначканый, забрыз
ганы й грязью; неряшливый. Моя іазяггка
замітає мене за дров гним віником. Чуб. I. 45.
За дрі панка, ки, ж. Забрызганная
грязью; неряха. А ти/ зал)ріианко, шин
карко, іѵугекунко няни. Шевч. 021.
Задріпати, ся. См. Задріпувати, ся.
Задріпувати, пую, еш, сов. в. задрі
пати, паю, еш, гл. Забрызгивать, забрыз

гать грязью нижнюю часть платья. Де це
ти так г юдргпала спідницю? Харьк.
Задріпуватися, пуюся, ешся, сов. в.
задріпатися, даюся, ешся, гл. Забрызги
ваться, забрызгаться грязью. Оце я паки
до вас дшшла, так здорово задргпалася.
Коли ж- грязг,ко дуже на дворі. Екатер. у.
Зад роб и ти, блю, биш, гл. Чи се таки
до іЯла робиш, що гї досі тута загулявсь?
Та швидко і не так задробиш\ Зевес не
ду\то похвалявсь. Котл. Ен. І. 29.
Задрочйтися, чУся, чишся, гл. 1)Побѣжать подъ вліяніемъ укусовъ насѣкомыхъ (о рогатомъ скотѣ). 2) Закапризни
чать, взбѣситься. Мовчіть!..чою ви задрочилиеь? Котл. Ен. II. 22.
З&другѳ, нар. Вторично. Задруге по
сіяв буряки, бо пю кузка, то мороз побив.
Черк у.
Задрьбпаний, а, е = 3 ад р іп ан и й . Ой
як би ти, дівчинонько, не задрьопана така.
Грин. III. 083.
Задубйти,
ся.
0
9 См. Задублю вати, ся.
Задубіти, бію, еш, гл. Окоченѣть. За
дубів чоловік на морозі. Черк. у.
Задублювати, люю, еш, сов. в. заду
бйти, блю, бшп, гл. 1) Выдѣлывать, выдѣлать, выдубить (кожу). Гол. Од. 66. 2)
О животныхъ: поднимать, поднять вверхъ
хвостъ. Заліубили коні хвости. О людяхъ:
поднимать, поднять одежду, обнаживъ ниж
нюю часть тѣла.
ЗадУблюватися, лююся, ешся, сон. в.
задубйтися, блюся, бйшся, иг. Обнажать,
обнажить нижнюю часть тѣла.
ЗадУбти, бну, нѳш, гл.=3адубіти.
Задув&ти, в&ю, еш, сов. в. зад у ти,
дму, мбш, гл. Задувать, задуть. На
ніч і тануть світм задувати. Макс. (1834).
158.
З&дувка, ки, ж. Мятель. Вх. Уг. 239.
Задудніти, дню, нйш, гл. Глухо загремѣть. Ой іадудніли ковані вози на дворі.
Грин. III. 524.
Зйдум, му, лі. Замыселъ, наиѣреніе.
Душа в великих задумах кохалась. К. МБ.
Чи знаєш ти закони рівноваги і задуми
тою, сто ввеп,— премудрють* К. Іов. 83.
ЗадУма, ми, ж. Задумчивость. Рш)юк
хотів ггіймати на її лиці хоч крапельку
зсиіумн, хоч щгапсльку того смутку. ЛевиЦ.
Нов. 298.
Задуманий, а, ѳ. Задумчивый. Він
бачив її не пилкою задуманою й мовчазного
гїюпє}», яка вона була недавно. Левиц. Пов.
298. Блакитні задумані очі. Мир. Пов. II. 76.
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Задуманість, ности, ж. Задумчивость. тый. 2) Заупокойный, поминальный. —день.
Желех.
День всеобщаго поминовенія, родительская
Задумати, ся. Ом. Задумувати, ся. суббота.
ЗадУшник,ка, л.= С ѳрдак. Вх. Уг. 239.
Задум ливий, а, е. Задумчивый. Ле
ЗадУшниця, ці, ж. Панихида по усопвиц. Правда. 1868. 461.
шимъ.
Вх. Лем. 415.
Задумувати, мую, еш, сов. в. заду
Задуйвка, ки, э/е— Задувка. Вх. У г.
мати, маю, еш, гл. Задумывать, задумать.
239.
Голова задумала, а ноги несуть. Ном. №
Задьбр, ру, м. Причина къ ссорѣ,
6680. Задумав козак жениться. Мет. 78.
Задумала м иш а вчинить велике діло. дракѣ. Задьор між гми е. НВолын. у.
Задьбрний, а, е = Задирливий. Таке
Гліб. 10.
задьорне
було, що до всякого так у вічі й
Задумуватися, муюся, ешся, сов. в.
лізе
як
тая
оса. Кв. I. 234.
вадУматися, маюся, ешся, гл. Задумы
Зад йку вати, кую , еш, гл. Слишкомъ
ваться, задуматься. Задумавсь, як собака в
много
благодарить. Константиногр. у.
човні. Ном. Василько над квітками та
зіллями сидить, задумався. МБ. 11. 16.
Забдно, нар. 1) Вмѣстѣ. Що ОН?у КСЮЮ&
або
живі будем, або заедно загинем. Волч.
ЗадУмшливий, а, е. Задумчивый. Був
якийсь задумгиливий змалку. МВ. 11. 18. у. 2) Постоянно. Один чоловік купив собі
Задунайський, а, е. Находя іційся за 'хату... пожив там трохи, нічою не було,
Дунаемъ, на йравомъ его берегу. Н еіай а потім того почала являтися оказія така:
мене не ховають ні попи, ні дяки, нехай заедно стеля кричить: „ Ой упаду, ой угламене поховають задунайські козаки. К. С. д у Ґ ХС. IV. 29.
Збець зайця, м. 1) Заяцъ. Бііае, як
1883. IV. 739.
солоний заєць. Ном. Л; 6677. Боїться, щоб
Задурити. См. Задурювати.
йому заєць дороги не перебіг. Ном. .V; 303.
ЗадУркати, каю, еш, іл. Застучать. 2) Названіе вола съ прямыми толстыми и
Прийшли вони перед' небо, задуркали в приподнятыми вверхъ рогами. К. С. 1898.
царські врата. Гол. І. 234.
VII. 44. 3) Дѣтскія игры: а) охотники
ЗадУрювати, рюю, еш, сов. в. заду охотятся, за ,зайцемъ. Ив. СО; С») то-же,
рити, рю, риш, гл. Забивать, забить го что и сіра кішка. Ив. 47. Ум. Зайчик,
лову, притупить умственный способности. ЗЙйчичок, заінько. Зайчичок-сшрибайчичок
Мене, такого пана, сюди задурювать прий обгризує молоді пагонці на вишнях. О. 1861
шла. Гліб 59. Чоловік дурний, бо (жінка) V. 74.
задурила. Грин. II. 159.
Зйечка, кн, ж. Зайчиха. Вх. Зн. 20.
ЗадУти. См.' Задувати.
Зажадати, даю, еш, гл. Пожелать, по
ЗадУтий, а, ѳ. Одутлый, обрюзглый. требовать. ,
Дивися на його задуту пику. Мир. Пов.
Заж аліти, лію , еш, гл. Пожалѣть. Не
Н. 78.
зажаліеш батька в наймах. Мир. ХРВ.
Задутися, дмуся, дмбшся, гл. Опух 343.
нуть отъ сна, пьянства, болѣзеи. Аж за
Заж алкувати, кую еш, м .= 3 а ж а л іти .
дувся від гульні та недоспаних ночей.
Зажарити, рю, риш, гл. Начать быстро
Мир. ХРВ. 233.
дѣлать что-либо. Як же воно зажарило
Задуха, хи. ж. 1) Сильный, удушли (замололо дуже), то чорти його батька
вый запахъ. Шпигнула у ніс хрінова за зна— ну прямо ж страшно і в млині си
духа. Полт. у. 2) Спертый, удушливый воз- діти. Грин. I. 39.,
духъ. 3) Засореніе дымовыхъ проходовъ
Заж арітися, ріюся, ешся, гл. 1) Завъ печкѣ. Задуха десь зробилася, та й ку алѣть. 2) Сдѣлаться яркимъ. По дыцові
рить тою. НВолын. у. 4) Удушье, астма. як ся зажаріла озимина. Каменец, у.
Вх. Зн. 19.
Зажбртий, а, ѳ. Ожесточенный, озлоб
Задуш йти, шу, шиш, и . Задушить. ленный.
Сірко ліг на вовкові, наче хоче задушити.
Зажбртість, тости, ж. Ожесточеніе,
Рудч. Ск. І. 12.
злоба.
Задуш итися, шуся, шишся, гл. За
Зажартувбти, тую, еш, гл. Подшутить.
Зажйти. См. Заж инати.
дохнуться. Такий сморід, що й задуши
тися можна. Дещо. 53.
Заж ахтіти, хчу, тйш, гл. Запышать,
ЗадУйший,. а, е. 1) О воздухѣ: спер распалиться, начать испускать сильный
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жаръ, зардѣть (о горящихъ угольяхъ). Зажахтгмпь як жар. К. Дз. 151.
Заж вйкати, каю, еш, гл. Зачавкать.
Заж д іти . См. Зажидати.
Зажбвріти, рію, еш, гл. Заалѣть, разторѣться. Але ж оце чого, як тілько со
нечко зажевріє, то по всякому дереву і по
всякій билині роса і виступає. Рудч. Ск.
I. 138.
Заж ен и хіти ся, хйюся, ешся, гл.— з кия.
Увлечься ухаживаніемъ. З дівчатами заженихався. Котл. Ен. I. 8.
Заж брлявість, вости и пр.-=3ажирл н в ість и пр.
Зажбрти. См. Заж иріти.
Зйж яв, ву, л і.= Заж и вок 2. Инші ду
мають,.. що в нашій землі мало заживу.
О. 1861. ІУ. 34.
Заживаний, а, е. Бывшій въ употребленіи.
Заж иванн я, ня, с. Употребленіе. Все
на частім заоїсиванню належить. Ном.
№ 5785.
8аж яв£ти, вію , еш, сов. в. 8ажйти,
ж ив^, вбш, 1л. 1) Употреблять, употре
бить, вкушать, вкусить. Будуть до тебе
козаки заїзджати, будуть у тебе хлібо
соли заживати. К. С. 1884. І. 36. Я го
рілки не заживаю. Черк. у. Зажиймо таСаки. Чуб. У. 1146. Гей, гості, що єсть—
заживайте. Гол. ІУ. 505. 2) Испытывать,
испытать. Жила в батька не рік, не два,—
не зажила добра. Грин. 111. 220. Роскбші
зажити. Пожить въ роскоши, богатствѣ.
Гей,,хт о хоче роскоші зажити,— гей, не,хай іде до двора служити. Чуб. У. 344.
3) Пріобрѣтать, пріобрѣсти; зарабатывать,
заработать въ наймѣ. Мізерний був, хтіг
лось то копійки зажити. Драг. 83. Скіль
ки це вже я в вас грошей зажила? Полт. г.
Сл^ви зажити. Пріобрѣсти извѣстность,
славу. Ой не знав козак, да не знав Суп
рун, да як слави зажити: ой зібрав військо
славне запорожське та й пішов орду бити.
Грин. ІП. 585. Зажила вона собі гце тою
щасливою часу слави доброї панночки. Г.
Барв. 333. 4) — вік. Жить, пожить на
счеть чужого вѣка. Ти чужий вік зажи
ваєш. Стор. І. 232.
Заж иватися, вію ся, ешся, сов. в.
важйтжся, ж ивися, в і л ся, гл. 1) Зажи
ваться, зажиться, долго прожить гдѣ.
*Зажилась Улита у родичів. Левиц. 1. 406.
2) Богатѣть, разбогатѣть. З чию ти, брате, так заживсь? Був бідний, а тепер
нема багатчою від тебе. Грин. П. 250.

Заж ивйтися, влібся, вишся, гл. Наѣсться, насытиться. Зажививсь, як собака
мухою. Ном. № 4763.
Заж йвний, а, ѳ. 1) Питательный. 2)
Крѣпкій, плотный. Заживна це у вас дійниця. Харьк. у.
Заж йвов, вку, лі. 1) Зародышъ. Про
пало просо: морози заживок побили. Луб. у.
В єг гце з замолоду заживок (хвороби) у
середині, в животі. Черк. у. 2) Питаніе.
Як гноювата земля, то корень кращий за
дишок має, тим хліб добрий роде. Кам. у.
3) Зажитое, заработанное наймомъ иму
щество. Я не чужу телицю взяв, а свою:
вона мій заживок. Прил. у. 4) Внутрен
няя, самая крѣпкая часть снятой съ животнаго кожи, лежащая между наружвымъ
слоемъ—личном и внутреннимъ— ніздрёю.
Мнж. 180.
Зажигйтн, гаю, еш, м .= 3апалю вати*
Нехай свічі восковії зажигав. Мет. 170.
Заж игйтися, гію с я, ешся, гл. Ячмені
зажишютъся,—солов'ї щебетать забува
ються; ячмені позажигалисъ,—солов'ї щебе
тать позабувались. Мил. 93.
Заж идати, дйю, еш, сов. в. важ діти,
д^, дбщ, гл. Ждать, подождать, обождать.
Зажди трохи!—Мамо, мамо! яково мені
зажидати? МВ. П. 110. Обіцяв Бог дати,
тіко казав заждати. Ном. Зажди, серце
дівчино, та напій мі коня. Чуб.
З а ж й х в я , мок, ж., мн. Складки отъ
неправильнаго покроя одежды. Павлогр. у.
Заж йн, ну, м. Начало жатвы,— родъ
обряда, совершеніе котораго составляетъ
обязанность старшихъ въ семьѣ.
Заж инати, нію , еш, сов. в. 8&жати,
ж н ^, ніш , гл. 1) Дѣлать, сдѣлать начало
жатвы, начинать, начать жать. Родъ обря
да, совершеніе котораго'составляетъ обя
занность старшихъ въ семьѣ. М и, старії,
тілько поїдемо поле зажати-^молодіж за
охотити. Станем удвох, по постаті прійдемо, нажнем удвох снопок, гюблаюсловимо
своїх робітників, та й додому з снопом
первачком. Г. Барв. 16. 2) Зарабатывать,
заработать жатвой. Я зажала торік
штирі карбованці. Каменец, у. Зажнемо
якою снопа. Г. Барв. 435. 3) При жатвѣ
захватывать, захватить часть чужой нивы.
Рядом окала удова, та все в його десятину
і зажина. Драг. 71.
З аж й кки , к ів , м., мн. Начало жатвы.
Зажйра, ри, об. 1) Обжора. 2) Любостяжательный, алчный хъ богатствамъ, нена
сытный.

Зажирака—Заздритися.
. ЗажирАка, ки, об.=Заж ира. О, з
Іуііпы а зажирака добрий! Оремо й пемо
екупі, а ділитись почнемо, то він усе собі
яко мога більше бере. Волч. у.
ЗажирАкуватий, а, є. 1) Обжорливый,
прожорливый. 2) Любостяжательвый, алч
ный къ богатству, ненасытный. Ото у
цае чоАовік Рогуля— зажѵракуеатий: йому
есе мало! Волч. у.
ЗажирАти, р&ю, еш, сов. в. эажбрти,
жер^, р£ш, ел. 1) Ѣсть, поѣсть. Х ліб
тиждень печений, та т а т и , що й заясерти не можна. Лебед. у. 2) Пожирать,
пожрать, сожрать. Зажер усе, нічого не
зіставив. Е. Іов. 44. 1 жадав неситим
духом увесь світ зажерти. К. Іісал. 256,
Неправда увесь світ зажерла. ЗОЮР. II.
102 .
Заж йрливий, а, е. 1) Прожорливый.
Старейший панотець толкував одному
панові, од чого то е такі иниіг зажурливі.
Ном. № 9763. 2) Алчный, любостяжательный. До детей своїх був зажурливий.
Г. Барв. 464. См. Зажиракуватий.
Заж йрливість, вости, ж. ^Прожорли
вость. 2) Любостяжательностъ, алчность.
Нехай його Бог судить за йою зажирливість. Г. Барв. 468.
Зажйрдиво, нар. Прожорливо.
Заж ирнйй, А, 6. 1)= 3аж ирливий. К.
ХП. 56. 2) О бураьѣ: забврающій при
сверленіи много дерева. Волч. у.
ЗажирувАти, р^ю, еш, гл. Заиграть,
вашалвть.
Заж ити. См. Заж ивати.
Заж йтнй, а, е. Зажиточный. Міусск.
окр.
Заж йтися. См. Заж иватися.
ЗАжиа, вАжмагом, нар. С еольео р у н а
х в а т и т ь , сеольео можно з а х в а т и т ь рукой
(р в а ть ). Вибрала льон зажма. НВолын. у.
Рву щавель зажмагом, щоб пан'не піймав.
НВолын. у.
Зажмурити, рю, риш, гл. Зажмурить
(о глазахь).
Зажнивний, а, е. Относящейся ко
времени жатвы. Зажнивні пісні. Пѣсни,
Еоторыя поютъ во время жатвы.
Зажбвклий, а, е. Пожелтѣыпій. Дене-де зазеленів бліде зажовкле стебло. Мир.
Пов. И. 85. Бліда та зажовкла, наче зав'яла
Квітка. Мир. Пов. П. 51.
Зажовтйти, вч ^, тйш, гл. Сдѣлать
желтьгаъ.
Зажовтілий, а, е. Зажелтѣвппй.
Зажовтіти,тію, еш, гл. Зажелтѣть. Ой
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чиє ж то поле зажовтіло, стоя? Чуб.
ПІ. 242.
Зажбга, ги, ж. Поджогь. Без зажоги й
дрова не горять. Ном. № 3298.
Зажбн, ну, м.— Зажин. Сим. 204.
Зажбхатися, хаюся, ешся, гл. Забо
лить отъ жары (о жврныхъ жввотныхъ).
Зажохавсь віл. Каменец, у.
Зажбхнутися, ну ся, нешся, гл. Дздохнуть отъ жары (о жирныхъ животныхъ).
Як добре вгодована свиня, а спека та да
леко гнати, то й зажохнеться. Камен. у.
ИроничесЕи говорится и о толстомъ человѢеѢ.
Зажурити, ся. См., Зажарювати, ся.
Зажарювати, рюю, еш, сов. в. важурйти, рю, риш, іл* Опечаливать, опечалить.
Зажурив тою Івана. Рудч. Се . II. 120.
Зажарюватися, рююся, ешся, сов. в.
зажур йтися, рюся, риш ся, гл. Опечали
ваться, опечалиться, пригорюниваться, при
горюниться. Ото зажурилась! Та така
ходить, як тумбі. Ном. № 2268. Вже було
як зажуриться чим, то аж занедужає.
МВ. II. 37. Зажурився, що в мене іроилей
нема,— незабавно і в тебе не буде. Ном.
№ 6465. Молодий козаче, чою зажурився?
Чуб. У. 27.
ЗазбірувАти, рую, еш, гл. Собирать.
Же богачеві з устів спадало, теє ж бо
т ії пси зазбірували. Гол. ПІ. 264.
ЗазвАти. См. Зазивати.
Зазвеніти, ню, нйш, ел.=Задзвеніти.
Якимове поле{зазвепіло стоя. Чуб. III. 228.
Заздалегідний, а, е. Заблаговремен
ный, предварительный. „Заздалегідне словце
до другого типу „Досвітоки. (Кіевь, 1876).
Заздалегідь, эаздалегбди и ваздалйгоди, нар. Заблаговременно. Готовили
заздалегідь багацько всякого снаряду. Котл.
Ен. IV 57. Не дбайте заздалегідь, що ка
затимете. Св. Мр. XIII. 11. Дід заздалегоди піднявсь, палічку взяв, шкандибав.
Г. Барв. 189. Тобі до сьою діла заздалигоди щтвикати.О. 1861. XI. Кух. 10.
Заздорбвний, а, е. Заздравный, за
здравіе. Молитви заздоровні.
Заздрбний, а, е. Завистливый. НБол. у.
ЗАздрити, дрю, риш, гл.=Заэдростити.
— очйиа. Завистливо, съ завистью -смотрѣть. Як побачить було, що хто. небудь
їздить на коняці, то так і заздрить очи
ма. Рудч. Ск. Ц< 174.
ЗАздритися, рюся, ришся, гл.— на
що. Завидовать, зариться на что. Н а ве
лику худобу, батьківщину ї ї заздрились.
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Заздрівий—Зазлити.

Г. Барв. 462. В нас той невеличкий шма
ток, скглько то очей заздриться на його.
Мир. [Іов. І. 153.
Зйздрівий, а, е =3аздрісни й. Заздри
вому боком вилізе. Ном. 4821.
Заздрісний, зйвдросний, а, е. Завист
ливый. Заздрісні очі. Каменец, у. Заздросний чомтк. Каменец, у.
Заздрісно, нар. 1) Завистливо. 2) За
видно. Щасливі, думаю, люде на світіІ..
І стані' мені якось^ і заздрісно, і жаль
мене бе])е. Левиц. ПИО. І. 493.
Заздрість, рости, ж. Зависть. Нема
щастя без зазі)]юсті. Ном. Я? 1713. Завндько і зазіЦюети нудився. Мкр. Н. 37.—
мати на кбго. Завидовать кому. Зам іст ь
мае на нош. НВолын. у.
Заздрі ти, рю, риш, гл. 1) Увидѣть,
завидѣть; замѣтить. Заздріла роззяву на
по/юзі. О. 1861. НІ. 96. Заздріла що у
дворі багато люден. Константиногр. у.
2) Заглянуть. Вона судять, як нас вадять,
не заздрівшп в іруди. Федьк. II. 80.
Зйздро, нар. Завидно. НВолын. у.
Т}и'ва к]Ювн, букша крови, бо за.к^ю. що в
брата є в комірі і на дворі, і чпг.т в
хаті. Шевч. 182.
Заздрйстити, щу, стиш, іл.—на. За
видовать. За Зростать на воли його. НВо
лынск. у.
Заздрощі, щей и щів, ж., мн. Зависть,
завистливость. Ком. 1. 54. Що вже сестри
з заздрощів не вигадувала на меншу, «
цаун'вач з нею о<)ружгівся. Стор. І. 70.
Заздрувйтн, р^ю, еш, гл.— н а .= 3 а здростити. Чого бо ти заздруеіи на мою
худобу! Хиба в мене скарби які, чи гцо?
Екатер. г.
Зазѳлѳнйти, ню, нйш, гл. Сдѣлать
Зеленымъ, выпачкать въ зеленую краску.
Зазеленіти, нію, еш, гл. Зазеленѣть.
Діраве радно все т ле закрило, Бога про
сило, щоб ся зазеленіло. Ном., стр'. 300.
От весна настає; хліба скрізь посходили,—
зазеленіло. Рудч. Ск. II. 194.
Зазе лень, нар). Нёзрѣлымъ, зеленымъ.
Садовини не продавай зазелень.
Эаззйти, 8йю, еш. и .—Засяти. Заззяли стовпи все золотії. Грин. III. 11.
Зазйв, ву, м. Зазывъ, приглашеніе.
Прилуц. у.
Зазивйти, ваю, еш, сов. в. зазвати,
в ^ , вбш, іл. Зазывать, зазвать. У світлгщі
кам'яниці зазивала. Дума.
Зазивнйй, й, 6. Воззывный. Зазивнйй

лист. Воззваніе. Зазивний лист до укра
їнської интеллііенцгг. К. ХП. 113.
Зйэир, ру, ж .= 3й зір. Виралили старо
давні грогах, що й зазиру їм тепер нема.
Васильк. у.
Зазирйти, рйю, еш, сов. в. зазирнути,
н^, нбш, іл. Заглядывать, заглянуть. Бо
дай умірати і в свій горщок зазирати.
Ном. Я 9616. Срібнорогий в воду зазирає.
К. Досв. 67. 2)=3азіхати. Хоч би мені
дали моргів два, бо де ж мені на білыйе
зазирати. Могил, у.
Зазйритя, рю, риш, и . Увидѣть, завидѣть. Все нагие, що кргугом затрать
око. К.ЦН. 189.1 знов далі пійгиов, поки свою
рідного краю зазприв. Г. Барв. 412.
Зазирнйй, й, 6. Яркій (о цвѣтахъ).
Кіев. у.
Зазирнути. См. Зазирати. •
Зазичати, чаю, еш, сов. в. вазйчити,
чу, чиш, іл. —Позичати, позичити. Ті
гроші, то твій чоловік визичив у Загни
біди, хай твоя дочка одслуже. Мир. Нов.
І. 170.
Зазімки, ків, м. ми. Начало зимы,
заморозки, первые холода. Екатер. у. Берд.
ѵ. У Мнж., 180: послѣдніе заморозки.
Зазім куватий, а, е. Который зимой
тоіцаетъ, болѣетъ, а весной поправляется.
Зазімкуватий віл. Черк. у. Мо’ я ще довго
проживу, мо' я така зазімкувата.
Зазімбваний, а, е. Ото тавшій за
зиму. І зазімовану свиню вгівозять (на
Юрія) на лубку на степ пастись. ХС.
І. 76.
Зазімувати, м^ю, еш, гл. 1) Зазимо
вать. 2) Истощить дурнымъ кормомъ за
зиму.
Зйзір, вору, м. 1) Замѣтность, примѣтность. Л що іде без прогону, а
світгтіь без зазору? Човен іде без прогону,
місяць світить без зазору. Мет. 364.
2) Нема й зйзору,—зазором. Нельзя и уви
дать, нѣтъ и слѣда, нѣтъ и признака.
Нема и зазору, де був посіянім ліс. Зве*
ни гор. у. У його курей і зазору н Тла.
Черк. .у. Ге-ге! та йою тут і зазором нема!
він 'чорти батька зна де— в Бесарабії. Ка
менец. у. Тепер неправда з панами в світ
лиці і всюди, а правди й зазором не ви
дать, як торішнього снігу. Св. Л. 283.
Зазіхйння, н я, 'Є. Жадничаніе, за
висть. Чуб. І. 253.
Зазіхйти, хйю, еш, гл.— на що.
Льститься на что, жадничать.
З&злйти, злю, лиш, гл. Очень раз-

Зазлістно— Зазріти.
сердить, озлобить. Зазлкв батька. НВолын. у.
Зазлістно, нар.— ст&ло комусь. Разсердился кто-либо, зло взяло кого. Заміст но ному стало. Драг. 89.
Зазлість, лости, ж. Вражда, нена
висть. Зазлість на кбго м&ти. Враждовать
съ кѣмъ, ненавидѣть кого. Желех.
Зазлостйти,
стиш, гл. Надѣлать
зла, насолить. Він так шзлостив громаді,
що нона йому нічого не зробить, чого б він
хотів. Черк. у.
За змагатися, гйюся, ешся, гл. Всту
пить въ споръ, заспорить. Зазмагалися за
той т/хх), та й смирятся, та й пози
ваються й досі.
Зазнаван ня, ня. г. 1) Ис пытан іе.
2) Знакомство. 3) Близкія, любовныя от
ношен ія А жаль мені дівування, то прежнш о зазнавання: ой як же ми любилися.
Мил. 117.
Зазнавати, наю, ёш, сов. в. зазн&ти,
наю, еш, гл. 1) Помнить, знать, узнать.
Тепер яка тут глибиня, а нрежні годи,
скільки я й зазнаю, то тут так тільки
поплкхкп були в<х)и. Кобел, у. Батька й
матір лодві зазнаю. МВ. II. 35. На та
ку виїхав щѵу, то мій батько й я— от
уже и постарівся, а не зазнаємо шут
воіЪі. Рудч. Ск. I. 117. В хаті... що сту
пнеш. то й спіткнешся,— уже и не за*
знать, коли долівку міиано. Г. Барв. ЗІ.
2) Испытывать, испытать, извѣдывать, извѣдать. Я роскош не зазнала, а літа ми
нають. Мет. 59. Ідуть твої марне літа,
не зазнаєш свого світа. Чуб. Зазнавала я за
свій вік усьою: і доб]юю й лихою. Харьк.
Наші діди зазнали біди, наші внуки за
знають муки Ном. 09.).
Зазнаватися, наюся, ешся, сов. в.
зазнатися, наюся, ешся, іл. 1) Знако
миться, познакомиться. І їдать, та вже з
такими кралями та царями іашаєтіхя.
ЗОЮР II 51. З купцями всякими зазнав
ся в своїй і дальній епюронг. Мкр. Г 61.
2) Сходиться, сойтись, стать въ близкія
любовныя отношенія. Одколи зазнався з
нею мін Яків,— ні до нош став парубок.
МВ. II. 141. Пішов би я до иншоі,—
зазнався з тобою. Мет. 50. Периіе дали
згинаться, тепер розлучили. Грин.
Зазн&йбіда, ди, об. Горемыка. Во
льти. г.
Зазнайбмити, ся. См. Зазнайбмлювати, ся.
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Зазнайбмлювати, люю, еш, сов. в.
вазнайбмити, млю, миш, гл. Знакомить,
познакомить.
Зазнайбмлюватися, лююся, ешся, сов.
в. зазнайбмитнея, малося, мишся, гл.
Знакомиться, познакомиться. Хоі)імо до
його... там і зазнайомишся. Г. Барв. 178.
Зазнакн, нар. Завѣдомо.
Зазнакбмитися, млюся, мишся, гл .=
Зазнайомитися. Зміев. у.
Зазначйти, ся. См. Зазначувати, ся.
Зазначка, кн, ж. Знакъ, помѣтка.
Зазн&чувати, чую, еш, сов. в. зазна
чйти, чу, чйш, гл. Обозначать, обозна
чить, намѣчать, намѣтить. Зазначи сього
дуба, щоб ізнайти потім.
Зазн ач у ватися, чую ся, ешся, сов.
в. зазначйтися, ч^ся, чйшея, гл. Обо
значаться, обозначиться; быть намѣчиваемымъ, намѣченнымъ. Буяння се зазна
чиш ся крівавнми боями. К. Бай. 18.
Зазнобка, ки, ж. Огорченіе. Ой у
домівці невелику зазнобку зчинили: матку
стареньку з двО)ш вигонили. ЗОЮР. I. 20.
Зазбвинн, вин, ж. мн. Пирушка у
свадебныхъ гостей послѣ свадьбы. Лебед.
у. Цілу ніч пили, гуляли; на другий день
вранці приступили до зазовин; по рідні
пустились ходять, п'ють: од гуку, крику
Хрігці затрусились. Мкр. Н. 40.
Зазолйти, дю, лйш, гл. Досадить.
Ти зазолив мені. НВолын. у.
Зазолотйти, ч ^, тиш, гл. Зазоло
тить.
Зазолотйтися, ч^ся, тиш ея, гл. Зазо
лотиться. Зазолотились І верхів'я дерев по
лісах. Кв. I. ^30.
Зазолотіти, тію , еш, гл.—Зазолоти
тися.
Зазбрѳний, а, е. Заподозрѣнный.
Левч. 44.
Зазбрити, рю, риш, гл. Заподозрить.
Левч. 44.
Зазоріти, ріе, гл. безл. Показаться
зарѣ. Лишень зазоріло,— я устав та й
пішов. Каменец, у. Засвѣтить, засіять
(какъ звѣзда).
Зазорйти, рйю, еш, гл. =Зазоріти.
Темна нічка проминула, Божим сЫтом
зазоряло. Млак. 77. 1 надія нова красна,
як та ясна зоря,... зазоряє нещасному.
Федьк. II. 108.
Заэорйтися, рйюся, ешся, гл. Свѣтать, загораться зарѣ.
Зазріти, рю, рйш, гл.= 3аздріти. Вх.
Лем. 415.
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Зазуб— Заїздити.

' Зйзуб, ба, м. 1) З а з у б р и н а , за р у б к а.
Шух. I. 150, 281. 2) Родъ ловушки для
лисицъ. См. Пасть. ІПух. I. 236.
Зазубёлити, лю, лиш , гл. Взнуздать.
Угор.
Зазубѳнь, бня, м. 1) Тупикъ, ^іухой
заулокъ, изъ котораго нѣтъ выхода, л сб. у.
Зйвубѳдь, бця, *. З а з у б р и н а ; острый
косой зубецъ д л я з а ц ѣ п ы — на к р ю ч к а х ъ
у д о ч е к ъ , на б а г р а х ъ и пр. Шух. I. -23,
226.
Зазубйти. См. Зазублювати.
Зазублю вати, дюю, еш, сов. в. зазу
бйти, блю, бйш, гл. 1) Загинать, загнуть
крючкомъ. 2) Дѣлать, сдѣлать зазубрины
(ва лезвіѣ и пр.), зазубривать, зазубрить.
Ніж зазубив. 3)—зуби. Выставить зуон.**
оскалиться? Встрѣчено только въ нар. поговоркѣ: Лізе кусіка з-за сусік а, зуби зазу
била, оч? заочила, руки заручила, ноги за
ноз/сила. Зоря, 1883, стр. 323.
Зазублю ватися, лююся, ешся, сов. в
зазубитися, блюся, бишся, гл. 1) Покры
ваться, покрыться зазубринами. Ніж зазу
бився. 2) Впиваться, впиться (зуоами).
Желех.
З&зуванець, нця, де. Каждый изъ пары
сапогъ, такъ сдѣланный, что его можно
надѣвать безразлично на обѣ ноги. Вх.
Зн. 19.
Зазувбти, вбю, еш, сов. в. 8азути,
8^ю, еш, гл. Обувать, обуть. Черевички
везе: зазувай, защипай. Гол. II- 1"^ЗазУвистий, а, е. Объ обуви: простор
ный. Зазувистг чоботи. Гол. Од. 49.
З&зУлѳньЕа, ки, ж. Ум. отъ вазуля.
Зазулька, ки, ж. I) Ум. отъ ваэуля.
2) Насѣк. То-же, что и ебнечко, божья ко
ровка, Соссіпеііа зеріешрипсіаіа Вх. Пч. 1 .5.
ЗазУля, л і, 5г .= З о з у л я . Гал. Упо
требляется также # какъ назвавіе коровы.
КоІЬ. I. 65.— жидівська. Пт. .удодъ. Вх.
Пч. II. 15. Ум. Зазуленька, зазулька.
3&їд4иня, н я, с. 1) З а ѣ д а н іе (ч ѣ м ъ ).
2) Заѣданіе, загрызеніе (кого). 3) Погубленіе (кого). 4) Захватываніе (чужого доб
ра). К. ЦН. 243.
Заїдати, дйю, еш, сов. в. виїсти, їм,
їсй, іл. 1) ЗаѣдаТь, заѣсть. Любощів ні
заїсти, ні запити, ні заспати. Г. Барв.
449. 2) Заѣдать, заѣсть, загрызть (кого).
3) Губить, погубить, не дать жнть. Чи я
в тебе, моя мати, увесь хліб поїла, що ти
мене, моя мати, та навік заїла. Мет.
Старий став я: літа мої ворони заїли. К.

ІІсал. Світ мені зав'язав заїв мит вЫ ро
жевий. Г Барв 4) Захватывать, захватить
(чужое добро). Одні б ѵ<)ти Ооспчинкч за
їдають. К. ЦН. 111 Он мою полтинники
заїла... А мого катованая.. Мир Поь. І.
131.
Заїдатися, даюся, ешся, сов. «. заїсти
ся, їмся, їсися, іл Грызться, кусать другь
друга Бджола іаїдйепихя О 18(>1 XI.
Свнд. 69 2) Ссориться поссориться, по
спорить Заїлись із гетьманом чани— нару
бають. ЗОЮР 11. 167 Заївся ти аре і стар
шиною. Канев. у о) Сильно нападать,
лаять (о собакѣ).
Заїди, дїв, м.мн 1) Язвинки по ѵіламъ
рта 2) Желтая кожица въ углахъ ьлюва
молодыхъ птипъ. Пташки ивірінвшли,
роздявляючи червоні роти з жовтими заї
дами. Левиц. Пов. 150. 3) Хищеніе, іюльзоваше чужимъ. А і тогді не без заїдів
було: не дали нам за т]зеть ю()п жало
вания. ЗОЮР. І 70. Усюди не без заїдів.
Ном. № 10627
Заїд ки , ків, м ми. Закуска, дессерть.
Солоденькі заїдки.
Заїдливий, а. є. І) Злой, привязчи
вый. Чиї ом у русої і шпон ь, може б де
котру заїдливішу (собаку) зачепив би чи
по морді, чи по боку Греб 408. 2) Ссорливый, сварливый Безумний сам гнівом
себе вбиває, заїдливий від думок своїх сохне.
К. Іов. 11.
Заїднй, нї, ж. Ссора, грызня. В хаті
заїди я, колотнеча: содома піднялась, Що £
не сказати: Мася з матіррю зуб на зуб
ст ит ет ыя. Св. Л. 278.
Заїж дж ати, зкаю, сш, гл.= Заїзд и ти .
Ото та дівчина росте, а царевич усе
заїжджає, як на охоту приїде.
Заїжджий, а, ѳ. Заѣзжій, пріѣзжій.
Заїжджому росказувала бабуся про убогі
вжитки. Ном., стр. 284. № 1509.
Заїжка, ки, ж. Закуска, заѣданье
чѣмъ. Чарку вип'є для загжки, та й біль
ше ніяк не п'є. Слов Д Эварн.
З аїзд , ду, л*. Наѣздъ. Було б то тобі
меншою брата на заїзди висилати. Мет.
451. 2) Иріѣздъ (на базаръ, на ярмарку).
Нема тепер заїзду ніякого. 3) Постоялый
дворь. Де б тут найти заїзд, щоб пере
ночувати? Грин. II* 124. От приїжджає
той царенко в той город і став собі у
заїзді. Рудч. Ск. 1. 126.
Заїзди ти, джу, диш, гл. Заѣздить,
изнурить ѣздой. Заїздив коника, заїздив
другою... Скажи, серце, правду, чи що буде

Заїздити— Займань.
з тою. Чуб. У. 116.
Заїздити, дж ^, дйш, сов. в. доїхати,
{ду, деш, іл. 1) Заѣзжать, заѣхать. Заї
хав на чужину. їхав козак із війни, та
заїхав до вдови. Чуб. У. 66. Заїхав за Ду
най, та й додому не думай. Ном. Л* 708.
2) Успѣвать, угпѣть доѣхать. М и гце за
світла заїдемо ц Горовиию. Уман. у.
Заїздний, а, б. Заѣзжій, постоялый.
Заїздний двір. Пан звелів коней зупинити
коло заїздною двору. МВ. (О. 1862. III. 51).
З&ї'ка, ки, м. и ж. Заика. Бог дав чо
ловіка: і сонливий, і заїка. Нп. Аф. Ум.
Заї'чка. У в. Заї'чище.
Заїкати ся, кАюся, ешся, сов. в. заїк 
нутися, нуся, нАшся, гл. Заикаться, заик
нуться Аф.
Заїкуватий , а, е. Заикливый. Аф.
8Аїнько, ка, м. Ум. отъ заєць.
З&іржАвіти, вію, еш, іл. Покрыться
ржавчиной, заржавѣть. Була колись правда,
та заіржавіла. Посл.
Заірж&ти, ж у, жбш, м .= З а р ж а т и .
А кінь заіржав, аж ліс задріжав. Грин.
III. 216.
Заіскрити, крю, рйш, гл. Заіскриться.
Засвітили зорі, замиготіли, заіскрили. Мир.
ХРВ. З І. Кришталем заіскрила роса по
зеленій траві. Мир. ХРВ. 39. Очі в неї
заіскрили, заграли. Мир. ХРВ. 7.
Заіскритися, рюся, рйшся, <л.=3аіскрити. Затокотгло у Кобзи серце, заіскри
лись очі. Стор. М. Пр. 77.
Заїхати. См Заїздити.
Заїчищ е, щ і, м. и ж. Ув. отъ
заїка. ^
Заїчка, кн, ж Ум. отъ доїка.
ЗАйвий, а, е. Лишній. Левиц. Пов. 22.
, Давай вони зерном ділиться. От одно
зерно та зайве було. Рудч. Ск. І. 141.
ЗАййа мова. Лишнія слова. О, я зайвої
мови не люблю. Черк. у. ЗАйва година.
Свободное время. Як матиму зайву годи
ну,—зайду.
ЗайвинА, нй, ж. 1) Излишекъ, избытокъ. Слава Богу, що хліба е у зайвину.
Борз. у. Нема ладу ні раз! казав же ж
їй: не напікай паляниць у зайвину. Васильк. у. За батька багато було зайвини,
а це вже звівся з худоби. Васильк. у.
2) Запасъ. А він т ії гроші сховав на
зайвину в кишеню. Се в вас про зайвину.
Козел, у. Ум. ЗАйвинка. Тому добре жить,
У кою е з зайвинки, та трохи свого при
робить. Васильк. у.
ЗАйво, нар. Излишне, напрасно, тщет

но. Ні, нічого я не чув на його недоброю,—
нічого зайво й казати. Павлогр. у.
ЗАйворонок, нка, лг.=Ж айворонок.
Ум. ЗАйвороночок. Ой ти, братіку зайвороночку, шусти мене у сусіди. Чуб. У.
860.
ЗАйда, дн, об. 1) Захожій человѣкъ
Желех. 2) Родъ большого мѣшка? Широ
кий вемгкий міх і довгий, на кроснах. Вх
Лем. 415. Ум. ЗАйдочка.
Зайдбй, дбя, л і.= 3 ай д а І. Шух.
І. 33.
ЗАйдений, а, е. *Захожій. То чо.ювік
не наш; він зайдений відкілясь. Екате
рин. у.
Зайд&я, дбї, об.=Зайдей. Желех.
Зайдиголова, ви, об. 1) Мудрствующій, умствующій фантазері.. 2) Сумасбродъ.
Зайдйкати, каю, еш, гл. Начать пов
торять: іди! йди! Іди собі! іди, гіди! зай
дите Порох. Мир. ХРВ. 180.
Зайдйсвіт, та,
Бродяга, аваптюристь. Пройдисвіте, зайдисвіте, на (Ъ)юш
знает. Рол. І. 261.
ЗАйдочка, ки, об. Ум. отъ зАйда.
Займ ання, ня, с. 1) Трогапіе. 2) За
трагиваю е, задѣваніе. Займаєш людей,—
вилізе тобі колись те займання боком.
Харьк. 3) Занятіе (чего). 4) Захватъ. У
гюлон займання. 5) Загоняніе, заарестовываніе домашнихъ животныхъ, пойманыыхъ
на потравѣ. Краще б я й не займав тих
волів, а то з тою займання тільки кло
поту мені та сварки з людьми. Харьк.
Займашцйна, ни, ж. Земля, пріобрѣтенная правомъ перваго занятія (іи ргішае оссираііопіз). Благослови, пане геть
мане, занят и зай.чанщину!— Та й займе,
скільки оком закине, степу, гаїв, сіножа
тей, ргібних озір, і вже це йою родова
земля. К. ЧР. 199. Мусив проганяти чер
кесів з їх стародавніх займанщин. О.
1862. X. 111.
ЗАймань, ні, ж. 1)=3айм аш цина.
По займані, пліндровині шляхетській жи
ве народ. К. Дз. 100. Була у нас у зай
мані на Галах береза суховерха... Чия во
на? Нічия, так як, сама займань —гро
мадська. Г. Барв. 468*» 2) У зАймані бути.
О домашнихъ животныхъ: быть зааресто
ванными нослѣ поимки на ротравѣ. Ка
бан твій у займані, викупи, то й візьмеш!
Левиц. К. С. 198. Вже наші телята два
дні в займані у Кглсляка: у житі ка:*пій
мав. Канев. у.
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Займати—Зайчичок.

Займати, маю, еш, сов. в. зайнйти,
ванйти, йм^, мѳш, гл. 1) Трогать, тро
нуть. Ком к дівку вгрно любить,— міняти
не сміє. Тим я її не гаймаю, що свата
ти маю, тим до неї не горнуся, що глави
Соки я. Мет 105. Та гуляє козак Голота,
та гуляє, ні горог)а, ні села не займає.
ЗОЮР. І. 15. Гайдамака не юймали зам
ковій ьо шків і кошки їх не за амали.
ЗОЮР. 1. 240. Словом займати кого. Заго
варивать съ кѣмъ. Чужі, брате, сестри з
дому Гожою ідуть, всі як бджілочка гу
дуть, на хліб, на сіль людей закликають,
мене ж, брате, словом не займають, мов
в вічі ні' знають. Макс. (1849). 10. 2) За
трагивать, затронуть, задѣвать, задѣть.
Хоч той йою й ударив, дак сей же попереду заняв. 3) Занимать, занять. Підем,
матюнко, у поле та зеленого жита жа
ти, та займеш широкую постать. Мет.
224. 4) Захватывать, захватить.
Пани
ввесь світ заняла. Чуб. III 417. Полю,—зай
маю не тільки бур'ян, да й буряки, і
все... так і оголила. Г. Барв. 80. У по
лон заняти. Взять въ нлѣнъ, захватить въ
неволю. Чи и губгто, ни в полон занято?
Ч>6. V*. 028. 5) Загонять, загнать (домашнпхъ животныхъ). Займи й нашу на
пашу,— нехай напасешься. Ном. № 12095.
Заняла я коровиці, на ]юсу погнала. Грин.
Ш . 085. Чаще употребляется въ болѣе
тѣсномъ значеній: захвативъ животныхъ
на потравѣ, запереть ихъ впредь до вы
купа хозяиномъ. Займи скотину г візьми
за агам. Сим. 217. „А ми проса насієм,
насієми.— А ми коні пустимо, пустимо.—
„А ми коні займемо, займемои.— А ми ко
ні викупим, викупим. Чуб. ЦІ. 67. 6 ) 0 людяхъ: прогонять, прогнать. Прийшла тгут
до мене лаяться! я як заняв її з двору,
дак не знала кгудн тікати. ТІолт. г. Як
займе з шинку, дак аж спотикаєшся!
Г. Барв. 322. 7) О душевныхъ движеніяхъ: трогать, тронуть, затрагивать, за
тронуть (душу, сердце). Сі приказки заіімають душу зглибока. Хата. 41. Тихо
так усюди, тільки соловейки співають...
т ак душу твою й займає. Г. Барв. 136.
Займ атися и ван і матися, маюся,
еш ся, сов. в. зайнйтися и зан йтися, йм^с я , мѳшся, гл. Загораться, загорѣться,
воспламеняться, воспламениться Дмеш,
дмеш,— ніяк не займається. Дров нарубав
гнилих,. то вони підсохнуть трохи та гі
займуться* Рудч. Ск. I. 124. Еге, гаси
тепер, як занялось! Хата. 138. На зорю,

на світ займатися. Свѣтать. Почгіна на
світ займатись. МБ. II. 61. Іще й на
зорю не займається—імла. МВ. І. 13.
2) Краснѣть, покраснѣть отъ гнѣва, вспы
хивать, вспыхнуть. А він як відкаже добре
панові, то той так і займеться. Черк. у.
Очі горіли, вся зайнялась і уші почервоніли.
Г. Барв 218. 3) Дух занявся. Дыханіе
захватило. Руки й нош зашругилисі>, у
животі похолонуло, і дух занявсь, а сама
ні з місця. Кв. І. 31
Займйиа, ни, э/с.=3айманщ нна. Черт іг . г.
Займйти, млю, миш, ід.—Зайняти.
Поеліднюю корову з заюрО()и займив.
Федьк.
Займище, ща, с. Занятое мѣсто вооб
ще, въ частности то-же, что и займанщина.
Не буде він багатий, а ні щасний, і займи
ще його ушир не піде. К. Іов. 34.
Зайнйти, ся. См. Займйти, ся.
Зайолзаний, а, е =3& ялозений* Мир.
ХРВ. 92.
З&йолбзити, ж у, зиш, іл .= З аял о зи ти .
Зайбм, йму, .и. Первоначальное завладѣніе землей. Черн иг. Рід його благий
осягне займом землю. К. Псал. 57.
Зайти, ся. См. З&хбдити, ся.
Зййців, цева, вѳ. Принадлежащій зай
цу.—льон. Раст. Біпагіа ѵи1§. Желех.
Зайчй, чйти, с. Зайченокъ.
Зайчйтина, ни, ж. Мясо зайца.
Зайчйчий, а, е. Относящейся къ зайцу.
Зайчѳнй, нйти, с .= 3 а й ч а .
Зййчик,, ка, м. 1) Ум. отъ заєць. Заїічик-лапанчик. Рудч. Ск. II. 1. Зайчш-побігагїчик. Рудч. Ск. II. 2. 2) Часть сна
ряда для пряденія шерсти, состоящая изъ
двухъ вертикальныхъ параллельныхъ столбиковъ, прикрѣнленныхъ къ постаменту
изъ доски. Каждый столби къ имѣетъ ко
жаную нетлю, въ которую вкладывается
прядильное веретено. Вас. 153. 3) Движущіяся солнечныя пятна, отблескъ отъ
воды, зеркала, движущійся по стѣнѣ и пр'.
Сонце ускоче у вікно, забігає зайчиками по
стінах т долівці* М ір. Пов. II. 120«
4) Родъ дѣтской игры. Ив. 72* 5) Раст*
Беркііит гікіегаіе Ь. ЗЮЗО. I. 126.
Зайчйха, хи, ж. Самка зайца*
Зайчйц я, ді, ж. = Зайчиха. Рудч.
Ск. I. 139. Зайчйця з зайченятами.
Мнж. 30.
Зййчичок, чка, м. Ум. отъ вйець.

Зайшлий— Закапелок.
Эійш лий, а, е. Захожій. Це чоловік
зайшлий- НВолын. у.
Зак, н л р .= 3 ак и .
Закаблй, л ів , м. мн. Задники сапога.
Дам лиха закаблукам, дам лиха закаблам,
достанеться іі передам. Шевч. 369.
Закаб лук, ка, м. 1) Задникъ (въ сапогѣ). Од Полтави до Прилуки заламала
закаблуки. Нп. 2) Хата закаблуком. Домъ,
построенный въ видѣ буквы Г. Лебед. у.
Ум. Закаблучок. Купив мені черевички,—
закаблучки риплять. Грин. III. 654.
ЗаваблУчити. См. Заваблучува'ти.
ЗакаблУ чувати, чую, еш, сов. в. закабл^чи ти, чу, чнш, и . Загибать, заг
нуть. Желех.
Закавріш , ша, .«.=3акарваш . К.С.
1893. XII. 447. Сим. 20(3.
З а в а в ч іт и , чу, чйш, гл. Запищать.
Завав'й дити, дило, гл. безл. Затош
нить. Гадяч. у. Слов. Д. Эварн.
Завадйти, дж у, диш, и . 1) Закадить
(о кажденіи ладономъ). 2) Задымить. В и
тя і з кишені гаманець з своїм тютюном
і закадив махщжою. Левиц. ІІов. 232.
З а в із , зу, м. 1) Ириказъ, расноряженіе. А тут уже й заказ єсть: б'иатпь
по селах осаули на конях і всі громади, чо
ловіків, жінок, дітей виганяють, щоб на
ранок у Василівщині стали ѵ)>ивітать
круля. О. 1862. II. 59. 2) Запрещеніе.
Вийшов з палати заказ, щоб ж рубали
лісу. Прилуц. у.
Заказаний, а. ѳ. Запрещенный, заповѣдный.
З а к а зіт и . См. Заказувати .
З а в ізн й в , ка, м. 1) Приказывавший,
распоряжающійся; приказчикъ. 2) Заповѣдный лѣсъ. Харьк. Ум. Заказничок. Ув.
Заназнище. Заказнищс (осаул), вставши
рано, кричить під віконце, щоби выйти на
панщину. Грин. III. 034.
З а в ізу в ати , зую, еш, сов. в. зака
зіти , каж у, жѳш, гл. 1) Приказывать,
приказать, наказывать, наказать, дѣлать,
сдѣлать распор'яженіе. Ой заказано і за
гадано всім козаченькам у військо йти.
Маркев. 24. Поховали його, як він заказав.
Мнж. 36. Тепер закажу світові всьому:
нехай не вірить ніхто нікому. II п. 2) За
прещать, запретить. Як я в матері гу
ляла,— мати не спиняла, а тепера {спи
нила чужая дитина, і світ мені зав'язала,
гулять заказала. Грин. III. 86. Ой мені
мати заказала, щоб я з тобою нігде не
стояла. Мет.
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З а к ій о в , й ку, л /.= З акальо в.
З а в ів а т и , каю, еш, гл. . Дѣтск. запач
кать экскрементами.
З а к іл , лу, м. и вакіл а, ли, ж. 1) Въ
хлѣбѣ: закалъ, нерыхлый слой хлѣба надъ
нижней коркой. 2) Трещина, скважина.
Направо ся тяте широкий мур, а в мурі
щось чути, шепоче, вендровник звертає
там очі, аж тутки в запалі, гей срібний
шнур, збігаються нори в студений чур.
Федьк. І. 93. Ум. Закілець. Такий хліб
удався, що кіт би за шкуру сховався: за
калець на палець. Ном. Де 12283.
Закалам утити. См. Завалам учувати.
Закалам учувати , чую, еш, сов. в.
закалам утити, чу, тнш, гл. Возмущать,
возмутить, замутить, сдѣлать мутнымъ.
З а к а л атіти , тію , еш, гл. І) Застучать
въ калатало (колотушка); зазвонить въ колоколъ учащенными ударами.
З а в іл ец ь , льц я, м. Ум. отъ з а в іл .
З акал іч и ти , чу, чиш, и .= С в а л іч и т и .
Желех.
З а в а л ічіти, чію, еш, и . Сдѣлатьсл
калѣкой. Закалічів він давнеш,ко вже. Черк. у.
З а к іл ьок, ка,
За валець.
Закалю ж ений, а. ѳ. Испачканный въ
жидкой грязи. Свиня закалюжена. Зміев. у.
За ка л йти, лйю, еш, и . Запачкать.
Він оставсь на дворі, закаляв чобіт. Рудч.
Ск. I. 67.
Закам ірок, рву, м. Закоулокъ. Раз,
як ховався він по закамарках, нахопився
на йою якийсь чоловік. Стор. 1. 54.
Закамѳнйти, ню, нйш, іл. Превратить
въ камень. Желех.
Закам еніти, зак ам 'ян іти , нію, еш,
гл. Окаменіть. А всім безбожникам уста
закаменіють. К. ІІсал. 252. Закаменій ти,
мій язику! Рудан. І. 28.
Закандзіббитися. См. Закандзю блю
ватися.
Закандзю блю ватися, лююся, ешся,
сов. в. закандзю битися, блюся, бишся,
гл. Загинаться, загнуться (крючкомъ). Ніс
закандзюбився як гу кобця. Стор. М. Пр. 4.
Воно таки на діло закандзюбилось. Ном.
Д:: 10010. Похоже, какъ будто что-то пзъ
этого ц вый деть.
ЗаканУдити, днло, гл. безл. Затош
нить. Харьк. у.
Заканю чити, чу, чиш, гл. Заклянчить.
З а к іп а ти , паю, еш, гл.= 3акрапати.
Червона кров закапала з пучки. МВ. II. 66.
Завапблов, л к у , м. Мѣсто за печкой,
печурка, закоулокъ. 'Той їх г в хату уведе,
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Закарбувати—Заквітчаний.

і в комору, і на горище, і де є який зака
пелок, уѵи*Ъі. Кв. II. 28”). Сиділа б отам
тихенько по своїх закапелках. Канев. у.
Закарбувати, б^ю, еш, м. Сдѣлать
зарубки.
Закарвйш, шу, м. Обшлагъ, отворотъ
рукава.
Закарлю ка, ки, ж. Крючекъ, загибъ.
Ум. Закарлючка. О. 1862. 1Л 79.
Закарлю чистий, а, ѳ. Со многими за
гибами, поворотами. Пішов собі знову блу
кати по закарлючистих улицях московсь
ких. О. 1861. Шевч. X. 4.
Злкарлючити, ся. См. Закарлю чуііаги ся.
Зака{£/іючка, ки, ж. Ум. отъ закар
лю ка.
Закарлю чувати, чую, еш, сов. в. вакарлю чити, чу, чиш, и . Загинать, за
гнуть крючкомъ.
Закарлю чуватися, чую ся, ешся, сов.
в, закарлю читися, чуся, чиш ся, гл. Оги
наться, согнуться крючкомъ.
Закасбти, ся. См. Закусувати, ся.
Закастрйти, рю, риш, гл. Загромоз
дить, заставить пространство пещам п. Сіни
ыам невеликі, та ще так закастрено, що
й повернутия ніде,— настановлено всього.
Новомоск. у. (Залюбовск.).
Закусувати, сую, еш, сов. в. закасйти, сйю, еш, м. Засучивать, засучить,
заворачивать, заворотить. Рукава в неї за
білі лікті закасовані. МВ. И. 176.
ЗакасувДти, с^ю, еш, гл. 1) Превзойти,
М ій буланий навзаводах закасував його мишапіто. 2) Уничтожить, и с к л ю ч и т ь . Ко
лись до війська людей вербували, а тепер
їх закасували.
Закйсуватися, су юс я, ешся, сов. в.
вакас&тися, с&юся, ешся, гл. Подбирать,
подобрать, поднимать, поднять платье,
полы шубы і! пр. Гол. Од. 28.
Зак&тний, а, ѳ. Звѣрскій, свпрѣпый.
Закатбваний, а, ѳ. 1) Замученный
нстязаніямн, пытками. 2) Неуступчивый,
упрямый. Він закатований та уперший.
Лепи д. Пов 106.
Закатувйти, т^ю, еш, гл. Замучить.
З аках и к ати , каю, еш, гл. Закашлять
сухимъ кашлемъ.
Закйхкати, каю, еш, гл. Объ уткѣ:
закричать. Знялись з води утята, заках
кають г ну степом круглять. Греб. 387.
Закац^бнути, бну, неш, а .= 3 а к а дю бнути
'
Закацю бнути и закацюбти, бну, неш,

гл. Окоченѣть отъ холода, затвердѣть отъ
мороза. Мороз добрий, бачу: еще допіру по
вісиш на плоті сорочки, а вже й закацюбли. Черк. у.
Закач&ти, ся. См. Закачувати , ся.
Закач&тися, ч&юся, ешся, гл. Зака
тываться. Я(на зіронька закачається, мене
матінка піооівається. Чѵб. V. 747,
Закачувати, чую, еш, с*в. в. закач&ти, ч&ю, еш, гл. І)= 3 а к а су в ат и , зака
сати. 2) — глину. У горшечниковъ: смоченнунз водой глину сміши вать такъ,
чтобы обратить ее въ тѣстообразную мас
су. Вас. 178.
Закачувати ся, чую ся, ешся, сов. в.
закач&тися, чйюся, ешся, и .--З а к а с у 
ватися, закасатися. Опертом качки
гнала, високо м ся закачала. Чуб. V. 1180.
Закачурити, рю, риш, гл. —хвіст.
Свить кольцомъ хпостъ. ІІес закачурит
хвіст як обарянеп. Вх. Лем. 415.
Зак&шляти, ляю , еш, гл. Закашлять.
Закбш лятися, ляю ся, ешся, гл. За
кашляться. Гштюіика сів проти неї та й
закашлявся. МВ. II. 203.
Закв&кати, каю, еш, гл. Заквакать.
Закв&сити, ся. См. Закваш увати, ся.
ЗаквасувДти, с^ю, еш, гл. Запереть,
посадить. Закували хлопця молодою та в
тюрму заквасували. Шевч. 454.
Закваш увати, шую, еш, сов. в. закв&сити, шу, сиш, гл. Заквашивать, за
квасить. Вона гивидче ті невдалі булочт
знов у діжу та й заквасила. Мнж. 97.
Закваш уватися, шуюся, ешся, сов.
в. закваситися, ш уся, сишся, гл. Заки
сать, закиснуть.
Заквилити, лю, лиш, гл. Жалобно
застонать, заплакать. Заквилило два соколонг>ки, на воршях сидячц. Рк. Макс. За
квилить дгішяшко, схилипнея до його Ма
руся гойдати. МВ. II. 180.
Заквит&ти, т&ю, еш, гл. Внести въ
снисокъ, въ записі». Піп по лейстрах заквитав, що Савка, гцнявищем Знемога...
для шпиталя той двір о<)дав. Мкр. Г 63^
Заквитув&ти, т^ю, еш, а .= 3 а к в и 
тати.
Заквіт&ти, т&ю, еш, сов. в. зак в іт 
нути, ну, неш, гл. Зацвітать, зацвість.
Які томі квітки щнкпі, котрі заквіта
ють. Гол. II. 797. Ой заквітли хвіялочкщ
заквітли. Гол. І. 335.
Заквітчан ий , а, е. 1) Убраный,, украшеный цвѣтами, лентами и нр. Заквітчана
дівчина. Д іву шка съ дві,там и на голові,

Заквітчати—Заким.
2) Заквітчаний вік. Счастливая жизнь.
Оттакий, ппнієчко, жни заквітчаний вік!
Г. Барв. 399.
Заквітч&ти, ся. См. Заквітчувати, ся.
З аквітч увати , чую, еш, сов. в. за
квітчати, чйю, еш, гл. Убирать, убрать,
украшать, украсить цвѣтами (преимуще
ственно голову), а также и цвѣтными яго
дами, матеріями и пр. Покладе косу нп
іолову поверх скиндячок вінком та зиквітча
квітками. Кв. I. 75. Иноді труну заквітчують калиною. Ном. А» 13427,
Заквітч увати ся, чую ся, ешся, сов.
в. заквітчатися, ч&юся, ешся, гл. Укра
шаться, украситься цвѣтами (преимуще
ственно о головѣ дѣвуиіскъ), а также и
вообще чѣмъ-либо цвѣтнымъ. Квітки рвала,
заквітчаєшся. Чуб. III. 406.
Заквіч&ти, ч^, чйш, и .= 3 а к у в ік а т и .
Заквоктйти, кчу, чѳш, гл. О насѣдкѣ;
закѵдахкать.
Закѳпкув&ти, кую , еш, гл. — з кого.
Посмѣяться надъ кѣмъ; начать надъ кѣмъ
смѣяться, насмѣхаться.
З&ки, нар. Пока. Велю коням оброк
дати, возниченькам постояти, заки мати
прийде з саду. Мет. 226. Заки я схамену
лась,— його вже й немає. МВ. (О. 1862.
III. 60).
Закив&ти, вбю, еш, гл. І) Закивать.
2) П'ятами закивати. Убѣжать. Закивали
п'ятами спільно видно. Кв. II. 269. 3)
П'ятами закивати на кбго. Бросить, поки
нуть кого.
Закигикати, каю, еш, гл. О чайкѣ:
закричать. Тільки закигикала чайка. Стор.
І. 206.
З&кид, ду, м. Упрекъ, укоръ; указаніе недостатка. Сердиті закиди про те,
як тепер сталося. Мир. ХРВ. 127.
Закид&ти, д&ю, еш, сов. в. закин у
ти, ну, неш, гл. 1) Забрасывать, забро
сить. Один дурень закине у воду сокиру, а
десять розумних не витягмуть. Ном.
6179. Закидай мати дрова! (у піч).
Мет. 227. Н а Юрія сіна кинь, та й вилка
закинь. Ном. А- 440. Невід закидали й досі
пе піймали. Мет. 366. О. Мойсей приту
лився в однім кутку канапи, а о. Хведгр
розлігся в другому, закинувши голову на
спинку канапи. Левиц. І. 134. 2) Забра
сывать, забросить, класть, положить такъ,
что потомъ не найдешь, потерять. Десь
капосні діти закинули батіг: шукаю, шу
каю— ніяк не знайду. 3) Садить, посадить
Куда-либо: въ яму, тюрьму и ир. Люде
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його (Карна) аж на шинсдгнь у пашсннг/
яму закинули були. Хата 143. Закинув
старшина чоловіка в холо<)ну. Оа заливши
йою у кайдани, закидайте в темницю.
К. С. 1882. III. 615. Закинули в Оалеку
неволю. Шевч. 448. Ей, мірошники, заки
дайте собаки в хліви, бо жидівське військо
йде. Грин. II. 222. 4) Выпивать, выпить.
Видно, часпю він закидать буде,— не раз
уже я йою п'яним бачила. О. 1862. X. 4.
То же значить и закинути в голову. О.
1862. ѴШ. ІЗ. 5) Заговаривать, загово
рить, намекать, намекнуть. ІНило-мотовило по-під небесами ладило, по-німеиькі
говориш, по-турецькі закидало. Ном.,стр.
293, А* 87. Так бо почервоніла, як я їй
став закидати, що її полюбив. Кв. І. 22.
Закидйти на догад,—слові Намекать, на
мекнуть. Закинув Марусі на догад,. що се
він їі любить. Кв. І. 22. Почне слова за
кидати, воду, як то кажуть, каламутити. МВ. II. 80. 6) —на кого, Намѣчать,
намѣтить въ мысляхъ. Став дівки шука
ти. Вже на яку то він не думая? Зараз
на чернігівську протопопівну закинув, та
й сам злякавсь од нерівні. Кв. II. 53.*
■*—бком (куди, на кого). Посматривать, по
смотреть, взглядывать, взглянуть. Десь
гарно жонатому, що усі ж то, усі, куди
оком закинеш, усі женються. Кв, Драм.
185. І мати, бачу, на нас карим оком
закидає. МВ. І. 129. — гадючку (на кбго).
Дѣлать злостные намеки (на кого). Се
так на мене зикида гадючку, а я... наче
мені не втямки. МВ. (К. С. 1902. X. 146).
7) Сов. в. закидати, даю, щи. Забрасывать,
забросать. Ой не ходи ж, козаченьку, ни
зом, бо закидаю доріженьку хмизом. Чуб.
У. 389. Вони дивились на пишну картину
тихого Дніпра, закиданою барками, бай
даками і плотами. Левиц. ІІов. 24.
Закидатися, даюся, ешся, сов. в. за
кинутися, нуся, нешся, гл. 1) Забрасы
ваться, заброситься. Закидаєшся невід у
воду. 2) Забрасываться, заброситься такі.,
что потомъ не найдешь, затеряться. Десь
закинулася шапка,— ніяк не знайду. 3)
Сов в. закидатися, даюся, ешся. Забро
ситься, забросаться. Все викидають та й
викидають сюди,— аж поки закидався ввесь
город.
Закидцйй, &, 6. Многоснѣжный. Зіма
закидна. Мнж. 168.
Зйким, н я ^ .= 3 а к и . Заким сонце зійде,
роса очі виїсть. Ном. № 5679, Заведу тебе
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в чужу (хату), заким свою збудую. Чуб.
V. 121.
З акй н у ти , ся. См. Закидати, ся.
Закип&ти, п&ю, еш, сов. в. закипіти,
плю , пйш, и . 1) Закипать, закипѣть. Ка
заночок закипає. Хата. 6. Закипіло синє
море. Шевч. 48. 2) — кров’ю. Серце крбв'ю
закипйє. Употребляется для выраженія
высокой степени мучительныхъ душевныхъ
страданій. Що в козака серце замірає, а
в дівчини кров'ю закипає. Чуб. У. 135. 3)
Начинать сердиться, разсердиться, разгнѣваться. Закипів же й я тоді: пДа ти,
кажу, Якове, говори доладу!“ МВ. І. 107.
То же значеніе —гнівом. Злякаються усі
правдиві люде і закиплять гнівом на не
честивих. К. Іов. 38. 4) Так шкура на
тобі й закипить! Будешь вся избита. Г.
Барв. 287.,
З аки п іл и й , а ^ е . 1) в3акипѣвшій. 2)
— кров'ю. Покрытый запекшейся кровью.
Кров'ю закипілий. Хата. XXI.
. Заки п іти . См Закипати.
Закй ркати, каю, еш, гл. О курицѣ:
закудахтать, закричать: кир, кир! Кв.
Закисйти, с&ю, еш, сов. в. закиснути,
ну, неш, і л . Закисать, закиснуть. Очі за
кисатимуть. Мнж. 1Об.
Закйслити. См. Закислю вати.
Закйслю вати, люю, еш, сов. в. закй с
л и ти , лю, лиш, гл 1) Дѣлать, сдѣлать
кислымъ; пропитывать, пропитать посуду
кислым» содержимымъ. Зикислив мені сво
їм боргуєм горщик. Копстаптиногр. у. Не
буду макітри зашептати. Константиногр. у. 2) —душу. Съѣсть чего-либо кпелаго (натощакъ иередъ выпивкой). Треба
*хоч душу закис.тти. Мнж. 167.
Закиснути. См. Закисати.
Заки х й к ати , каю, еш, гл.— З ак ах и 
кати.
Закй х кати , каю, еш, гл. Засмѣяться
сдержанно.
Закйш кати, даю, еш, гл. Закричать:
киш!
Заківедь, вця, м. Металлическая скрѣпа, оковка на деревянныхъ предметахъ.
Те ярмо було з закгвцями залізними. Новомоск. у.
Зйківка, ки, ж. 1) Металлическая
оковка конца палки, кёлефа, топірця.Шух.
І. 275. 2) См. Коса. Ш ух. І. 169.
З&кіль, нар. Пока. Світи, зоре, на все
поле, закіль місяць зійде. Мет. 37. Я в
школі аж у трьох дяків учивсь, закіль
навчивсь читання да писання. К. Дз. 232.

З&кім, нар.— З&кпм. Закім багатий
стухне, то убогий опухне. Ном. .V 5078.
З&кін, кону, м. Иричастіс, св. дары.
6 її такі стрільці,— але се вже дуже гріш
ні,— що коли закопчуються (причащаются),
то не щюковтнгуть закін. Шух. І. 234,224.
З ак ін ч ен н я, ня, с. 1) Окончаиіе. Чом
же оце нема в мене сили до закінчання?
К. ЧР. 384. 2) Конецъ, заключеиіе.
Закінчити и закінчити , чу, чйш, и .
Закончить, окончить. Весілля воює, бачте,
закінчали. Г. Барв. 4. Люде живуть і бід
ніше, і живить же якось!— закінчила вона
тими словами свою річ. Левиц. ІІов. 280.
Закінчйтися и закінчити ся, ч^ся,
чйш ея, гл. Закончиться, окончиться. А
тисяча ходів у тебе—день єдиний, вчо^гашній ніби день, що сю ніч закінчився. К.
Пс. 24. День закінчився весільним бенке
том. С^ор. М. Пр. 73.
З ак іп , копу, м. Окопъ, окопанное мѣсто. Черк. у.
Закіп тй ти , п ч ^, тйш, гл. 1) Закоп
тить. 2)г Поднять пыль.
Закін ч и ти ся, чуся, тиш ся, гл. Окон
чить работать. Угор.
З&кл&д, ду, м. 1) Основаніе, Фунда
менті». 2) Учрежденіе, заведеніе. 3) Коли
чество неваленнаго сукна, какое можно
положить въ валушку въ одинъ разъ. 4)
Закладъ, пари. Давай у заклад на гроші.
Грип. 1. 213. Битись, заходити, ітй у занлёд.
Держать пари. Не заходи з дідьком у за
кладі Ном. № 12593. Спор як хоч, а в
заклад не бийсь. Ном. Л? 12595. Боже бо
рони йти в заклад. Ном. Л? 12594. 5)
На заклад робити підлогу. Дѣлать полъ
такъ, чтобы одна половица заходила за
другую. НВолын. у. б) Закладом. Тихо, не
спѣша. Зёнладом робити. Работать мед
ленно, не спѣша. Ти все закладом: другий
би се зробив до полудня, а ти до півночі.
О лошадяхъ: тихой ровной рысью. Не
шарпай коней, пускай їх закладом. Уман.
у. Зйкладом коейти. Брать косой при са
мой землѣ. НВолын. у.
Закладчи ка, ки, ж. Названіе сорта
плахти. Черн иг. у.
Закд&д&ти, д&ю, еш, сов. в. з а к л йети,
л ад ^, дёш и 8&Л0ЭКЙТИ, ж ^, зкиш, и . 1)
Закладывать, заложить чѣмъ что-либо,
или что-либо за что. Тани мог смертель
н ії промивав, м'якенькою бавовною закла
дав. Мет. 440. Заклав він сокиру за пояс.
Грин. І. 188. Молода... закладає молодому
хустку за пояс. Грин. III. 515. 2) Накла-
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дывать, наложить. Закладають царський
кінець: тепер ти моя. Чуб. V. 205. 3)
Закладывать, заложить, запрягать, запречь.
Господарь волоський пару коней у колясу
закладав. Мет. 393. 4) Класть, положить.
Коня тобі напою, овса, сіна закладу. Чуб.
V. 8. 5) Основывать, основать. 6) Учреж
дать, учредить. 7) Вносить, внести за
кого-либо деньги. А заложить же за тебе
багато треба? Сим. 195. 8) — пбзов. Вчияать, вчинить искъ, начать судебное дѣло.
Котл. НП. 344.
Заклад&тися, дію ся, вшея, сов. в.
зак л істи ся, д^ся, дбшея и залож йтися,
ж ^ с я, жиш ея, и . 1) Закладываться, зало
житься. 2) Закладываться, основываться,
основаться. 3) Учреждаться, учредиться.
4) Рѣшаться, рѣшитьсл твердо, дать обѣтъ.
Залооюився їсти усе пісне* Левиц. 5) Дер
жать пари, побиться объ закладъ. Левин.
Пов. 162. Мужики закладалися, гцо не
прийде вона, на сто рублів. Рудч. Ск.
I. 215.
Заклйдйни, дин, ж. мн. Закладка,
основаніе (зданія), также и пиршество по
Ьтому поводу. Чуб. УИ. 376. Нехай піде позве
людей на закладини. Рудч. Ск. І. 92.
■Зікладка, ки, ж. 1) Отрѣзокъ отъ
другого колеса, надѣваемый на ось, если
колесо коротко въ рукавѣ. НВолын. у. 2)
Складка. 3) Закладка (въ книгѣ). Ум. 34нладочка.
Закладнйй, 4, 6. Урочный. Закладна
робота. Брацл. у. Н а закладного робочою
дозорці не треба. Брацл. у.
Закладочка, ки, ж. Ум. отъ зікладка.
З ак л ад ч ін и н , на, м. Гость, пригла
шенный на празднество по поводу заклад
ки зданія. Чуб. УН. 376.
З&клйдчини, чин, ж. л ш .= 3ак л ад и ни. Як положать зруб т хату..., то
п'ють закладчини. ХС. III. 39.
Закл&дщини, щ ин, ж. мн.— З а к л а 
дини. Канев. у. ХС. III. 39.
З ак л істи . См. Закл адати .
З&кліц&ти, даю, еш, гл. Застучать
зубами.
Заклѳб^чѳний, а, ѳ. Загнутый, за
кривленный. Шух. І. 284. Носи (у посто
лах) суть завше менше або більше догори
заклебучені. Шух. І. 121.
Заклекотіти, ч^, чѳш и заклекотіти,
^ іТ Й ш ,хм. 1) Заклокотать. Щоб твоя й путь
заклекотіла! Ном. № 3695. Проклятіе, рав
няющееся пожеланію смерти. 2) Обь орлѣ:
закричать. У святу неділю не сизі орли за
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клекотали, як то бідні невольники у тяжкій
неволі заплакали. Чуб. У. 933. Заклекчи
(орле) з-під хмари. Щог. Сл. 135. 3) За
говорить (о шумномъ говорѣ толпы). „ Обді
ляй мерщій/ “ заклекотіла мертвецька гро
мада. Кв. І. 259. Село закричало, заклеко
тало тисячею усяких юлосів, Лев. Пов. 101.
Закл еп й ти , плю, пйш, гл. Закрыть.
Ох і рада ж би я, дитя моє, до тебе
встати, тобі порядок дати,— да сирая
земля двері залягла, оконечка заклепила.
Мет. 150.
З ік л и к , к у , м. Призывъ, зазовъ, воззваніе. А за тим удруге, втрете заклик
оддається. Мл. л. сб. 139.
З а к л и к іл ь н н к , ка, м. Зовущій, зазывающій.
З а к л и к іл ь н и ц я , ці, ж. Зовущая, за
зывающая. Курица говорить о кухаркѣ:
Казала я півням і курам-кумонькам, гцоб
закликальниці мов кобця стереглися. К.
Дз. 139.
З а к л и к ін н я , н я , с. Зазываніе, при
глашеніе.
З а к л и к іт и , к ію , еш, сов. в. закл й кати, чу, чеш, гл. 1) Приглашать, при
гласить, зазывать, зазвать. Н а хліб, на
сіль людей закликають. Макс. Я шавлію
пересію, рут у перетичу,— кою люблю та
кохаю,— до себе закличу. Лавр. 156. Як у
лісі була хата, пю вона боялась сама но
чувати і ггішла в село, гцоб закликати дів
чат. Рудч. Ск. І. 202. 2) Произносить,
произнести божбу, клятву, обѣтъ. Крім
постів, уставлених церквою, закличе собі
гуцул по перебутій хоробі або з ітшог на
годи осібну божку (піст) в скоромний день.
Шух. І. ‘41.
З акл й н , ну, м. Заклятіе. Гроші ті
(скарб) заклинені, бо гпой, гцо клав, казав:
котра рука ггоклала, то та най їх озме.
Огпже гпой заклич мусить вигоріти. Шух.
I. 44.
З а к л и н ін н я , н я , с. Заклинаніе. За
клинане, як гадина укусить. МУЕ. III. 53.
Заклин&ти, нію , еш, сов. в. зак л я стй, к лѳн ^, ніш , гл. Заклинать, заклясть,
проклинать, проклясть. Заклинаю тебе Бо
гом, не муч мене. вв. Мр. У. 7. Заклинаю
тя іменем Божим. МУЕ. III. 53. Десь ти
мене, моя мати, в барвінку купала, купаю
чи заклинала, гцоб долі не мала. Мет.
Заклинала вона гроші ті... ось як. Грин.
II. 143.
З а к л и н іти с я , нію ся, ешся, сов. в.
8аклйстися, к л я н и ся , нбшея, гл. Клясть-
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ся, поклясться. Заклялась і забожилась, що
■не прийде до хати. Чуб. У. 656. Жотря
заклиналась, що бачила холеру.
Заклин&ч, ча, м. Заклинатель.
Заклинцюв&ти, цюю, еш, а . І) На
бить стѣну клинышками передъ обмазкой
глины. 2)—в кайдбни. Заковать въ кандалы.
Лихі люде закинули його в куну, та ще й
заклинцювали в кайдани. 0 . 1862. VII. 47.
Закліп ати , паю, еш, гл. Замигать.
Бубка тільки очима закліпає і нічого не
сказав. Левид. Пов. 184.
Зйкло, ла, с. Кусокъ земли, вдающійся въ чужую землю. Козелец, у.
Заклопотати, ч^, ^ѳш, и . Причинить
много заботъ, хлопотъ. Бо свекруха й ле
петуха, сварливая голова, вона ж мене за
клопоче,— я ж дівчина молода. Чуб. У. 535.
Заклопот&тися, ч^ся, чеш ся, гл. Быть
въ хлопотахъ, заботахъ. Ей, зажуриться
заклопочеться Хмельницькою старая голова,
що при йому ні сотників, ні полковників
нема. Дума. Вмер в їх хазяїн,— дівчина
трохи заклопоталася, поки його поховали.
МВ. П. 196.
Закльбвок, вк у , м. Надклеванное яй
цо, изъ котораго долженъ выйти цыплено4екъ. НВолын. у.
Закдьбвувати, вую, еш, сов. в. за
клю вати, клюю, ёш, гл. Заклевывать, за
клевать* Тепер ї ї і тури заклюють. Ном.
№ 2089.
Закльовуватися, вую ся, ешся, сов. в.
заклю нути ся, нуся, нешся, гл. 1) За
рождаться, зародиться, заводиться, за
вестись. Черва заклюнулась у мнясг. Кро
пива заклюнулась у вишняку, так треба
вибавить. Ном. № 13231. 2) Начинаться,
начаться. Добре бути заздалегідь на місті,
як тілько закльовується ярмарок: одбірай
собі де схоч притулок. О. 1862. IX. 69.
Чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті?
Чи вчорашнє задавлене знов заворушилось,
чи гце тільки заклюнулось? Шевч. 100.
Заклюб&чѳний, а, ѳ = 3 а к л ѳ б учений.
Вх. Уг. 239.
Заклюв&ти, ся. См. Закльовувати, ся.
Закл ю к ан н я, я я , с. Занутываніе. за
путанное гь. (Самборщина въ Галиц.). Вх
Зн. 26.
Заклю кати . каю- еш. гл. Запутать,
спутать. (Самборщ. въ Гал ид.). Вх. Зн. 26.
Заклю н утн, ся. См. Закльовувати, ся.
З&кля, н а/?.~ 3акіль. Розвеселяй малюнъку, закля ся повернем. Гол. ІУ. 374.
Закдяк& тя. к&ю, еш, сов. в. з а к л я к 

н ути и заклйкти, кну, нѳш, и . Окоченѣвать, окоченѣть; отвердѣвать, отвердѣть.
Доиядали смерти, домядали —не догляділи,
одвернулись на часок,— до його, а він ужо
й закляк.— Зімою якось запізнився, закляк
сердега в хуртовині. Мог. 111. Продержало*
з тиждень морозом,— земля заклякла як
кістка. Мир. Нов. І. 111.
Заклйклий, а, е. Окочеяѣлый, окосте
нелый. Навіщо те тепло, оте ясне сонечко,
коли воно вже не гріє... закляклого серия.
Мир. Пов. II. 41.
Заклйкнути, закл й кти . См. З а к л я 
кати .
Заклйсти, ся. См. Заклин&ти, ся.
Заклйтий, а, ѳ. 1) Заклятый, закол
дованный. З тою часу ставок чистий за
ріс осокою; не купаються дівчата, обхо
дять юрою; як углядять, то христяться
і зовуть заклятим. Шевч. 24. Закляті
гроші хоч і знайдеш, то аби як і не візь
меш. Грин. II. 143. 2) Упорный; жестокій. Вони на тебе ворогують, —я буду во
рог їм заклятий. К. Псал. 312. Ой при
їхав чоловік додому заклятий, бив же ме
не, волочив до самої хати. Чуб. У. 680.
Заклйчуваний, а, е. ? Шило заклячуване. У сапожниковъ: шило для подшивки
лубковъ. Вас. 161.

1 <*.
Закм ічувати, чую, еш, гсов. в. вакметйти, мечу, тиш и закм ітити, м іч у ,
тиш, гл. Замѣчать. замѣтить, запоминать,
запомнить. Я й закметив їх (слова з книж
ки) зараз, скоро почув, як він читає. ГБарв. 177. Закмітити у голові собі. Соснидк. у.
Закнявч&ти, ч ^ , чйш, и .—З а н я в 
чати. Св. Л. 222.
Заков, ву, м. Оковы. Бути мені у не
волі, у некрутському наборі, у залізі, у
закові. Бал. Одиноким дає сем'ю, із закову
визволяє. К. ІІсал. 150.
Заковезйтнся, ж ^ся, зйшея,
Заком езитися. Аф.
Заковерзув&ти, з^ю, еш, ш Закаприз
ничать.
Заковй зн утв и гакевйзти, зя у , н е й ,
гл. 1) Застыть, окочеиѣть. Такий п'яний, що
де упав, там і заковиз. Мнж. 180. Такг
як його корчило, бідною хлопця, перед смер
тю,— так він і заковиз. 2) Залечь, за
пасть. Кохання мабуть йому далеко у сер
ці заковизло. Полт. у.
Заковтати, таю, еш, гл. Постучать*

Закову ват* -^ а л о н .
]з ловів приїхав і в двері заковтав. Гол.
І. 00.
Заковувати, вую, єш, сов. в. зак у 
вати и зак оти , кую , еш, гл. 1) Заковы
вать, заковать. * Часто бо заковувано гїою
в кайдани, вв. Мр. У. 4. Бистрі ніженьки
закували, білі рученьки зв'язали. Макс. 159.
Та Травина зав'язали, та в кайдани заку
ли. Чуб. V. 1027. 2) Зарабатывать, за
работать кузнечной работой. А мій Кова
ленко куб помаленьку; що закує, то проп'є
в неділю раненько. Грин. III. 601. 3) Только
сов. в. О кукушкѣ: закуковать. Прилетіла
зозуленька з темного лісочку, сім , пала,
вакувала в зеленім садочку. Чуб. III. 188.
Закозакув&ти, к^ю , еш, гл. Начать
вести жизнь козака.
Закозакув&тися, к^ю ся, ешся, гл.
Долго пробыть гдѣ козакомъ.
Закбіти, кбю, 1ш, гл. Начать дѣлать
дурное. Спусти їм, то таке закоютъ, і
власть твою собі присвотпь. Котл. Ен.
V. 37.
Закол&тати, таю, еш, гл. Постучаться.
Заколатав в двері.
Заколбсник, ка, ле. 1) Чека, колы
шешь для задержанія колеса на оси. Ка
менец. у. КоІЬ. I. 06. Заколесник загубили
і колесо зліта. Св. Л. 74. 2)=Коліснйк.
Хт о з них чоботар, той латає чоботи,
хто заколесник, той лагодить коло воза,
хто ткач— тче полотно. Шух. І. 146.
Закбли, лів, м. мн. Изломы. Видно
було, що недавно гілку ту відломано: свіжі
заколи. Новомоск. у. (Залюбовск.).
Заколивати, в&ю, еш, гл. Закачать,
заколебать.
Заколисати. См. Заколисувати.
Заколисувати, сую, еш, сов. в. зако
лисати, лиш ^, шеш, гл.=Заколйхувати,
заколихати.
Заколихати, ся. См. Заколихувати, ся.
Заколихувати, хую, еш, сов. в. за
колихати, шу, шѳш, гл. Закачивать, за
качать. 1 укриє й персхристшпь, тихо за
колише. Шевч. 105.
Заколихуватися, хуюся, ешся, сов. в.
заколихатися, ш ^ся, шешся, и . Зака
чаться. заколыхаться. Опівночі заколиха
лась і затнрютіт під ним земля. Стор.
М. Пр. 42.
Заколбджуватя, джуе, сов. в. ваколбдити, дило, гл. безл. Сдѣлаться запору.
Як заколодило, так який уже день і на
двір не ходе. Харьк. у. Слов. Д . Звари.
Заколоситися, ш^ся, сишся, гл. Вы
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бросить колось. Пшениця розрослась і за
колосилась навдивовижу. Стор.
Зйколот, ту, м. Ссоры, раздорь, смута.
На землі буде переполох народів у заколоті.
0В. Л. XXI. 25.
Заколбта, ти, ж. 1) Похлебка для жи
вотныхъ. Аф. 2) Пренебрежительное названіе для плохо изготовленнаго жидкаго
кушанья. Аф.
Заколбти, лю, леш, гл. 1) Заколоть.
Занудгио коло серия, закололо в баку.
Шевч. 68. Злякався— аж у п'яти закололо,
Ном. № 4386. 2) Заколоть, убить колющимь оружіемь. 3) Зарізать (о свиньяхъ).
Прийди, серие Миколю, поросятко заколю.
Чуб. V. 11.
Заколбтися, люся, лешся, гл. Зако
лоться.
Заколотити. См. Заколочувати.
Заколотитися, ч^ся, тишся, гл. 1) За
биться. Серце заколотилось. 2) Задрожать
отъ воляенія. Аж заколотилась уся, як
побачила.
Заколбток, тка, ле. Л йцф безъ заро
дыша. Каменец, у.
Заколочувати, чую, еш, сов. в. за
колотити, лочу, тиш, гл. 1) Намѣшпнать,
намішать, наболтать, разболтать,— папр.
муку въ водѣ и пр. Висівок там зако
лоти. Хата. 178. 2) Только сов. в. Произ
вести ссору, раздоръ, смуту.
Заколупйти, плю, ниш, гл. Ковыр
нуть. Як глянули на його, то аж серце їх
заколупило. ЗОЮР. I. 119.
Заколядув&ти, д^ю, еш, гл. 1) Запѣть
колядку. Ой я тобі у дядьку, заколядую.
Чуб. III. 427. 2) Заработать пѣніемъ ко
лядки.
Заком езйтзся, ж ^ся, зйшея, гл. За
упрямиться, закапризничать.
Закомѳшйтися, ш ^ся, шйшея, гл. За
шевелиться, закишѣть. Троянці всі заворугиилисъ, завештались, закомегиились.
Котл. Ен.,
Закомірок, рку, м. Огороженное м і
сто за амбаромъ. Аф. Также вообще исякій закоулокъ. Всі закоморочки, куточки
уже не первий знаю год. Котл. Ен. III. 24.
Ум. Закомірочок.
З&кбн, ну, м. 1) Зародышъ. Констан
ти ногр. у. Там його й закону нема. Нѣтъ
его тамъ и зародыша, нѣтъ и слѣда. Константиногр. у. 2) Законъ. Де ж такий
з&кон є, щоб чоловіка нівечити? Харьк.
3) Исповѣданіе, обрядъ, предписание реліігіи, обычая. <Хитрий закон, *ща не зна
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ні чорт, ні піп, ні дякон. Посл. Аф. 419.
•Князь ісповідував православну віру і гріт о
тримався свого закону. Стор. М. Пр. 69.
Поховали громадою, як сліду по закону.
Шевч. 32. Як раз по нашому закону пред
нею шапочку ізняв. Котл. Ен. ІН. 56.
Ждіть від нас людей по закону увечері.
Кв. Драм. 173. В закбн увести: а) Соче
тать ааконнымъ бракомъ. Нехай нас звін
чає, та пюгді вже явимось до матері.
Вонау побачивши, що ти вже у закон уве
денау не так буде на тебе жалкувати.
Кв. І. 219. б) Окрестить. Вже три дні,
як дитина не хрещена... Не дай, Боже,
якого случаю— і вмре не введена в закон.
Мир. ХРВ. 23. У закбн уступити. Всту
пить въ законний бракъ. Маркев. 114.
Сц. еще Закін.
Законйти, ся. См. Законйти, ся.
Закбнний, а, ѳ. Законный. Закбнне
-едбво, законні рбчі. Обрллоныя выраженіл, обязательный при народныхъ обря
да хъ, напр, свадебныхъ. Говорили 'ста
рости законні речі про куницю. Кв. I. 76.
Поки староста се законне слово казал,
Маруся у кімнаті все поклони била, гцоб
батько оддав і ї за Василя. Кв. I. 54.
Законність, ностн, ж. Законность.
Желех.
Законовйлити, лю, лиш, гл. Залѣчитв,
заморить лѣченіемъ.
Законодавець, вця, м. Законодатель,
Законтрактувати, тую, еш, и . При»
пять но контракту.
Законю ватися, нююся, ешся, и . =
З ако н ятн ся. Є й гнакі стрільці,— але се
воює дуже грішні,— що коли закомоються
(причащаются), гпо не проковтнуть закім. Шух. І. 234.
Законйти, нйю, еш, сой. в. законйти,
ню, нйш, гл. Зарождать, зародить. Яке
його І осподь законне, такс воно її є.
Зміев. у.
Законйтися, нйюся, ешся, сов. в. законйтнея, нюся, нйшея, іл. І) Зарож
даться, виродиться. Законяетіея дигпина.
Конетантиногр. у. Бої йою знає, як воно
дитина зиконяється у жінки. Волч. у.
Ба! зерно яке довге! значится, велике бути
законилікя, пиі запекло сонце. Волч. у. г2)
Пріобщатьсл, иріобіцитьсл св. таинъ.
Законаиець, нця, м. Что-нибудь кра
деное и закопанное. Черк. у.
Закоп&ти, ся. См. Закопувати, ся.
Закопилити. См. Закопилю вати.

Закопйлю вати, люю, еш, сов. в. вакопйлити, лю, лиш, гл. 1) Приподни
мать, приподнять кверху, заворачивать,
заворотить, отворотить (кверху). Вітер за
копилив очерет на стрісі. Міусск. окр. -2)
Закопйлити губу. Надуться, разсердиться;
заважничать. Ном. № 5084. Хоче б то
всшхнутись, та здержується, щоб невістка
не закопилила губи. Кв. II. 177.
Закопирсйти, ейю, еш, и . 1) Заковы
рять. 2) Негладко, нехорошо зашить.
Закопйрчувати, чую, еш, м .= З а к о пилювати. {
Закопотіти, ч ^, тйш, гл. 1) О дѣтяхъ: побѣжать мелкими шажками. 2) О
лошадяхъ: побѣжать съ быстрымъ топотомъ. Закапотіли коні. К. ЧР. 154. Угцухло поле. Тільки коні закапотіли там то
там. Греб. 343.
Закопош йтяся, ш ^ся, шйшея, и . За
шевелиться, закопошиться. Стор. I. 150;
Чогось конотопський народ загомонів і за
копошився. Кв. И. 90.
Закоптйти, ся. См. Закопчувати, ся.
Закоп тіляй, а, ѳ. Закопченный.
Закбпування, ня, с. Закапываніе.
Закбпуватя, пую, еш, сов. в. завоп&тя, пйю, еш, гл. 1) Закапывать, зако
пать, зарывать, зарыть. Убили його та й
закопали під яблунею. Рудч. Ск. I. 157.
Нехай в’яне, поки закопають. Шевч. 12.
Бодай тебе, мій миленький, в землю зако
пали! Лавр. 107. А під котрою ж то вер
бою виу дідуу закопали грощі? Левиц. І. 99.
2) Вкапывать, вкопать, врывать, врыть.
Скажімо ся поховати, ще й хрест зако
пати. Чуб. V. 209.
Закбпуватяся, пуюся, ешся, сов. в.
закопйтися, п&юся, ешся, гл. Закапы
ваться, закопаться, зарываться, зарыться.
Дашкович все глибше й глибше закопувався
в книжки. Левиц. ІІов. 87.
Закбпчувати, чую, еш, сов. в. вавоп*
тй тя, пч^, тйш, гл. Закапчивать, закоп
тить.
Закопчуватися, чуюся, ешся, сов. в.
закоптйтися, чуся, тйшея, іл. Закапчи
ваться, закоптиться. Від диму закоптишся.
Ном. Л; 5994.
Закордбиѳць, нця, м. Заграничный
житель.
Закордбнний, а, ѳ. Заграничный.
Закордони ив, ка, лі.=Закордонець.
Закоренити, ся. См. Закорбнювати, ся.
Закорбнювати, нюю, еш, сов. в. ва-

Закоренюватисл—Закочуватися.
корѳнйти, ню, нйш, гл. Укоренять, уко
ренить.
Закорбнюватися, нююся, ешся, сов. в.
вакорѳнйтися, нюся, нйшся, гл. Укоре
няться, укорениться. Заполняться наші
внуки в дарованій нам запманщиш. К.
ІІсал. 159.
Закорж&віти, вію, еш, гл. Закорявѣть.
Закорбстявіти, вію, еш, і л . Заболї.ть
коростой. г
Закортіти, тйть, гл. безл. Сильно за
хотіться. Аж труснтіея, так йому закортіго натптея тієї помсти. Стор. І.
187. Закортіло чоловіка зайти у шинок.
Рудч. Ск. II. 129.
Закорч&віти, вію, еш, і л . Покривиться.
Закорючити, чу, чиш, гл. Загнуть
крючкомт». Банкнотнії, з закорюченим но
сом. Стор. М. IIр. 156.
Закосйти. См. Закошувати.
Закосйчити, ся. См..Закосичу вати, ся.
Закосичувати, чую, еш, сон. н. за
косйчити, чу, чиш, іл. Убирать, убрать,
украсить цвѣтами голову или головной
уборъ. Ой зроблю я косиченику саму Сервійкову, закосичу кресанину свому милень
кому. Гол. IV. 448.
Закосйчуватися, чую ся, ешся, сов. в.
вакосйчитися, чуся, чишся, гл. Укра
шать, украсить, убирать, убрать себѣ го
лову или головной уборъ цвѣтами. То же,
что и заквітчатися. Закосичилася дівка. Вх.
Зн. 28. Иногда прилагается и къ другимъ
украшеніямъ головы, могущимъ играть
роль двѣтовъ. Он упала зоря з неба, та її
розсипалася, а Мария ю позбіра.ш, зако
сичилася. Гол. Значить также и вообще
украшаться, украситься цвѣтами. Напр,
гуцулы говорять, что весною полонйна за
косичиться, т. е. покроется цвѣтами. Шух.
I. 184.
Зйкосок, ску, м. Заливъ рѣки.
Закостричитися, чуся, чишся, гл.
Заартачиться. / / до його рідним братом,—
о він як закостричиться, так куди тобі.
Лебед. у.
Закосйнин, на, м. Въ свадебномъ ритуалѣ закосянами называются тѣ лица, ко
торый отвозятъ новобрачную къ новобрач
ному—за косою {дуть. Чернпг. у.
Закбт, ту, м. Отворотъ. Чоботи з чер
воним закотом. МВ. III. 94. Одягання з
викотами, а коміра нема. Борз. у.г
Закбта, ти, яс.=Закот. Комірі съ за
ботою носятъ дівчйта. Чуб. VII. 427.
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ЗакбтистиЙ, а, е. Отложной. Комір
закот истин. НВолын. у.
Закотйти, ся. См. Закбчувати, ся.
Закохйнець, нця, м. Влюбленный. МВ.
(К.С. 1902. X. 151).
Закоханий, а, ѳ. І) Влюбленный. За
коханий х.юпець. Р. Барв. 147. 2) Выхо
ленный, взлелѣяиный. Закоханий чоловік.
Черк. у.
Закох&ння, н я, с. 1) Любовь. Не я,
милий, осудила, судять же нас люде, гцо
з нашою закохання нічого не буде. Мет. 78.
Хто не знає закохання, той не знає лиха.
Мет. З І. 2) Возлюбленный, возлюбленная.
А десь моє закохання до вечери сиділо.
Гол. III. 329. Вернися, любе закохання,
пе^юстань ся гнівати. Грин. III. 228.
Закох&ти, ся. См. Закохувати, ся.
Закохувати, хую, еш, сов. в. вакох&ти, хйю, еш, м. І) Влюбляться, влю
биться, полюбить. 1 гостинців брать не
хоче. не хоче й пана закохать. Шевч. 526.
2)=Викохувати, викохати. Сім літ силки
закохати,— мої двері вилупати. Гол. І. 153.
Чи воно закохувано оті ліси, гцо вони такі
хороші. Черниг. г.
Закбхуватися, хую ся, ешся, сов. в. за
кохатися, х&юся, ешся, гл. 1) Влюбляться,
влюбиться. Бодай же я був перше в гробі,
ніж я закохався в тобі. Чуб. V. 235. За
кохалися обидві в одною Івана. Шевч. 473.
Закохався, як чорт в суху вербу. Ном.
№ 8749. Що зо мною закохався, а з ліпшою
повінчався. Нп. 2) —в чому. Пристращаться,
пристраститься къ чему. Ще його батько
чумакував, і бере, було, його з собою ма
лою, то гце тоді він закохався у дорогах.
МВ. II. 75. Ходив він більш для тою, гцо
вже в чумацтві -закохався. МВ. II. 76.
Закоцюрбитися, блюся, бишся, іл.
Загнуться.
Закбчистий, а, ѳ = З ак о ти сти й . По
шила сорочку Юхимові з закочистим ко
міром, а він і не хоче надівати. Васил. у.
Закбчувати, чую, еш, сов. в. зако
тйти, ч^, тиш, и . Отворачивать, отвер
нуть; засучивать, засучить. Закоти комір/
Дідова дочка закотила рукава. Рудч. Ск.
II. 55. Закотив сі гциглик штанці по ко
лінця. Чуб. V. 1145.
Закбчуватися, чую ся, ешся, сов. в.
викотитися, ч^ся, тиш ся, гл. Закаты
ваться, закатиться. Закотилось сонечко за
зелений сад. Мет. 316» Очі йому аж під
ліб закотились. Кв. II. .205. Упустила ко
пійку, а вона закотилася аж під 'піч.
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Закоштувати—Закрівавити.

Закопггув&ти, т^ю , еш, гл. Понробовать. Леви д. I. 166.
Закбш увати, шую, еш, сов. в. вакосйти, кошу, сиш, гл. 1) Начинать; начать
косить. 2) Скашивать, скосить. А за мною
молодою ходе смертонька з косою, хоче мене
умертвити, ще й косою закосити. Грин.
ПІ. 142. 3) Зарабатывать, заработать
косьбою.
Зйкощйвіти, вію, еш, і*. Сильно
исхудать.
Закрадатися, дбюся, ешся, сов. в.
закрастися, дуся; дешся, гл. Прокрады
ваться, прокрасться, подкрадываться, под
красться, закрадываться, закрасться, вкра
дываться, вкрасться. Оцей ліс колись наш
був, а теперка як злодій закрадайся, як
вужевки треба. Каменец, у. Каня ся заКрала, курчаток покрала. Чуб. V. 1124.
Кругом, бачите, вода, так не закрадеться
туди кішка. Стор. II. 66.
Закр&йок, йку, м. Край, окраина.
Закрйпати, паю, еш, гл. 1) Закапать,
начать капать. Потанув сніг, із стргх за
крапало. МВ. II. 77. 2) Закапать, нака
пать на что. Закрапати треба березівкою
у виразку. Константи но гр. у.
Закрасити, ся. Си. Закрашати, ся.
Закрйсти, ду, дѳш, гл. Украсть. Коли
не закрадуть у похорон, то понаходиш усе.
Федьк.
Закрастися. См. Закрадатися.
Закрасуватися, с^юся, ешся, гл. 1)
Начать красоваться. 2) О хлѣбахъ: задвѣсти. Жита закрасувались. Г. Барв^ 147.
Закраш&ти, шйю, еш, сов. в. закра
сити, шу, сиш, гл. Украшать, украсить.
М ак у городі всі квітки закрашає. К. Ор.
(ЗОЮР. Н. 262). Ой у лузі калина увесь
луг закрасила. Мет. 260. Ой чого, чого у п
могилки корогвами закрашено? К. Досв. 141.
Скрипки й цимбали закрасили шовком.
Мкр. Н. 24. Тільки його закрасили брі
воньки чорненькі. Мил. 74. Х.ата рушни
ками закрашена. Г. Барв. 180. Хатки,
садочками закрашені. Мир. ХРВ. 99. Одна
чорнобрива, та всіх закрасила. Грин. III. 475.
Закраш&тися, ш&юся, ешся, сов. в.
закраситися, ш^ся, сйшся, гл. Укра
шаться, украситься. Чим же той світ за
крашається? чи горами, чи долинами, чи
великими могилами? Чуб. У. 943. Рум'ян
цем закрасилася живим. МВ. II. 200.
Закр&яти, р&ю, еш, гл. Откроить.
Закрѳкт&ти, кч^, чеш, гл. Закряхтѣть.

Цибелла перше закректала, а поем каш
лять почала. Котл. Ен. V. 36.
Закрбпа, пи, об. Крѣпышъ. Там діти
закрепи, хоч якого коня, то вдерже, а лоб
йому як у вола. Лебед. у.
Закрепйти, плю, пйш, гл.= 3акріп ити .
Закропитися, илю ся, цйшея, гл.=
Закріпитися.
Закривйиня, н я, с. Закрмваніе.
Закривати, в&ю, еш. сов. в закрити,
рйю. еш. гл. Закрывать, закрыть, укры
вать, укрыть. 1 то не наш корх землі, що
нам очі закриють. Ном. Л** 1499.
Закри ватися, вйюся, ешся, сов. в.
закритися, рйюся, ешся, іл. Закрывать
ся, закрыться, укрываться, укрыться. Сто
їть дівка з молодцем, закрилася рукавцем.
Чуб. V. 87.
Закрйвдити, дж у, диш. гл. Обидѣть.
Закривити, влю, виш, гл. Закривить,
загнуть, искривить.
Закривитися, влю ся, вишся, гл. 1)
Закривиться, искривиться. 2) —на кого.
Начать походить на кого, начать дѣлаться
кѣмъ. Хоч бугам, Грицьку, ти на пана
закрививсь, та з пантелику ти, так як
другі, не збивсь. Гул. Арт. (О. 1861. III. 87).
Закри віти, вію, еш, гл. Стать хромымъ. Черк. у.
Закрйльщ нк, ка, м. Крайній облавщикъ. Черк. у.
Закрити, ся. См. Закривати, ся.
Закритнйй, й, б. 1) Укромный. Отам
у лісі місце Закритне, то вони й гайдама
чили собі, та й ніхто не знав, де вони хо
вались. Канев. у. 2) Скрытный. Я не закритний був: як що таке, то зараз усе
поросказую. Константи но гр. у,
Закричбти, ч^, чйш, гл. Закричать.
Лучч£ замовчгіш, ніж закричиш. Ном. .
Закриш йти. См. Закриш увати.
З&кришка, ки , ж. То, что крошатъ
въ борщъ. Каменед. у. (Закришка)—бутвиння гцо кришать в борщ: петрушка,
цибуля та кріп, то що. Св. Л. 5.
Закриш талю вйтися, лююся, ешся, гл.
Кристаллизоваться. Сироп еже закришталився. Черк. у.
Закриш увати, шую, ѳш, сов. в. за
криш йти, ш ^, шиш, гл. Положить въ
борщъ и пр. зелень. Гарбуз, мамцю, варю,
цибулькою закришила. Грин. III. 387.
Закрівйвйти, влю, виш, гл. Окрова
вить. Жінка мертва мжить посеред хат и,
а він сидить на печі закрівавленгш. Грип.
II. 128.
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Закрівавй тися, влібся, вйшся, гл.
Закрутбси, сів, м. мн. Лабиринты,
Окровавиться. Константиногр. у.
запутаныыл улицы, переулки. Виходив усі
Закрш а, пи. ж. Скрѣпа. Указ за скрі закрутоси у місті. Каменец, у.
пою Гурчева.
Закручувани й, а, е. 1) Закрученный.
Закріпити, ся. См Закр іп л яти , ся. Не тільки парубоцький чорний закручува
Завріплйти , лйю, еш, сов. в. закрі- ний ус моторний чарує молаіих дівчат.
цйти, плю. пйш, гл. Скрѣпллть, скріпить. Греб. 320. 2) О деі^еві: съ извилистыми
З акр іп л яти ся, лйю ся, ешся, сов. в. слоями* непригодное для рагкалыванія
зак р іп и ти ся, плюс я, пйшся, гл. 1) С крі вдоль,— кругом так млинком. і колеться.
пляться, скрѣпиться. 2) Смыкаться, со Вас. 146.
З акруч уван н я, н я, с. Закручиваніе.
мкнуться (о губахъ). Закріпились рёчі. За
молкли слова. Заніміли твої губочки, за
Закруч увати , чую, еш, сов. в. закру
плющились твої оченьки, закріпились твої тйти, кручу, тиш, гл. 1) Закручивать,
реченьки. Мет 293.
закрутить, завертіть. Козак сього не злю
Закріпостити, ся. См. Закріпощ ати, ся. бив, тілько у сок закрутив. Мет. 115. За
Закріпощ&ти, щйю, еш, сов. в. закрі крутив носом, як тертого хріну понюхав.
3396. Закрутив веремія. Ном.
постити, щу, стйш, гл. Закріпощать, за Ном.
кріпостить. І як степи запорозські тоді № 3928. 2) Закручивать, закрутить (о
поділили г панам на Україні люд закрі в іт р і). Як повіяв вітер, посіяв сніг зверху
постили. Шевч. 260.
і знизу, далі як закрутило! О. 1862. IV.
Закріпощ&тися, щ&юся, ешся, сов. в. 87. 3) Зарабатывать, заработать прядезакріпоститися, щУся. тйш ея, іл. Закрі- ніемъ. А Ганна грошей не ж алумла...
лошаться, закріпоститься. Нехай вільна посилала, що було закрутить веретеном.
козачка не закргпощаетия, людям на сміх, Лев. І. 57. 4) Сов. в. Закутить. Шо за
тиждень заробе, уїс у неділю прогуля. От
<х своєму селу на сором. МИ. І. 42.
Закрбвлѳний, а, е. Окровавленный. раз... узяв він у хазяїна плату. та як за
Була дуже защювлена— ввесь вид у неї був крутив. Мнж. 142.
Закручуватися, чуюся, ешся, гл. За
у крові. Новомоск. у.
кручиваться,
закрутиться, закруживаться,
Закропйти. См. Закропляти.
Закроп лй ти , лйю , єш, сов. в.закро- вакру житься, завертіться. Закрутилася
лйти, плю, пиш, и . 1) Окроплять, окро круто зелена хмелина, івившись на ти
пить. Закропляйте доріженьки, щоб ся не чину. К. Досн. 173. В Хим и г в очах
курили. Чуб. V. 994. 2) Омочать, омочить, усе закрутилось. МВ. II. 65. Мозок закру
освіжать, освіжить влагою. Ой дай, дівко, тився. Закружилась голова, одуріли. Мо
•води пити, смажні уста закропити. Мл. зок всім їм закрутився, дур напав од хме
л. сб. 237.
лю. Мкр. Н. 36.
Закрю кати, каю, еш, гл. Заквакать
Закруглити, глю, лиш , гл. Округлить.
Жаби
закрюкали. Грин. І. 33.
Вікно зверху трохи, закругляне. Левиц.
Нов. 19.
З&крючка, ки , ж. Извилина. Харьк.
Закруж йти, ж у, жиш, гл. Закружить,
Закрй кати, чу, чеш, гл. Закаркать.
начать двигаться (летать и пр.) кругами. Закряче ворон степом летючи. Макс.
Ворон смерти де закружить. Федьк. І. 60. (1849), 59. Закрякали чорні крюки, вий
З акрякати , каю, еш, гл. Закаркать. маючи очі. Шевч. 54.
Закув&ти. См. Заковувати.
Закрукають кречети сизі. Стор. II. 143.
Заку
в ік ати , каю, еш, гл. 1)О свиньі:
Зйкрут, ту, м. Повороти, завороти,
Шух. І. 179.
закричать, завизжать. Сів (вовк) на свиню,
З&крутень, тн я , ж —Завертка 1. Вся прибіга в село; вона як закувіка— аж вовк
нива закрутнями унизана. Мир. ХРВ. 25. перелякавсь. Рудч. Ск. І. 3. 2) О сові: за
Закрутйти, ся. См. Закруч увати , ся. кричать. Н а чи ї хиж і кувік (сова) закоЗ&крутка, ки , ж. 1)==3авертка 1. віче, того до гробу кліче. Вх. Уг. 248.
З акуди кувати , кую, еш, и . Спра
•лГаркев. 93. 2) Завертка, закрутка для заииранія вороти. Шух. І. 87. См. Заверт шивать куда идешь или ідеш ь. Не заку
ка 2. 3) Часть ручной мельницы. См. дикуй! Мнж. 173.
Млин ручний. Шух. І. 104. 4) Колокн у
Закудлати , лаю, еш. ід» Взъерошить,
"Скрипки для натягиванія струни. Вх. запутать (волоса). Заспаний, закудланий.
Лем. 415.
О. 1861. VI. 77.
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Закуйовдити— Закутувати

Закуйбвдити, дж у} диш, гл. 1) Пере
путать, взбить (волоса). 2) Сдѣлаться мятели. Оце б'є яке! Оис закуйовдило' Мир
Пов. 1. 115.
Закуйовдитися, джуся, дише я, м
1) Спутаться, запутаться; начать путаться
2) Зашевелиться, начаться безпорядкам!»,
начать безпорядки. В Польщі знов закуйов
дилось. ЗОЮР. 1. 70. Під той саме час
ляхи закуйовдились (повстали). Мир. ХРВ. 91
Закукурікати, каю(чу), каеш (чеш),
гл. Закукурекать. Опівночі закукурікали
півні. Сто)). II 68.
Закульгати, г&ю, еш, гл. Захромать..
Закунйти, нйю, еш, м. Задремать
Поли б сьогоднішню був ніч гоч закуняв
Гул. Арт. О. 1861 111. 83.
Закуп&ти, п&ю, еш, сов. в. закупити,
плю, пиш, гл. І) Закупать, закупить Ніби
з паном повінчалась, закупила села. Шевч
107. 2)—кого. Подкупать, подкупить 'За
купим бат і,і. а, щоб горілки нр пив. Ном
№ 6470. 3) Закупити сл&ву божу. Дать при
сборѣ пожертвованій въ церкви во время
служешя Вх. Лем 415
З&купѳнь. пня, м. Покупатель, скупіцикъ. Пан жде закупня того й не дає
наділу ни вніробгток. Каменец у.
Закупити. См Закупати.
Закупний, а, е Закупні к у м й =
Окупиі куми Мил 22
З&купня, иі, ж Покупка Потім і за*
купня пішла.. Роепродав усі села ЗЮЗО
І 301.
ЗакУрвити, влю, виш, гл Заработать
проституціей. Соснин, у.
Закурити, ся. См. Закурювати, ся
Закуріти, рію, еш, гл. Задымиться,
подняться пыли; побѣжать такъ, что пыль
поднимается. Чорт сам не свій. „Ой, про
пав же я, каже, пусти мене, пусти!и..
Чоловік тоді його зсадив з груші,— чорт
аж закурів. Рудч. Ск. II. 25
Закуркув&ти, кую, еш, /.» За к урлы
кать (объ орлахъ). Встрѣчено въ фальси
фицированной думѣ „Походъ на поляковъ1*
Зфкуркуютъ кречети сизі Макс (1849) 59
Закурнйкати, каю, еш, іл Замурлы
кать, набормотать
Закурювати, рюю. еш, сов в заку
рйти, рю, риш. і/» 1) Задымливать. зады
мить. Затопила, закурила сирими дровами
Чуб. V. 262. 2) Закуривать, закурить
Люльки з пожару закурили Шевч 60
3) Закапчивать, закоптить. 4) Запыли вать,
запылить что 5) Только сов. в Быстро

пОбѣжать, быстро поѣхать Закурив з Ка
м'яная вже парафіяльним попом. Св. Л*
134. 6) Начинать, начать курить водку„
закурить Отсюда закурити—запить, загу
лять Продав усю х уЫ у , та як закурив*
Закурюватися, рююся. ешся, сов. в.
закуритися, рюся, ришся, гл. 1) Начи
нать. начать дымить, задымиться. Заня
лась тата, перекинуло вогонь на <фу*у,—
он уже й та закурилася. Бодай тобі занурйлось. Бранное пожелаыіе пожара. Що не
по їх, зараз. у,щоб і поіізвпнилось, щоб ь
закурилось*. Г. Барв. 438. 2) Закуривать
ся, закуриться. Н іяк не закурюється люль
ка,— тютюн вохкий. 3) Закапчиваться, за
коптиться, потемнѣть отъ дыму. Увесь дш
закуривсь г почорнів од диму. Стор. МІІр.
Огнище розложив таке, що аж небо заку
рилось, аж до Бога дим дойшов. Драг 17.
4) Начинать, начать пылить, запылить. Н е
жаль мені, доріженьки, що закурилася. Гого)) итс я также и о снѣгѣ От схопилась
хуртовина, закурилася долина. Щог. В. 30.
5) Запыливаться, запылиться, покрыться
пылью
Закусити. См Закушувати.
З&к^ска, ки, ж. Закуска Стор М
Пр 74 Спасибі за іакуску, що те курку
й гуску Ном .V» 12073 Ум. З&кусочка.
Закустраиий, а, ѳ Взъерошенный,
всклокоченный Одутлг/ватий, заку Стра
ті й, він пнояв серед хати, понуро огляда
ючи к]іушм себе Мир Пов II 76
Закустрати. раю, еш. іл. Взъерошить»
растрепать волосы
З&кут, та, лі Закоулокъ, уголъ. Ой
з-за гори чорні хмари в закуті. Чуб V*
1004. Ум Закуток, з&нуточок. Въ этой
формѣ употребляется въемыслѣ: убѣжище»
пріютъ. В їі серці знайшовся добрий, те
плий закуточок для милою хлопця. Левиц.
ІІов. 383
Закута, ти, ж Канѵра, хлѣвъ. Сім.
закут, одна свиня. Ном № 11789
Закатати, ся См. Закутувати, ся.
З&кутеиь, тне, л». Уголокъ, глухою
мѣст<» Сею наше у закутні такому, щоніхто т уіи не зайде. Каме нец у
Закоти, кую, ёш, гл = 3ак ув атя
Закутий, а е. Закованный Закуті в
пута неофіти. Шевч. 612
З&куток, тка, з&куточок, чка, к Ум.
оть з&кут
Закутувати тую. еш, сов. в. заку

Закутуватися—Залежуватися.

гати, таю, еш, гл. Закутывать, закутать.
Закутав їх сніг білий. Мог. 158.

Закатуватися, туюся, ешся, сов. в.
достатися, таюся, ешся, гл. Закуты
ваться, закутаться.

Закутулйти, лйю, еш, гл. Задвигать
ртовгь, плохо пережевывая пищу или перемѣщая во рту напитокъ. Налив чарку
і знову вилив у рот, закутуляв, ковтнув.
Мир. ХРВ. 178.
Закухарюв&ти, рюю, еш, и . Заняться
стряпней.
Завуш пблити, лю, лиш, гл. Запы
лить, подняться пыли, мятели. Закрутило,
закушпелило шляхом.' Мир. ХРВ. 169.
Зав^ш трати, раю, еш, гл. = Закустрати. Черк. у.
8акуш тувйти, т^ю , еш, и . Испробо
вать, отвѣдать. Закуштувала якось луччого
життя. Левид. I. 233.
Закош увати, Шую, еш, сов. в. вакусйти, ш0« сиш, гл. Закусывать, закусить.
Ном. Л* 6001. Уже закушував смачненько,
хто добре пінної лигнув. Котл. Ен. V. 21.
Но одній не закушують. Ном. Л* 11527.
Залагодж увати, джую, еш, сов. в.
залагодити, дж у, диш, м. 1) Починять,
починить, поправлять, поправить. 2) Ула
живать, уладить. _
Залагодити. См. Залагодж увати.
Заладнйти, нйю, еш, гл.=Залагодити.
Стріха в його добре попромивала і мохом
пообростала: треба заладнати. Г. Барв. 14.
г Залйзити, ж у, 8иш, сов. в. залізти,
л ізу , звш, гл. 1) Залѣзать, залѣзть, заби
раться, забраться. •Пусти чорта в хату,
то він і на піч залізе. Ном. .V 2809. За
ліз, як муха в патоку. Ном. № 1642. 2)
Только несов. в. Запачкать, лазая.
Задам&ти. См. Залаилю вати.
Заломлю вати, люю, еш, сов. в. эалам&ти, мОю, еш и заломйти, млю, ииш,
м. 1) Заламывать, заломить. Заламав білі
Руки, став собі думати. Чуб. V. 428. Мо
лодая дівчинонька заломила руки, чогось мені
тяжко-важко да з теї розлуки. Волч. у.
Попереду отаман заломить бриль на баФ - Греб. 401. Заломити чбртові ковбасу.
Сдѣлать крюкѣ (въ пути). Грин. I. 236.
2)—кого. Взять верхъ надъ кѣмъ, быть
лучше кого въ какомъ либо отношеніи.
В сіх дівчат заломила своїм станом і кра<юю' Г. Барв. 542. Заломив би козакуван**м він і Байду. К. ЦН. 226.
Зал&пити. См. Залаплю вати.
Зад&плювати, люю, еш, сов. в. з&лй-
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пити, плю, ниш, и . У плотниковъ: соеди
нять концы бревенъ. Оце тільки ми під
валини залаплювали, а тепер візьмемось за
дотки. Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Зал&сний, а, ѳ. Лакомый, привлека
тельный, заманчивый, упоительный. Козак
та воля— заласна доля. Ном. Л* 766.
Залатйти. См. Залатувати.
Зал&тувати, тую, еш, сов. в. зала
тати, т&ю, еш, гл. Заплатывать, заплатать,
ставить, поставить заплату. Дай мені смоли
обідраний бік залатати. Рудч. Ск. И. 14.
Залаштув&ти, т^ю, еш, и . Задѣлать;
починить, исправить. Годилося б залаштувати сю межу, де плуг переорав. Лубен, у.
Зал&щитися, щ уся, щи шея, гл. О собакѣ: начать ласкаться. То собаки гавкали„
наче кого за поли ведуть, а то залащи
лись зразу і перестали гавкать. Верхнеднѣпр. у.
Зал&яти, л&ю, еш, гл. Ругнуть, обру
гать. В ін залаяв мене. Уман. у. Запіни
лась, посатаніла, неначе (дурману іззіла,
залаяла Енея так. Котл. Ен. І. 32. За
свистав, залаяв: чщтги б вашу маІ Чуб.
III. 426.
Зал&ятися, л&юся, ешся, гл. Побра
ниться. Я ні з ким не заведуся, ні зала
юся. Кв. Драм. 216.
Залбвчник, ка, м. Чека въ оси эки
пажа. Угор. Вх. Зн. 19.
Залбглий, а, ѳ. 1) Залежалый. 2) Не
доплачений.
Залбглість, лости, ж. Недоплата, недоборъ, недоимка.
Залѳгш йти, ш ^, шйш, и . Облегчить.
Залеаии гщюхи, а то важко. Константи
н о в . у.
Заледащ іти, щію, еш, гл. Облѣниться.
Залбдвѳ, нар. Едва лишь.
Залѳж&лий, а,« ѳ. Залежалый. Залежалий хліб. Мл. л. сб. 175.
Залбжати, жу, жиш, гл. Зависѣть.
Залиш атися. См. Залеж уватися. Залёжиться, гл. безл.= Залежати.
Залеж ний, а, ѳ. 1) Зависимый. 2) За
лежавшійся, запасной. О, в тою е залежні
гроші. Каменец, у.
Залеж ність, ноет и, ж. Зависимость.
Чуб. I. 253.
Залбж уватися, жуюся, ешся, сов. в.
залеж атися, ж уся, жиш ея, гл. Залежи
ваться, залежаться. Грицько собі був ха
зяїн хороший... було і на вбоюю старця*
Лишки тільки не залежувалися. Г. Барв_
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136. Залежався куций в соломі. Ном. ной. Заливний дощ був у нас позавчора.
Волч. у.
Я 14088.
Залигйти. Он. Залигувати.
8&лѳжѳнтувйти, чф о, еш, гл. Поднять
Залйгуватй , гую, еш, сов. в. валикрикь, плачь. Христя припала до труни
і страшенно залементувала. Мир. Пов. П. гйти, гйю, еш, гл. 1) Надѣть веревку (на
лигач) на рога вола. Сірі воли залигає.
121
8алѳпѳтйти, печ^, чѳш, и . Залепе Чуб. У. 1034. 2) Переносно: схватить, ли
шить свободы. Мене залигали тою ж дня
тать.
Залѳпѳтйтися, ч ^ с я , чѳшся, и .= 3 а - і держали під арештом і до сьогодні. Нолепетатн. Тільки губонька залепечеться... вомоск у.
Залйж ни к, на, м. Полка, гдѣ кладуть
твое горе настане (о неговорящемъ еще
ложки. Вх. Зн. 19.
ребеньѣ). Рудан. I. 22.
ЗалЙ8аняй, а, ѳ. 1) Зализанный. 2)
Залоскотати, ч ^, чѳш, гл.=ЗалоскоПрилизанный. Вертить лисою зализаною
татя.
Залѳскотітя, ч ^ , тйш, гл. Запищать головою перед хлопцями. Левиц. ПЙО. І.
^о кобчикѣ). Кібчик залескотів, спускаю 363.
Заливйти. См. Зализувати.
чись на березу.
Залйзувати,
зую, еш, сов. в. зали
Залбсливий, а, ѳ. Льстивый.
вати, ж ^, жеш, гл. Зализывать, зализать.
Залетіти . См. Залітати .
Чуб. І. 122. Як корова зализала. Ном.
З ал ет^ха, хи, ж. Залетная птица.
№ 11202. Укусивши, не залижеш.' Ном.
Залйва, ви, ж. І) Разливь, наводненіе. •№ 4126.
У гор. 2) Проливной дождь. Рк. Левиц.
Залям йняти, ню, ниш, гл. Выманить,
Залива йшла. НВолын. у.
занять. Два карбованці залиманив та й
Залив&ння, н я, с. Заливаніе.
не дає.
Заливйти, вйю, еш, сов. в. залйти и
Залинути , н^, нѳш, гл. Залетѣть.
зал л й тя, ллю, ллйш, гл. 1) Заливать, за
Залипйтя, пйю, еш, сов. в. залйплить. Св. Мр. ІУ. 37. Заливає Дунай бе нути, ну, неш, гл. Облипать, облипнуть.
режечки. та нікуди обминути. Мет. 61. Нагаєчка дротяненька, а я молоденька: у
Н а сире коріння, на біле каміння ніжки тіло влипає, кров'ю залипає. Мл. л. б.
свої козацькії посікає, кров'ю сліди заливає. 282.
Дума. Залив... огонь. Рудч. Ск. І. 37. За
З алйскатя, каю, еш, гл. Заблистать,
лити очі. Напиться пьянынъ. Співав, хто блеснуть; засверкать. Блискавицями замав на те охоту, заливши очі наперед. лискав. К. Псал. 37.
Мкр. Г. 48. Заливати за шкуру сала. Сильно
Залисн іти , нію, еш, гл. Заблестѣть,
допекать. Ном. № 5850. Шевч. 586. Котл. залосниться. Залисніли чорні кучері. Ле
Ен. II. 22. 2)— в кайдани. Заковывать, за виц. І. 85.
ковать. Ой залили сотника Харька ШамЗалйти, ся. См. Заливати, оя.
раївці у кайдани. Мет. 426. Ой узявши
Залицьбваний, а, ѳ. Обтянутый ши
гстиха під руки, залийте в кайдани, а за ной. Колеса залицьовані. Екатериносл. (Заливши та у ті кайдани, закидайте в тем любовск.).
ницю. К. С. 1882. III. 614.
З ал яц й й н як , ка, м. Ухаживатель. До
Заливатися, вйюся, ешся, сов. в. за- себе нікою не підпускає... зараз прізвище
лй ти ся и заллйти ся, ллю ся, ллйшся, залицяйникові й приложить. Г. Барв. 447.
.и . 1) Заливаться, залиться. Заливається
З ал яц й н н я, ни, с. Ухаживаніе, люсльозами. Чуб. У. 67. Заливатися рёготом. безничаніе. Не до козацькою залицяння
Сильно смѣяться. Заливався заливним ре було убоюму бурлаці. Хата. 159. Дівчатам
готом. Мир. ХРВ. 130. 2) Захлебываться, до любого повабу, а молодим козакам до іа•
захлебнуться. Поринаєш,— не дай, Боже, лицяння.
заллєшся водою. К. Досв. 61.' Залитися
Зал яц й ти ся, цйюся, ешся, и . І )
кров'ю. Умереть отъ прилива крови. Люде, —до кбго, на кого. Ухаживать за кѣмъ
що живуть по-під нами, не падають з (о любовномъ ухаживаніи). Н е ходи, не
.землі і не заливаються кров'ю. Ком. І. 8.
люби, не залицяйся,— не пойду за тебе, ти
Заливнйй, &, 6. 1) О смѣхѣ: сильный, ж не сподівайся. Чуб. III. 144. Чити, ми
перекатистый. Почувся ї ї заливний... ре- лий, впився, чи з коника вбився, чи на
літ . Мир. ХРВ. 52. 2) О дождѣ: пролив другу залицявся, мене одцурався. Мет. 104.

.
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Залички —Заліплювати.

2)

—на нбго. Имѣть виды на кого, же
лать кого. А на того Середенка старий
дукач залицявся: ходить дукач по ярмарку,
собі т ймит а шукає. Грин. III. 624. 3)
Намѣреваться, собираться. Через тебе, враоісий сину, мене мати била. Не била, не
била, залицялась бити. Подольск, г. Х лопиі... вже залицялись бити мене. Уман. у.
Залички, чок, ж. мн. Шелеиочная
обивка стѣнъ, сложенныхъ изъ бревенъ
Залички поробив добрі. НВолын. у.
Заличкбвувати, вую, еш, сов. в. за
личкувати, к^ю, еш, гл. Прикрывать,
прикрыть, замаскировать, закрыть плохое
лучшимъ. Чи ви бува не заличкували льону:
оін зверху гарний, а насподі який? Лебед.
у. Другий бік у каністасеві аж ніже ж
тобі> не заличкований: гвіздочки тобі та
горитйчки на видлі. Екатерин, г.
Залишати, шАю, еш, сов. в. залиши
ти, ш^, шйш, гл. Оставлять, оставить, по
кидать, покинуть. А тепер я чумачпна,
да к ти мене й залишила. Лавр. 70. Ніхто
не залгішить свою кохання. МВ. II. 158.
Дівчинонька мила перш мене любила, те
пер залишила. Чуб. V. 168.
Залишатися, ш&юся, ешся, сов. в.
залишитися, ш^ся, шйшея, гл. Оста
ваться, остаться. Грин. III. 92.
Залишити, ся. См. Залишати, ся.
Залйшній, я, е. Излишній. Зміев. у.
Випило залишив, нехай оддише. Ном.
№ 11650. Тілько гцоб пропитатись, а не
залишив. Кв. II. 12.
Залйшок, шку, м. Излишекъ. На
малу міру сот зо три з залишком. Кв.
Ц. 13.
Залиштбвник, ка, м. Въ оковкѣ крыш
ки крестьянскаго сундука: каждая изъ короткихъ желѣзныхъ полосъ, идущихъ отъ
«ипуг къ угламъ сундука и захваты вающихъ собою лйштву. Вас. 150.
_
і
Заліг, лбгу, ле. Препятствіе, препона.
Отав залогом ізміждо нами: ні тою не
пуска, ні тою. Канев. у.
З&ліжка, ки, ж. Закладъ, пари. В и
грав заліжку. Шух. І. 219.
ЗалІ88й, зй, с. Желѣзныя части плуга.
Купив плуг, лишень деревінь, а заліззя
треба гце. Каменец, у.
З ал ізк о , ка, с. Утюгь. Одна насилу
володіла руками, прасуючи залізком мушлинову сукню. Левиц. І. 17В.
Залізний, а, ѳ. 1) Желѣзный. Мишко,
п а тобі кістяні зуби, дай мені залізні.
-Ном. № 263. 2) Переносно: чрезвычайно
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крѣпкій, могучій. Сумно, сумно гайдамаки
залізную силу поховали. Шевч. 220. 3)
Залізна трава. Раст.: черный лѣсной горохъ.
Залізняк, ка, м. Инструменты желѣзные (у плотниковъ). Шух. I. 87.
Залізнйк, кй, м. 1) Торговецъ желѣзомъ. Лебед. у. 2) Желѣзный котелъ.
3) Желѣзная руда. 4) Кирничъ, выжжен
ный сильно, до расплавки песку. Харьк. у.
5) Порода раковъ: рѣчной сѣрый, съ ши
рокими клешнями. Браун. 32. 6) Названіе
вола темно-красной масти. К. С. 1898.
VII. 42. 7) Раст.: а) — козацький. РЫ отіа
ріт§еп8 \Ѵі1(1. ЗЮЗО. I. 131; б) — черво
ний. Б уіги т Заіісагіа Б. ЗЮЗО. Д. 127.
Залізо, за, с. 1) Желѣзо. їст ь, як
іржа залізо. Ном. Л? 2723. 2) мн. Цѣпи,
оковы. Н а суд твій праведний прийти, в
залізах руки принести. Шевч. 58. Навіть
залізами ніхто не вмі? його зв'язати, вв.
Мр. V*. 3. Ум. Залізце. Ном., сгр. 284,
Л» 1858.
Залізовина, нй, .ж. Желѣзнал руда?
То то червона земля, то іржа, бо повин
но є тут залізовина. Могил, у.
Залізти.
См. Залазити.
»
Залізце, ця, г. 1) Ум. отъ залізо.
2) Залізця каркові, лютрові. См. Лютрові
залізця. Вх. Пч. II. 7.
Залізйка, ки, ж. Облом окъ, кусокъ
желѣза- Як покладеш залізяку на тому
припічку у що в коменіу до ніколи не буде
вовк нападать на скотину. Чуб. І. 48.
Виколов око залізякою. Левиц. Пов. 341.
Ум. Залізячка.
Залізйний, а, ѳ. Желѣзный. Де твоя
лопатка залізяка? Екатер. у. (Залюбовск.).
Загадка: Вовчок залгзяний, хвіст конопля
ний (голка). Грин. II. 310.
ЗалІ8йнка, ки, ж Желѣзная дорога.
їхав там, де проходить ота залізянка,
що бігають прудко. Екатер. у. (Залюбовск.).
Зклізйчка, ки, ж. Ум. отъ залІ8йка.
Залім и залби, лбму, м. 1) Изгибъ,
кривизна. 2) Поворотъ (рѣки, дороги).
Черк. у. Мнж. 180. -3) Переломъ. 4)
Карнизъ. 5 ) = Завертка 1. Це залому житі.
Бог його знав, хто оце наробив? Заломи
ло,— ми й лишили. Черниг. у. 6) Залом.
Мѣсто въ лѣсу, гдѣ лежить буреломъ.
Корови і воли пасуть... у заломах—лісах,
де лежить поломане дерево. Шух. І. 211.
Залінуватися, н^юся, ешся, гл. Залѣниться.
Заліпйти, ся. См. Заліплювати, ся.
Заліплювати, люю, еш, сов. в. залі-
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пйти, плю, пиш, гл. Залѣпливать, залѣпить.
Заліплюватися, лююся, ешся, сов. в.
заліпйтися, плюс я, пишся, гл. І) Залѣпливаться, залѣииться. 2) Слѣпливаться,
слѣпиться. Заліпилися мої карі очі, не мо
жу я розняти. Чуб. V. 950.
Залісок, ску, .«. Опушка лѣса. При
ходить на залісок,— але вовча ня з вовченя
тами грається. Рудч. Ск. І. 134.
Зал ітати , таю, еш, сов. в. залетіти,
лѳч^, тйш, гл. Залетать, залетѣть. В чу
жий край не залітай, щоб крилечка мати.
Ном. .V 9421. За сто миль залетіла. Ном.
стр. 303.
Заліток, тку, м. Лѣтній выпасъ скота.
Врав на заліток воли, то через те й було
в мене башто скотини чужої. Верхнеднѣпр. у. 2) Употребительиѣе во мн. ч.
залітни. Начало лѣта. На залітки зоставляти. Оставлять до начала будущаго лѣта.
Не зоставляйте сіно на залітки, а то
бува миті перегризуть, затече. Волч, у.
Залітошній, я, в. Позапрошлый. Се
було чи літошній, чи замтошнін год.
Черниг., у.
З ал іту вати , тую, еш, и . 1) Остаться
на лѣто. 2) Хватить до новаго урожая.
Повит/зачувались з хліба, з еша, з соло
ми,— не залітує, доведеться купувати. Ко
нотоп. у.
Залічйти, ч^, чиш, а . 1) Зачесть.
2) Залѣчить. Левиц. Нов. 176. Залічили
в серцях наших великую рану. Макс.
Залічйтися, чуся, чишся, іл. Засчи
таться, ошибиться въ счетѣ.
Заллй ти, ляю , еш, и .= 3 а л и т и . Луч
не було мене, мати, в купелі залляти, ніж
такую нещасную на світ видавати. Чуб.
V. 361
Залог, гу, ,« .= 3 а к л а д 4. Уман. у.
Залога, ги, ж. 1) Гарнизонъ. Сей юро() був султанський; стояла в йому ту
рецька залога. К. (Правда, 1868, стр. 53).
2) Охранительная стража. Ой Бог знає,
Бог відає, де мій милий ночує: чи у полі,
чи у полі, чи в великій дорозі, чи у пана
гетьмана да стоїть на залозі. 3) Засада.
Черном. Стежки і всі дороги черкеські об
няли залоги. Мкр. Г- 25. 4) Собраніе, сбо
рище людей. Не ночує дівчинонька дома,
на досвітках велика залога, там ночує дів
чинонька здорова. Мил. 95. 5) Землянка?
См. Мкр. Г. 19 и 23. Виходить часом із
залоіи, на сонці гріється, співа. Мкр. Г. 23.

Залож атися. ж аю ся/ ешся, іл. Биться:
объ закладі». Черк. у.
Залож и те, ся. См. Закладати, ся.
Залоза, зи, ж. Железа, гланда. Ум.
Залозка. У в. Залозяна.
Залозувати, 8^ю, еш, гл. Страдать,
гландами, опухолью слюнныхъ железъ.
М ої волн тепер залозують. Прилук, у.
Залозувбтий, а, е. Страдаюіцій глан
дами.
Залозяка, ки, ж. У в. оть залоза.
Залоїтися, лоюся, їшся, гл. 1) Заса
литься. НІЗолын. у. 2) Облѣпиться чѣмъ.
Залоївся камінь, бо зе^то було сире, то мовтістом замазав хто. Кане в. у.
Залоктйти, кч^, чеш, гд .= Залоп тати .
Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Залом. См. Залім
Залбма, ми, ж. Верхняя конусообраз
ная часть стога. Я от снонн на залому
кидав. Черк. у.
Залбмистий, а, е. Изгибистый, излу
чистый.
Заломйти См. Заламлю вати.
Залопом, нар. Быстро, стремительно.
Новомоск. у- (Залюбовск.).
Залопотіти, ч^, тйш, и . 1) Захло
пать. Як засміється та залопотить у до
лоні. Грин. II. 95 2) Затопотать, побѣжавъ, побѣжать съ топотомъ. П'ятами на
кивав, аж залопотіло. Ном. .V 4418. Вовки,
як залопотіли, так їх більш ніхто й не
бачив. Грин. II. 244. Которг ’ в плач, а,
хто в ноги,— тільки залопотіло. МВ. (О.
1862. III. 69).
Залоптйти, п ч^, чеш, гл. Защемить.
Сіль зайшла у виразку,— так залоптало.
Харьк.
Залоскотати, ч ^ , чеш, гл. Защекотать.
Може вийшла русалонька матері шукати>
а може жде козаченька, гцеб залоскотати.
Шевч. 26. Панночка загадочок не вгадала,
русалочка панночку залоскотала. Чуб.
III. 190.
Зал^биці, ць, ж. мн. Сани съ кузовомъ.
Зал^бка, ки, ас.^=3алубиці.
З&л^бний, а, е. О саняхъ: съ кузовомъ.
Зал ^б ниці, ць и залубні, бень, ж,
мн. = За луби ці. Подивлюся на подвір'є,—
лише слід, де ковані залубниці стояли, де
вороні коники ірзали, т от іж ^мою М ару
сеньку взяли. Гол. II. 112.
Залубувйтіти, тію, еш, гл.- О хлѣбѣ:
затвердѣть. Залубуватів хліб. Каменец, у.
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Эалулукати, каю, еш, гл. О ночяыхъ так на зальоти ходе до т ії удови-маловищных^ птицахъ: закричать. Залулукала диціг. Баменед. у.
хово^ Залулукав леліт. Вх. Зн. 33.
Зальбтний, а, о. 1) Любящій ухаживанія,
волокитство. Там така удалась
Залунйти, нйю, еш, гл. О звукѣ: раз
зальотна: хоч як мати лав, а вона таки
даться, огласиться. К. МБ. XI. 142.
вискочить
на вулицю. 2) Удалый* Стояло
валила, пи, ж . Залупа.
військо
тут
зальотне, волове, кінне і пі
Залипати, паю, еш, «л. Захлопать
хотне. Ботл. Ен. IV. 27; Словарь.
{глазами).
Задьбтник, ка, м. Ухаживатель.
валупйтн, ей. См. Залуплювати, ся.
Залюбйти, ся. Смч Залюбдювати, ся.
Залуплювати, люю, еш, сов. в. эаЗадюбкй, нар. Съ удовольствіемь;
лупйти, пліб, пиш, іл. Отворачивать,
отворотить (кожу), залупдявать, залупить. охотно. Ну там вода! залюбки напитись.
Свашка-нелташка: шишок не ліпила, та Черк. у. Н а Наталю молодую залюбки ди
ясі залупила. Грин. Ш. 547. — бчі. Выво- вились. Мкр. Н. Як перше було, коли йду
куди, то весело й залюбки. МВ. І. 17.
ротить вѣки. Залуплює очі. Баменед. у*
Залюблювати, люю, еш, сов. в. ваЗалуплюватися, лююся, ешся, сов.
з. иалупйтися, шиЬся, пишся, м . За- яюбйти, бЛЮ, биш, іл. Любить, полюбить.
Вовки, бачте, вовкулаку не залюблюють...,
луплвваться, залупиться.
ЗалУнчиотий, а, е. О сапогѣ: СЪотво бо вовкулака їсти падло ѵидуе. Г. Барв.
рачивающимся голенищемъ? Залупчисті 451. Тепер уж е сама не промовляв слова,
не залюбила і других чути, як. говорять.
чоботи. Гол. Од. 67.
МВ 11. 97. Він залюбйв, не задобйв. Ему
ЗалУскати, каю, еш, гл. Затрещать.
понравилось, не понравилось. Н а добрий
Залускотіти, кочу, тйш, м . Усилен ум научали,— ти не залюбйв. Грин. Ш.
но затрещать.
142. Н е залюбйв небіжчик кулі. Греб. 353.
валучбти, чйю, еш, сов. в. иалучйти, Одкинула вашу масть од чирят —не зачУ, чиш, гл. 1) Завербовывать, завербо любив: дуже почав сіпатй. Харьк.
вать, затянуть въ свою компанію, залу
Залюблюв&тися, лююся, ешся, сов. в.
чать, залучить. I веселились у чернечих ду8алюбйтися,
блюся, бишся, <д. Влюб
шах, гцо Конашевича до себе залучили. К.
МБ. II. 135. Н а зіму хто небудь залучить ляться, влюбиться, полюбить. Чи не було
мою дідуся скотину порати, вірьовки річки утопитися, чи не було кращих за плести. Г. Барв. 355. 2) Загонять, загнать любитися? Чуб. V. 540. Н е вірю, щоб
домой домашнее животное (изъ стада). Кожне так швидко й дуже залюбитись можна
своїх овець залучало додому. Мир. ХРБ. 45. було. Ботл. НП. 344.
Залібдиения, ня, с. Заселенность.
Залучав скотинуі Мкр. Г. 55. Гусей або
Залюднити, ся. См. Залюдняти, ся.
утяток з річки залучити. Мкр ■Н. 35.
Залі&дщти, нію, еш, м .= 3ал ю дян 3) Доставать, достать, получать, получить.
Оце було, як залучить собі яблучко- вь ки- тися. Залюдніла Україна. Б. Грам. 32.
шеньку, док і закличе мене в хлівець: „Н а,
Залюднйти, нйю, еш, сов. в. залюд
мамоГ Г. Барв. 433. — слйви. Пріобрѣсти нити, ню, ниш, іл. Заселять, заселить.
славу, прославиться. Ой не схотів та пан
Залюднитися, нйюся, ешся, сов. в.
Сава козакам служити, він пішов ж е до валюднитися, нюся, нишся, гл. Заселять
ляшеньків слави залучити. Мавс.
ся, заселиться.
8адучник, ка, м. Раст. ХапІЬішп
З&люляти, ляю, еш, іл. Убаюкать.
ЗДгшпагіит Ь . ЗЮЗО. І. 142.
Заколишу, залюляю, сама піду погуляю.
валущйтн, щу, щйш, м .= 3ал уск ати. Мил. 37.
Залишатися, п&юся, ешся, гл. За
Зальбги, гів, м. мн. Засада. Вони
мочиться,
забрызгаться сильно. Вх. Уг,
обидва лежали тоді в зальогах з киями—
один з одною боку, а другий з другою; ми 239.
Залютий, а, е = Лютий. ЗімонькаЩ ди, а вони до нас. Павдогр. у. (Зазіма та валюта була. Нн. Волч. у. Слов.
любовск.).
Зальбпати, паю, 6ш, іл.=3адріпати. Д. Эварн.
Залютувати, тую, еш, гл. 1) Запаять.
Зальбти, тій, м. мн. Ухаживаніе, во. локитство. До дівки Санджаківни на зальоти 2) Засвирѣпствовать. Уже осінь; незабаром
поспішали. АД. І. 211. Він удівець, бачте, зіма залютує. Шевч. II. 163.
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Залютув&тися, т^юся, ешся, гл. Прійтги въ ярость.
Залягання, ня, с. 1) Указываетъ дѣйствіе по значенію глагола залягати. 2) За
сада. Залягання на гординия. К. ЦН. 170.
8аляг&ти, г&ю, еш, сов. в. залягтй,
лй ж у , жеш, гл. 1) Занимать, занять мѣсто, покрывать, покрыть собою. Геть!
бач моє місто залягла. Мнж. 143. Сиві
кабани усе поле *залягли. Ном. стр. 292.
№ 54. Великая худобонька все подвір'я за
ляже. Чуб. У 163. 2) Полечь. Не одного
тепер ляха голова заляже. Макс. (1834).
123. 3) Заваливать, завалить. Сирая земля
двері залегла. Мет. 150. 4) Залегать, за
лечь. Заліг, як собака в грубі. Ном.
.№ 11762. Заляжу до завтрього. К. ЧР.
286. 5) Засѣдать, засѣсть (въ засадѣ).
Мнж. 141. Залягли вони на нас у балці.
К. ЦН. 191. Та ж за ордою пан Хмель
ницький вгнався. В ін у Ведмежих Лозах
.залягав.
ПС. 110. 6) Затихать, затих
нуть (о вѣтрѣ). Вітереиь заліг десь, тиша.
МВ. II- 49. 7) Оставаться, остаться безъ
обработки. Ц я нива гце торік залягла.
Борз. у.
Заляк&ти. См. Залякувати.
Заляк&тися, к&юся, ешся, гл. Испу
гаться. А я молоденька залякалася, та
в новую світлоньку заховалася. Чуб. У. 19.
З&лйкувати, кую, еш, сов. в. заля
к&ти, к&ю, еш, и . Запугивать, запугать.
Наскакуєш, щоб дух мій залякати. К.
Іов. 23.
Здляиув&ти, м^ю, еш. гл. Окаймить.
Черк. у.
Залиш итися,
чуся, чишся. гл.
Сбиться (о волосахъ). Але ж то як у
тебе залямчилось волосся, трудно й гре
бінцем потягти. Брацл. у.
Залйпати, паю, еш, гл. 1) Захлопать.
Заляпа деркачами (півень крилами) і „куку-рі-куууГ. Сим. 212. 2) Забрызгать
грязью.
За ляпотіти, ’поч^, тйш, гл. 1) Захло
пать (быстро, учащенно). 2) Закапать
(учащенно),
Залйск&ти, каю, еш, гл. 1) Захлопать,
нащелкать. 2) Зарукоплескать. Публіка...
заляскала в ( долоні. Левиц. Пов. 136.
8&ляскотіти, коч^, тйш, гл. 1) Уча
щенно захлопать, защелкать. 2) Быстро
наговорить; чаще: закричать рѣзкимъ голосомъ. Я к заверещить, заляскотать на
мене. Г. Барв. 300.
Залячй, зву, жѳш, гл.=Залягти.

Залячйся, жуся, жѳшся, гл. Вгнѣздиться, расположиться въ норѣ. Скверщок заляжсся в нових будинках. Вх.
Лем. 415.
Залящ&ти, щ^, щйш, іл.=Заляскотіти. Як закричить, залящить/ Кв. І.
125. Козаки зареготались, аж луна по
лісу залящала. Стор. МПр. 104. Як
крикне не своїм голосом: кукуріку!... аж у
вухах залящалог Стор І. 236.
Замаг&ти, г&ю, еш, гл. Одолѣвать.
Робота замаше. Ольгопольск. у.
Зам&зати. ся. См. Замазувати, ся.
Замазка, ки, ж. Замазка.
Замазувати, зую, еш, сов. в. вам&зати, жу, жѳш, гл. 1) Замазывать, зама
зать. Не йди туди, де ликом зав'язано, а
калом замазано. Рудч. Ск. І. 102. 2) За
пачкивать, запачкать. 3) Покрывать, по
крыть въ слѣд. примѣрѣ: Густі хмаргг
замазали небо. Мир. ХРВ. 238.
Замазуватися, зуюся, ешся, сов. в.
зам&затися, жуся, жешся, гл. 1) Зама
зываться, замазаться. Від смерти і в печг
не замажешся. Ном. Л? 2247. 2) Запачки
ваться, запачкаться. Сггдитьдід під лавоюг
замазався сметаною.
Ном., стр. 301.
№ 385.
Замазура, ри, об. Замарашка. Зама
зури мої гце мені й усміхаються, і не ми
слять про те, що мати журиться.
Г. Барв. 285.
Замаз^рити, рю, риш, гл. Запачкать.
Замаз^ритися. рюся, ришся, гл. За
пачкаться.
Зам аз^ха, хя, ж. Замарашка.
Замазчйти, ч^, чйш, м. ОкровавитьЗамазчйтися, ч^ся, чйшея, гл. Окро
вавиться.
Замаіти. См. Замаювати.
Замайструв&ти, рую, еш, гл. При
няться мастерить.
Замайструв&тися, р^юся, ешся, ги
Увлечься мастерствомъ.
Замакітритися, рюся, ришся, гл. За
кружиться. Щоб тобі світ замакітривсь.
Ном. № 3707. Так у його в гоЛові замакі
трилось г в очу позеленіло й потемніло.
Г. Барв. 514.
Замалйм, зам&лом не, нар. Чуть не;
безъ малаго. Оце замалом не впала. Ном.
№ 6639. Замалом не піймав зайця. Черк,
у. Замалим' не двісті.
Заж&люв&тя, люю, еш, гл. Закрасить.
„Заший, серце, роспорочку вь мому черв-

Замаляру вати— Замелювати.
еичкуГ— Заишю, зашиюу іще и замалюю.
Чуб. Ѵ« 1174.
Зам ал ярувіти , рую, еш, м . 1) За
мяться живописью. 2) Заработать жи
вописью.
Замандюритися, риться, гл. безл.=
Заманутися. Замандюрилось йому іти
м ат и па леваду. Богодухов, у.
Закан й тя, ню, ннш, гл. Заманить. Н а
■погибель вас у замок заманили. К. Досв.
209.
З ім ан ка, ки, ж. Приманка. Отмепер
же то саме й пора, панове товариство,
кожному з нас чужі, звичаї кидати, пан
ські цяцьки занедбовувати, на юродянські
заманки не вважати. К. (О. 1862. III. 24).
Заманитися, нбться, гл. безл. Захо
тіться. Заманулось як серед зіми криги.
Ном. № 5336. Заманулось їсти старенькій.
Г. Барв. 370.
Заманйчйти, чу, чиш,
Зам аячи
ти . .3 жита заманячила дівоча постать.
Мир. ХРВ. 6.
Зам ірити, рю, риш, гл. Бозмечтать.
Зам іритися, рюся, ришся, гл. За
мечтаться, забрать себѣ въ голову.
Заяарм ^витя, ж у, виш, гл. Запач
кать.
Замарм^зитися, ж уся, вишся, гл.
Запачкаться, засалиться.
Замар^дити, дж у, диш, гл. 1) Уто
мить скучнымъ. 2) Защекотать. М уха їм
у носі замарудила. О. 1862. IX. 66.
Замасльбняти, ню, ниш, гл.ф Зама
слить.
Замастйти. См. Замащ увати.
8£мах, х у , м. 1) Взмахъ, розмахъ.
У Правій р уц і кращий замах, ніж у лі
вій. НВолын. у. Одним, за одним замахом.
Сразу. Вона випила її не по - жіночи,—
прикуштовуючи, а одним замахом. О. 1862.
Т И . 33. Під сей, той зімах. Въ этотъ, въ
тотъ разъ. Тоді саме, під той замах, ма
буть і її зачеплено. Верхнеднѣпр. у. 2)
Цокушеніе, посягательство. Лядський за
м ах на благочестие. К. Кр. 15.
8ам ахійло, да, с. Въ загадкѣ: хвостъ
’четвероногаго животнаго. Ш тири тики,
два патики, сьоме замахайло. (Віл). Чуб.
І. 306.
Замахйти, хію , еш, гл. 1) Замахать.
3) — п'ятами. Побіжать. Грицько... уже
п'ятами замахав, тільки видно. ЦыссЬ,
Сват. 115.
Зам ахн^ти(ся), хн^(ся), нбш(ся), іл.
•Замахнуться. Вихватила у йою з-за ха
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ляви ножа і замахнула, і одрубала гайда
маці голову. Рудч. Ск. Н. 153. Замахнись,
та не вдарь. Ном. № 3810.
Замаховйй, і , 6. Маховой. Для ліп
шого замш у всаджене на кінець колодки
замахове колесо. МУЕ. Ш . 15.
Зам ачіти , чію , еш, гл. Омочить. Тонку
спгдниченьку%дуже замачала. Гол. І. 64.
Замашнйй, і , б. Тяжелый, увісистый
ч ім ъ удобно замахнуться. Качалка за•
магина. Рк. Левид. Подай сюди щось за
машне забити кілок. Рк. Левид. А там
смерть страшна і коса замашна. Чуб. Щ«
435. 2) Быстрый, скорый, прыткій. За
машний хлопець. Ном. Лі 8751.
З&машно, нар. Далеко. Замашно йти^
НВолын. у.
Зам іщ увати, щую, еш, сов. в. зам а
стити, щ $, стйш, гл. 1) Замазывать, за
мазать. Глина... замастити піч. МУЕ.
III. 51. 2) Замасливать, замаслить.
Зам ію вати, юю, еш, сов. в. 8амаІти_
маю, їш, и . Украшать, украсить зеленью:
вітвями деревьевъ, травами. В іт і закла
дають худобі на роги... Так замаєна ху
доба іде вечером домів. МУЕ. НІ. 46.
Замаюсяти, юшу, сиш, гл. Зажились
присвоить. Еге, то це ти хочеш замаю
сити мій ніж. Харьк. у. Слов. Д. Эварн.
См. Заміюсити.
З а м ія ти , мію, еш, гл. Заколыхаться
отъ вѣтра. Зама/ють коври все шовковії,
загоряться свічі все восковії. Чуб. ІН. 441.
Позіхнула такеньки, що в мене рукава за
маяли. МБ. II. 202.
З ам ай чятя, чу, чяш , гл. Показаться
вдали.
Зам гн^ти, гн^, ніш , гл. Вздремнуть,
задремать. Сим. 185. „Ну лишень, о/сінко
я трошки заміну, а ти мені пісьт йа.Ліг
ото собі й заснув. Драг. 60. Чи спали
люде, чи ніу а наш крамарь як що за
мгнув, то й гаразд. О. 1862. IX. 67.
Замбкати, каю, еш, гл. Заблеять.
Замѳкѳкбкатя, каю, еш, гл.= Замо
кати. Москаль бодай би не козою замекекекав. Котл. Ен. IV. 10.
Замбл, лу, м. Смолотый зерновой
хлібъ, мука. Той замел, що я вранці при
ніс зерноу зостався у млині. Новомоск. у.
8амблуватяй, а, е. Заверяю щійся;
много попусту болтающій. Константиногр. у.
Замблювати, люю, еш, гл. Закаты
ваться; сходить въ сторону. Сани замелюютъ. Женці почали замелювати з пра
вою Соку, та й поламали постать.
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Замелюпатися—Замикатися.

Замалюватися, лююся, ешся, де. За
вираться. В ін уже заселюється. Харьк. у.
Замѳрбжити, жу, жиш, де. Покрыть
узорами, рѣзьбой.
Замерзання, н я, с. Замерзаніе.
Замерзати, з&ю, еш, сов. в. замбрзти,
вну, неш, гл. Замерзать, замерзнуть. А
•виглядай мене, сестро, як будуть о Петрі
сині озера замерзати. Мет. 435. Болото
сю згму не замерзало. Хата. 169. Так замерзло, що хоч тури гони. Ном. № 645.
Замёрвлий, а, е. Замерзшій, мерзлый.
Знайшли у снігу замерзлого. Мир. Пов. І.
122. Н а замерзлу землю як упаде сніг хочень і великий, то хлібові теє не шкодить.
Каменец, у.
Замерзл яки, ків, м. мн. Ледяныя со
сульки на вѣтвяхъ деревьевъ. Бх. Лем.
416.
Зам6р8ти., См. Замерзати.
Замеркотіти, коч^. тйш, гл. Заблестѣть, замерцать.
Замбрлий, а, е. 1) Замершій. 2) Находяїційся въ летаргическомъ снѣ.
Замертвіти, вію, еш, де. Замереть,
обмереть (отъ испуга и пр.). Як глянув, а
вона лежить в крові,—я так і замертвів.
Александров, у. (Залюбовск.).
Замбрти. См. Замірати.
Замѳрх&ти, х&ю, еш, сов. в. замбрхнути, ну, неш, гл. Покрываться тонкимъ
ч:лоемъ льда, слегка замерзать (о водѣ).
Уже й морози маленькі, уже й вода в ка
люжах трешки замерха зверху. Константиногр. у.
Замести, ся. См. Заміт&ти, ся.
Замёт, т у . 1) Сугробі., заносъ снѣжяый. Через пеньки, заметами біжить, ледве
•дише. Шевч. 88. 2) Плоскія, горизонталь
но лежащія бревна, который обоими кон
цами вставляются в лари двухъ столбовъ,
составляя такимъ образомъ часть стѣны.
Кіевск. и Подольск, г. 3) В-замёт. Подрядъ. Питались всяких знахурок, так
зрадниці в - замет брехали і тільки боки
напихали, та заливались од чарок. Мкр.
Г. 11.
8амёта, ти, ж. 1)^=3амет 1. Черк. у.
2)=3авірюха. Шух 1. 107.
Замятина, ни, ж. Отдѣльное бревно
въ замёті 2.
Замётястий, а, ѳ. О зимѣ: снѣжная,
•съ заносами. Цього року дуже заметиста
згма була. Канев. у.
Замётитися, чуся, тишея, и . Зара*
житься. Була в його скотинка, та так за•

метилася і пропала. Новомоск. у. Заметився страшною пошестю. Левиц. Прв. 327.
Заметіль, лі, ж. Мятель. Заметіль
замела шляхи. Лев. I. 512.
Заметлйчитися, чуся, чишея, де.=
Замотиличитися.
Заметуш ёти, шйю, еш, де. Замять.
Писарь гроші громадські узяв, та як гро
мада пристала, він горілки постситв, да
так діло й заметушав. Кіев. у.
Заметуш итися, ш ^ся, шйшея, и . За
суетиться.
Замёш кати, каю, еш, гл. Занять подъ
жилье. Ніхто не • замешкав спустілого
обійстя. Св. Л. 71.
Замив&ти, вйю, еш, сов. в. замйти,
мйю, еш, и . Замывать, замыть.
Замивйтися, вйюся, ешся, сов. в. за
митися, мйюся, ешся, гл. Замываться,
замыться.
Замиг(о)тіти, ч ^, тйш, гл. 1) Засвер
кать, замерцать. Зійшов на небо місяць, г
зорі' замигтіли на небі. Опат. 5. 2) Зами
гать, замелькать. Так мені в очіх г замиг
тіли білі хати. МВ. 1. 13.
ЗамЙ8кати, каю, еш. гл. Объ одеждѣ:
заносить, затаскать, истрепать. Тобі хоч
яку гарну одежу дай, то зараз замизкаєш.
Черниг. у.
Замик&иня, н я, с. 1) Запираніе. 2)
Заключеніе (въ тюрьму).
Замик&ти, кйю, еш, сов. в. зам кнути,
ну, нёш, гл. 1) Запирать, запереть. ЗамикайЬіе, діти, двері. ІІІевч. Як коня
вщюлц. він то<)і оианю замкнув. Ном.
А* 6625. Прич. стр. Замиканий. Церква за
микана. Чуб. III. 40. 2) Заключать, за
ключить, запирать, запереть. Замикали
Настю,— вона було щаки втече. МВ. 11.
47. 3) Заграждать, заградить, преграж
дать, преградить. Замкло гм мову. 4)
—губу, уста. Зажать ротъ, принудить за
молчать. Людям губи не замкнеш. Пом.
№ 6986. Як би вона знала, що я приїхала
до неї з жалю над її долею нещасливою,
то се замкнуло б їй уста. Г. Барв. 378.
5) —очі. Сомкнуть, закрыть глаза. Замкну
я очг ворогам. Мл. л. сб. 300.
Замикбтися, к&юся, ешся, сов. в.
зам кнутися, н^ся, нёшея, гл. 1) Запи
раться, запереться. 2) Заключаться. Який
Гнат тихий, а що у йому замикається.
Черк. у. Чоловік, здається, нічого собі, але
хто-й-зна, що в йому в середині зами
кається. Рк. Лев.

Замилитися— Заміряння.
Замй лити ся, лю ся, лиш ся, гл. По
дрыться пѣной.
З аии лй тися, лю ся, лиш ся, іл.= П онилитися.
Зам илувати, л^ю , еш, гл. Полюбить.
А мій милий замилував иншу. Вх. Лем. 416.
Замилув&тися, л^ю ся, ешся, гл. За
любоваться. Карпо глянув на т их людей і
трохи злякався і здивувався й замилувався:
такі вони були високі, рівні, дужі. Ле
вин. Пов. 354.
Замймрити, рю, риш, гл. Забормотать.
Замимрив тихим голосом. О. 1861. ІУ. 41.
8ажин&ти, н&ю, еш, сов. в. замнйти и
иаж’йти, м н^, нбш, гл. 1) О кушаньлхъ: за
правлять, заправить, напр.,растертымъ пшеномъ. Замняти борщ. 2) — розмову. Зами
нать разговоръ. Почала заминати розмову.
Левин. Пов. 316.
Замин&ха, хи, ж .—Леміш ка.
Замйнка, ки, ж. 1) Мука или отруби,
разведенные съ водой для корма домапінихъ животныхъ. Вх. Зн. 19. Желех.
2)=Замняток. Вх. Зн. 19.
Зажирбння, ня, с. Примиреніе. Скоро
після съою письма почули і про замирен
ня. Стор. II. 85.
Замирйти, рю, риш, и . 1) Заключить
миръ, примириться. Е й чи гаразду чи добре
наш гетьман Хмельницький учинив, що з
ляхами, мостивими панами, у Б ілій Церкві
замирив. Дума. 2) — когб. Помирить. За
мирив він ї£. Зміев. у.
Замйршавий, а, ѳ =М ирш авий. Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Замйскрити, рю, риш, гл.— Замим
рити.
З&мисл, л у , м. Намѣреніе, умыслъ,
замыслъ. Лучний розмисл, як замисл. Ном.
№ 5835.
Замйслити. См. Замиш ляти.
Замйслитися, слюся, лиш ся, гл. За
думаться. Замислився козак, і йому доста
лось покрутити вуса. Стор. І. 36.
З ам існ и к , ка, л«.—Мисник. КоІЬ»
І. 58.
Зам й ти ,,ся. См. Замивати, ся.
Зам иш лівка, замиш лйнка, к и , зам иш лянйця, ці, ж. Прихотливая жен
щина. Як був собі Сава, та не їв сала, та
осе паляниці, не любив дівок-замшилівок, та
осе молодиці - замишляниці. Ном. Л* 12509.
Бомарь... оженився та взяв собі замишлянку. Чуб. У. 1169.
Замиш лйти, лйю , еш, сов. в. замйс
лити, лю, лиш, гл.. 1) Замышлять, за
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мыслить, задумывать, задумать. Тільки Бої
святий знав, що він думав, гадав, замиш
ляв. Макс. (1849). 53. 2) Только несов.
в. Командовать, распоряжаться. Грин. Щ .
84. Мил. 223. Ким же я буду, мій сиг
ночку, тепер замишляти? Мил. 213. Го
дувала дітки да й ким замишляти? Чуб.
III. 157. Узяли собі гарну невістку,— те
пер буде ким замишляти.
З&між, нар. Замужъ. Хапається, як
попівна заміж. Ном. Л? 3159. Мене заміж
дайте. Чуб. III. 37. Візьму заміж (тебе)
за себе. Чуб. У. 87.
З&міжжю, нар. Замужемъ. Мати вже
тоді були, кажуть, заміжжю. Пирят. у.
Вона в чужому селі заміжжю. Пирят. у.
Зам іж ж я, ж я, с. Замужество. Та то
з того заміжжя? Як була дівкою, то було
гуляш , кілько хочеш, а тепер нема вже
тою. Лебед. у.
Заміж ний, а, ѳ = З ам о ж н и й .
Зам іж ній, я, є. Во время замужества
происходившій, замужній, который бы
ваете замужемъ. Вона тепер більше раділа
і кохалась у всьому, гцо вбачали очі, ніж
із початку життя свою заміжньою. Г.
Барв. 144. Заміжня. Замужняя. Збунту
вала проти мене... мою заміжню дочку.
Левиц. ПЙО. І. 378.
Заміякувйти, к^ю , еш, м. Задумать.
З&міль, лі, ж. Отмель.
Заміна, ни, ж. 1) Замѣна, обмѣнъ.
Даси на заміну. Черк. у. 2) Подмѣнъ.
Зам інка, ки, ж .= 3 а м ін а І. Дам в
замінку. Грин. ПІ. 610.
Зам інний, а, ѳ. 1) Замѣнительный. 2)
— лист. Мѣновая запись. Борз. у.
Замінйти, нйю, еш, гл. Промѣнять.
Боїться, гцоб не заміняли йою поля на чу
же. О. 1862. І. 62. М уж ик мужика за
міняв на бика. Ном. № 13242. Вона мене
заміняла на свекруху. МВ. П. 175.
Зам інйтися, нйюся, ешся, гл. Обмѣняться. , МВ. І. 84.
Замір, ру, м. 1) Намѣреніе, уныселъ;
цѣль; планъ. Тільки матері призналась про
свої заміри. Г. Барв. 528. Маючи деякі
заміри, розділив своє військо на три часті.
Стор. II. 132. У кожною одна була думка,
одні заміри: оддячить лютим ворогам.
Стор. МПр. 59. 2) Отдѣленное, отмѣренное
поле. П ан замір відпуска на випас худоби»
за це ми усеньке сіно йому збіраємо. Ра
дом. у.
Замір&ння, н я , с. Обмираніе, летаргія.
Левиц. (Правда, 1868, 460).
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' Замірати—Замічати.

Замірйти, рйю, еш, сов. в. эамбрти, яу помощена велика купа комишу. Рудч.
жрбщ, гл. Замирать, замереть, об ми- Ск 11 20
рать, обмереть. Серпе б'ється, замірає.
Замісти, тя, с. Зйгородье, предмѣстье.
Чуб. V. 25. Е е дай спати ходячому, КС 1887 VI. 485
серцем замірати. Шевч. 224. В
мене
З&нісць, вамісь. См. Замісто.
серце т че замерло. МВ. П. 12. 2) БоаЗаміський, а, е. Загородный,
дать, впасть въ летаргію. Я к їй не віриЗаміт, мбту, л*.=Замет.
ти, коли вона, заміравши, бачила, яке на
Заміт&вка, ки, ж. 1) Съ удар, на
тому світі е мучення і злодіям, г табаш- предпосл. слогѣ. Половая щетка. Желех.
никам. Кв. П. 87.
2) Лопата для горящихъ углей. Шух.
Заміристий, а, Ѳ. ? Звичаї, паничу, за- х. 97.
порожнів були дуже чудні і заміристі, бо
Заиітйти, т&ю, еш, сов. в. замбстн,
народ був з біса хитрий і спритний, мету, тбш, гл. Заметать, замести; сметать,
Стор. . II- 166.
смести. Не замітай чужої хиж і,—смотри
Замірити, ся. См. Замірйтя, ся.
чи твоя заметет. Ном. № 9587. По улиЗамірка, ки, ж. Палка съ нарѣзкамв ц і вітер віє, та сніг замітає. Шевч. 479.
для измѣренія жидкости.
Так у тиждень і замело % худобу, і діЗаміркуватяй, а, ѳ. О хлѣбномъ зер- тей,—єй Богу моєму! НВолын. у.
нѣ: щуплый, мелкій. Мнж. 180. Але сього
Замітйтися, тйюся, ешся, сов. в. 8ароку заміркувате жито; таке дрібне, гио местйся, т^ся, тбшся, гл. 1) Заметаться,
не знаю, гио то копа й видасть. Брацл. заместися, выметаться, выместися. 2) Пеу. Заміркувата, пшениця. Рк. Лев.
реносно: исчезать, исчезнуть, убѣжать.
Замірок, рка, м. Заморишь. Та ди- Скоро сонечко з-за хмари виграло, вони
тина—замірок. НВолын. у.
(діти) так і замелись із хати. МВ. (О.
Замірйння, ня, с, І) Намѣреніе. 2)' 1802. ІТІ. 43.).
^
^
Замахиванье, намѣреніе ударить. Н і лайЗамітити. См. Замічати.
ка, ні заміряння Максимове нічого їм не
Зймітка, ки, ж. 1) Замѣтка. 2) дяподіяли: він заміриться—утечуть, а там вйти. Давать понять. Кішку б*ють, невьзирк!—у п ’ять ідуть % дратують рою. стці на замітку дають. Ном. Л» 3901.
Чуб. Н. 665.
• 3) Брйти на зймітку. Принимать къ свѣЬ “ !Т ;
шабельку витягає да на тую калиноньку
заміряє Мет. 182.
Заміритися, рйюся, ешся, сов. в. аахірвтися, рюся, ришся, и . 1) Вознамѣриватьсл, вознамѣриться. 2) Замахиваться,
замахнуться. Дід тдійгмв до дуба і вже
заміривсь, щоб Пою рубати. Рудч. Ск.
І. 97. Зсімірься, та ги- вдарь. Ном. № 3810.
п і
хг
я
Заміс, су, м. Количество взятой муки,
глины и т. п. для замѣшиванья. Дає
жінці борошно на зам?с. Мвж • 2.
Замісйти,
сиш, и . Замі-гить. Замісила яйцем боуюшно. Рудч. Ск. II. 2.
Сватай, синку, г людей питай, чи діжу
замісить. Мет. 238.
^
Замісто, эамість, вамісць, замісь»
нар. Вмѣсто. Дала ж мене моя мати заміж за старою і казала шанувати замісто молодою. Чуб. V. 225. Ой не стеле
чумак собі постіленьку, а зелену травицю,
а у головки замість подушечки кленьчасту
важницю. Чуб. V. 1038. Замісць доброю,
дрантя продає. Ном. № 10519. Замісь по'

*. ‘ п р " * » » Замітлйвий, а, ѳ. Наблюдательный.
Панич Навлик у нас дуже замітливі.
Ло! в- Укивнеі
^
жш а* * * "* * * . а мій милнизамт мнпш ,—
мет не минеться. Грин. III. 311.
Збиїтиик, ка, * . Отрубленный дре¥ 5 НЫ®
Длиною около " » “ «•
.
п
0 п
г___ '
Зам ітниця, ці, дас.=3амітник? Замітниця довге і тонке дерево, що сплавля^ . Вх. Зн. 19.
Заміття, тя, с. соб. Сугробы сиѣга.
Понаганяло замітя. Брез тото замгтя не
преідеш. Вх. Лем. 416.
Замітувати, тую, еш, *л. 1) Забрасывать, закидать. 2) Забрасывать, оставлять, не употреблять. Сей звичай тепер
замішують. МУЕ. III. 44.
Заміть, мбті, ж. =3ам6т 2. Заміть
добра у магазині. НВолын у. Хата у заміть зроблена. НВолын. у.
Заміч&ти, чаю, еш, сов. в. замітити,
чу, тиш, гл. Занѣчать, замѣтить, првмѣчать, примѣтить. Тільки замітиш свою

Замішаыець— Замодлуяати.
сторону, дак і кажи: тпруі Рудч. Ск.
I. 72.
Замішанець, нця, м. Малороссъ изъ
окрестностей Коросно, живущій среди Ма
зуровы Вх. Лем. 416.
Заміш анйна, ни. ж. Замѣшательетво.
Зам іш ін н я, н я, с. Смятеніе, замішательство.
Замішати. См. Заміш увати.
Заміш атися, шйюся, ешся, гл. 1) За
теряться, замѣшатьсл, примѣшаться. Замішався, як полонин межи ложками. Ном.
№ 7936. (Овечка) в отарі замішалась і за
гинула по сей день. Г. Барв. 202. 2) Смішаться, смутиться. Котл. Еп. V. 76. Ті
вжахнулись, замішались. К. ІІсал. 46.
З&мішка, ки, ж. 1) Замішательство,
путаница, неурядица. Драг. 242. Замішка
зробилась. Багато буде замішки. Черк. у.
2) Помѣха. Пішки— нема замішки. Ном.,
№ 11371. 3) Родъ мучнаго кушанья.
Угор. Замішка житна на молоиг. Вх. Лем,
416;
Заміш увати, шую, еш, сов. в замі
шати. шАю, еш, гл. Замішивать, зам і
шать. раз м і шикать, розмішать. Борошен
ця туди усипать і замішать Рудч Ск.
II. 50. Хліб на тій воді замішувала. Г.
Барв 1-57.
Заміюсити. юшу, сиш, м = Запрото
рити І. Мнж 180. См. Занаюсити.
З&мкнений, а, е 1) Запертый. 2)
Заключенный (въ тюрьму).
Замкнйння, ня, с. Заключеніе; затворъ.
Зам кнути, ся. См. Замикати, ся.
Замкбвйй, а, ѳ. Замковый, принадле
жащий замку. Приїхали вони гид замкову
браму. ЗОЮР. I. 242. Замкова б?>ама не
одчинилась сіромам і юлотг. Стор МП р.
73. Пожаром обсмалив замков/ мири. К.
ЦН 166.
Збмковищѳ, ща, с. Місто, гд і былъ
зймокъ. Колись замок там Сув... Вт іден
ообі там жив... на замковищі. Драг. 80.
Д о замковищі бузина гіщюсмі. Драг. 81.
, Зам лівати, в&ю, еш, сов. в. замліти,
Дно, ещ, гл. 1) Ослабѣвать, ослабіть, из
нуряться, изнуриться. Ой я ж топила
да вже замліла. Чуб. 111. 250. То він ду
же знать замлів, що він свою збрую не
ніс, гір) він свою коня не вів. Гол. 1. 12,
2) Отерпать, отерпнуть, онім іть (о т і 
л і). Нога' замліла. Г. Барв. 223.
Зам лілий, а, ѳ. Вялый, ослабівшій^

изнуренный. Вони були худі, замлілі,
Левиц. Пов. 369, Хотів бігти,— не змії
ухитнутись з ручок її замлілих. МВ. (О»
1862. І. 83). Замлілі, пригнічені души
Мир. ХРВ. 258.
Зам літи. См. Зам лівати.
Замнйти, м н |, нбш, гл. и пр. = 3 а *
м ’я т и и пр.
‘ Зам нятнй, ні, д е .= 3 а м ’я т н я .
Збмняток, тк у , ж .= 3 а м ’я т н я . Вх,
Зн. 19.
Зам няхкй нити ся,
нюся,
пишся,
іл.= 3ам акітритися?
Чогось мені світ
замняхкинився. Подольск, г.
Замбва, ви, ж. Заговоръ, заклинаніе.
Замова від гадюки.
Замбвини, вин, ж. жм.=Замова. В ін1
каже: я начальства не боюсь. Знав замо•
вини, Г. Барв. 335.
Замбвити. См. Зам овляти.
Замовк&ти, к&ю, еш, сов. в. зажбвК*
иути и эамбвкти, киу, нѳш, гл. Замол*
кать, замолчать, умолкать, умолкнуть, замолкпуть. Не замовкне вовіки твій голос
між нашим народом. О. 1861. III. 7. Зу*
милися! всі четверо замовкли, проти мене
ні слова не пробоекнугпь. К. ІОВ. 71.
Зам овлення, ня, с. Заговариваше, за
говори. Ном. стр. II.
Замовлйти, лйю, еш, сов. в. замбвити, влю, виш, гл. Заговаривать, загово
рить. Та не замовляйте зуби— не болять*
Ном. № 14189. Кров замовляти. Гриц,
11. 315
Замовнйй, А, б. Заговоренный. Ой у
тебе, отамане, замовна рушниця. К. Досв*,
Замбвчйти, ч^, чйш, іл. Замолчать»
Да й усі мовчки замовчали, Макс»
(1849). 29. Лучне замовчім, ніж закричім*
Ном. 3495.
Замогйти, гАю еш, сов. в. замогтй,
ж у, жѳш, іл. І) Осиливать, осилить, одо*
лівать, юдоліть. Дужчий заміг би багато^
декого, та се не закон. Каменец, у. 2)
Быть въ состоя ній.
Замогильний, а, ѳ. Загробный, замо
гильный. Прорицав людям Божі замогильні
тайни. К. Гр. Кв. ХХП1.
Замогорйчити, чу, йиш, гл. Угостить
магарычемъ, напоить пьянымъ при сділкѣ»
Шух. 1. 85.
Замогтй. См. Замогати.
ЗамодлувАтя, л^то, еш а важодлю»
вАти, дюю, еш, и . У плотнвковъ а Сто
ляровы примірить, пригнать, размерить.
Прилуц. у.
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Заможненький—Заморок^

Заможнбнький, а, ѳ. У м. отъ замбжний.
Замбжний, а, ѳ. Зажиточный, состоя
тельный. Родич мій був хазяїн заможний,
хлібороб. МВ. II. 75. Зізвав к собі панів
вельможних, старих, чиновних і замож
н их. Котл. Ен. IV. 49. Ум. Заможненький.
Заможненька була дівчина. Г. Барв. 449.
Заможність, ности, ж. Зажиточность,
состоятельность. Яка заможність така й
скупость. Ном. № 12089.
Замбжніти, нію, еш, гл. Разживаться,
богатѣть.
Замозблити, лю, лиш, гл. Заработать
тяжелымъ трудомъ. Свое замозолене носить
людям. Г. Барв. 484.
Збмок, м ку, м. Замокъ. К. Доев. 25.
Стор. МПр. 61. А на гцо ж ти мене
покидаєш у мурованім замку? Мет. 14.
Лучче б ти в замку зоставсь з козаками.
О. 1861. XI. Кух. 18.
Замбк, мк&, лі. 1) Замокъ. Вона зві
р ів зачинила у льох за дванадцятеро две
рей, за дванадцять замків. Рудч. Ск. II.
70. У гуцуловъ замокъ бываетъ бганий,
лавчастий (лавчєстий), одноручний, сліпий
^м .). Шух. І. 93, 94. 2) Замок. Замокъ у
ружья. Шух. І. 229. 3) При деревянной
гіостройкѣ соединеніе бревенъ въ замокъ.
Чуб. VII. 388. Шух. I. 90. 4)=Каганець 7.
Шух. I. 235. Ум. Замочок.
' Замок&ти, к&ю, еш, сов. в. замбкнути
и вамбкти, кн у, неш, гл. Замокать, за
мокнуть.
Замокріти, рію, еш, гл, Сдѣлаться
йокрымъ; вспотѣть. Аж замокріла йому
чуприна од поту.
*
‘ Замокти. См. Замокати.
4 Замолити. См. Замолювати.
* Зам олитися, лю ся, лиш ея, іл. На
чать молиться. Люде, зачувши дзвонів, за
хрестились, замолились. Мир. Пов.’ II. 121.
Замолодикув&ти, к^ю , еш, гл. На
дать жизнь парня, холостого'человѣка.
4 Збмолоду, нар. Въ молодости. Вони
замолоду услужали людім, а тепер, звісно,
постаріли, немочні тепер стали. Екатериносл. у. Чи ти хочеш замолоду м'ясо
їсти, чи на старість кістки гризти?
Рудч. Ск.’ І. 162. Не дав їм Бог замолоду
діток. Г! Барв. 188.
Замолбт, ту, м. Плата за молотьбу.
Черк. у. По замолбтах ходив. Ходилъ за
рабатывать молотьбой.
, Замолбти, мелю, лѳш, іл. 1) Замо
лоть. М лин замолов. 2) Заработать молоньемъ. 3) Обмолоть. Замолов каменя.

4) Заболтать, 'замахать. Ліг на землю та
й замолов руками й гюшми. 5) Замолоть,
понести вздоръ.
Замолотити. См. Замолочувати.
Замолочувати, чую, еш, сов. в. за
молотити, Ч^, тиш, гл. Зарабатывать, за
работать молотьбой. Піде замолотить ко
робку, а ще й зажнемо якою снопа. Г.
Барв. 435. Чи зсиясала, чи замолотила?
Мкр. Н. 21.
Замблювати, люю, еш, сов. в. замо
лити, ліо, лиш, гл. Замаливать, замолить.
Замбмсати, саю, еш, гл. Съ трудомъ
кое-какъ завязать. Хомут був порвався.
Уже замомсав. Новомоск. у.
Заморг&ти, г&ю, еш, и . Заморгать,
зашевелить бровями. Оддай мене за гпакого., що чорнії уси: він до мене заморгає,
а я засміюся. Чуб. V. 561.
Замордув&ння, н я, с. Убійство, смертоубійство.
* Замордув&ти, д^ю, рш, гл. 1) Заму
чить на смерть. А титара тою... усяк
мордували. Оце коноплями обмотагтпь та
смолою обмажуть та й запалють. А по
тім, замордувавши, юлову йому одрубали.
ЗОЮР. І. 265. Тисячі ще других заморду
вали лютими муками. Стор. МПр. 49.
2) Измучить. Кінь замордований стоїть.
Шевч. 32.
Заморити, ся. См. Заморяти, ся.
Заморбжувати, жую, еш, сов. в. за
морозити, ж у, виш, гл. Замораживать, за
морозить.
З&морозень, 8ня, лг. Ледъ подъ грязью
(во время весенней распутицы). От і бо
лото, а сани як гурчять: то певно е гце й
досі заморозень. Як би гге було заморозил,
то вода б у землю увійшла, а то як море.
Каменец, у.
Заморбзити. См. Заморожувати.
З&морозок, 8ку, м. Первый осенній
морозъ.
3&моро8ь, зі, ж. Снѣгъ, намерзшій на
оконномъ стеклѣ. Дивиться в поле, через
царину, прохухавши заморозь на склі. Г.
Барв. 167.
Заморока, ки, ж. Номраченіе, а пе
реносно: одуреніе, ошеломленіе, приведе
т е въ безпамятство, мученіе. Н у, це діти!
заморока світа. Подольск. ’ г. Оце мені
чглета заморока з тими дітьми. Подол. г.
Заморбки на нбго уп&ли. Онъ лишился сознанія. Вх. Зн. 19. Употребляется въ приложеніи въ человѣку, способному заиорбЧити-^сбить съ толку, одурить, вскружить

Заморочити—Замружити.
голову. Котрий хлопець заволока, то то
моя заморока. Грин. III. 649. Ой дівчинозамороко, не йди замуж сьою року. Грин.
ПІ. 653.
З&морбчити, чу, чиш, гл. Помрачить,
омрачить, а переносно: заморочить, ослі
пить, одурить, ошеломить. Дівчинонька ко
заченька та й заморочила. Чуб. V. 1207.
Заиорбчило голову. Закружилась голова.
З&морбчитися, чуся, чишся, гл. 1) По
терять голову, сбиться съ толку. 2) О го
лові: закружиться. Житом, у. Глянула я
вниз, голова моя заморочилась і я проки
нулась. Левиц. І. 397.
З&мбрський, а, е. Замореній. Замор
ського зілля забажала. Мет. 104.
Замбр’я , р ’я , с. Земля за моремъ, за
мореній край. Федьк.
Заиорйти, рйю, еш, сов. в. ваморйти,
рю, риш. гл. 1) Замаривать, заморить, из
нурить. Вона повинна умерти на той час
і заморити все в домг. Левиц. Ііов. 14.
2) Приводить, привести въ безпамятство,
лишить чувствъ. Молодиці різали ногу,—1
вона казала, гцо слабою сперту заморяють,
а тоді ріжуть. Кіев. г. Що ми тою меду
поїли! Було батько як заморить колодок
три, або й більш, як надбають йою,— та
• їсти вже не хочеться. Грин. II, 88. 3)
Заиорйти дідкі. Въ дѣтской игрѣ въ дідбк:
ударить палкою на лету деревянный шаръ
(дідбк). Ив. 25.
Заморйтися, рйюся, ешся, сов. в. за
мор йтися, рюся, ришея, гл. Уставать,
устать, утомиться. Лж заморився від на
туги, а все таки не зворухнув торби
Стор. МПр. 7.
Замостйти. См. З&мбщувати.
Замостбвий, а, ѳ. Находлщійся за мостомъ. Бодай здорові були замостовг люде.
Чуб. III. 159.
Замот&тя, ся. См. Замотувати, ся.
Замотилйчити, чу, чиш, гл. Объ ульѣ
пчелъ: дать проникнуть въ улей вощин
ной моли. Желех.
Замотилйчитися, чуся, чиш ся, гл.
Объ ульѣ пчелъ: имѣТь въ себѣ вощин
ную моль. Желех. Переносно: Семинарія,
бачте, замотиличиласъ, треба підчистити.
Св. Л. 297.
Замоторйтися, рюся, рйшея, гл. За
спішить. Замоторився він, як у йіколу
йти. Константиногр. у.
Замбтувати, тую, еш, сов. в. замо
с т и , тйю, еш, м. Заматывать, замотать,
наматывать, намотать. Замотай собі на ус.
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Ном. Л; 5829 Замотати, зав'язати, та й
нікому не казати. Ном. Л» 5946
Замбтуватися, тую ся, ешся, сов. в
замотатися, таюся, ешся, іл. 1) Обматы
ваться, обмотаться, закутываться, заку
таться. Замотався у кирею, ліг на дворі
спати. 2) Запутываться, *запутаться. Ой
ішов я з вечернииъ через тг городи: замо
тайся в гарбузгння, наробив я шкоди. Грин;
III. 674.
Замоцуватися, ц^юся, ешся, и . У крі
питься , сділаться боліє кріпкимъ. Тю
тюн замоиувався від неї (горілки). Шух*
І. 36.
Замочи, жу, жеш, іл.= Зам огти. Може
бис заміг ще одну ручку скосити. Вх. Зн. 19.
Замочити, ся. См. Замбчувати, ся.
Замбчок, чка, м. 1) Ум. отъ вамбк.
2) мн. См. Ритки. МУЕ. III. 20.
Замбчування, ня, с. Замачиваніе.
Замбчувати, чую, еш, сов. в. иамоч
чйти, ч^, чиш, гл. 1) Замачивать, замо
чить, обмачивать, обмочить. І риби не.
зловив, собі штани замочив. Чуб. III. 326.
2) Намачивать, намочить въ воду дере-,
вянную бочарскаго излілія посуду, чтобы,
она разбухла и не давала течи. 3)— на*
мітку. Обрядъ въ конці крестинъ. Погу*
ляли, вже б слід іт и намітку замочувати,
а Семен просить, щоб ще по чарці. 0 .
1862. VIII. 2.
Замбчуватися, чую ся, ешся, сов. в.
замочйтися, ч^ся, чишся, гл. 1) Зама-,
чиваться, замочиться, обмачиваться, обмо
читься. Через річку брела— да й замочи
лося, зайшла до сестри — пересушилася. ,
Чуб. V. 107. 2) Шутливо: выпить водки.,
Замочмеся! Вх. Лем. 416.
Замбщувати, щую, еш, сов. в. замо
стйти, щ^, стиш, іл. 1) Замащивать, замостить, закладывать, заложить. Треба назламувать дубиів з усякою дерева та й за
мостить, тоді вже ніщо не розірве греблі.
Грин. І. 180. 2) Покрывать, покрыть. Хма
рами пів неба замостим). Греб. 367.
Замріти, ріЮ| еш, гл. Показаться не
ясно вдали. Замрів місяць між хмарами..
Щог. В. 21. М р ії далекі осяйні мені ве
селкою замріють. Г. Барв. 535.
Замружити, жу, жиш, гл. Зажмурить,
закрыть, смежить (глаза). Нема такою а
ні дня, а ні ночі, щоб не плакали мої
чорні очі. І спання на них нігди не буває,
хочь я їх замружу, смуток пробуджає.
Чуб. V. 16.
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* Зам рячйти, чйть, гл. безл. Заморосить,
пойти мелкому дождю.
Зам угй кати, каю, еш, гл. Запѣть
тихо, подъ посъ.
Зам удрувати, рую, еш, гл. Замудрить,
намудрствовать. Отце Нептун замудрував.
Котл. Ен. II. 7.*
Зймужжю, нар. Замужемъ. Се воке я
вдруге замужжю. Г. Барв. 433.
Зймужж я, ж я, с.= Заміж ж я.
З а м іж н ій , я, е <=3аміжній. Замужній хлгб добрийі да не пожиточний. Чуб.
III. 121 Ох, як би я знала замужнее
лихо, то гуляла б у матгнки тихо. Грин.
Ш . 297.
I. Зам улити, лю, лиш, гд .= 3ам уляти .
II. Замилити, ся. См Замулю вати, ся.
Замалю вати, люю, еш. сов. в. заму
лити , лю, лиш, гл. Заносить, занести
вломъ.
Замулю ватися. лююся, ешся, сов. в.
ВамУлитися, люся, лиш ся, гл. 1) Зано
ситься, быть завесеннымъ иломъ 2) Только
сов к. Замѣшаться, замяться
Зам уляти, ляю , еш, гл. Начать давить,
тереть, мозолить. Чоботи так замуляли,
що мусив скидати.
Замуравйтися, влюся, вйшся, гл.
Зарости, покрыться травою. Криниия й
замуравилась. Грин. І. 148
ЗамУрза, 8И, об. Съ запачканнымъ, заиусленнымъ лидомъ.
Замерзаний, а, ѳ. Замусленный, испач
канный Замурзана така1 сказано—дити
па чи геть, чи п'є, то по іруомх тече, а
там мокре таке полізе на двгр і бавиться
е поросг. Св. Л. 99. Киргизя замурзане.
Шевч. (О 1862. Ш. 4).
ЗамУрвати, ся. См. Замурзувати, ся.
Замурзувати, зую, еш, сов. в замУрвати, эаю, еш, гл. Замусливать, замуслить,
испачкать.
ЗамУрзуватися, зуюся, ешся, сов. в.
вамУрзатися, заюся, ешся, гл Замусли
ваться, замуслиться, испачкаться. Стоїть
котик тд лавкою, замурзався сметанкою.
Грин. 11 310. Замурзались в крові і гриз
лись як собаки. К. Дз. 11.
Замуркотйти, чу, чѳш, гл. 1) Замур
лыкать. 2) Забормотать. Той щось замур
котав, —чуть, лається ще. О. 1862.
ѴШ 27.
Замурмот&ти, чу, ч е т и эамурмотіти,
чу, тйш, гл. Троянщ вег замурмотали.
Котл. £н. I 16.
Замуровувати, вую, еш, сов. в. 8а-

мурувйти, рУю, еш, гл. 1) Закладывать, за
ложить, задѣлыьать, задѣлать камнемъ,
кирпиченъ. Бог знайде, хоч і в печг заму
руйся. Ном. № 50. 2) Залѣплять, залѣпить
(снѣгомъ оква). Як підніметься завірюха...
замурує тобі вікна, засипле снігом двері.
Греб. 404. Бач, у шинки як замурувала
вікна. О. 1861. У. 70.
Замурбвуватися, вуюся, ешся, сов. в.
з&мурувйтися, руюся, ешся, гл. Заложиться камнемъ, кирличемъ. Пгйду в чер
ниці, замуруюсь по шию. Г. Барв. 248.
Замурч&ти, чу, чйш, гл. Заворчать.
Замусблити, лю, лиш, іл. Замуслить,
запачкать. Ото як ти корсетку заму
солила.
Замусув&ти, сую, еш, гл. Запѣнитьсл.
Замутити, чу, тйш, гл. 1) Замутить,
возмутить. Воно у нас таке тихе та лю
бе, що сказано й водою не замутить. 2)
— тишу. Нарушить тишину Навспинячки
Хрж тя ходила, щоб не замутити т ієї
тиші, що панувала в хат і. Щир. Пов.
1. 121.
Зам утйтися, чуся, тйш ея, гл. 1)
Найти предлогь. Заходе дяк,— нічим заму
титься,— так: розміняйте, куме, п'ятака!
Лебед. у. Замутився шмаровгз, либонь то
до коней, як уносить на дяченька тов
стенький грабовий Чуб. V. 674. 2) Раз
влечься. Инші вишукують того кохання
так, аби замутиться. МВ. II. 131.
ЗамУцкуватий, а, ѳ. Затвердѣлый.
Де сичавиця була, то замуцкувате поле.
Черк. у.
Замучити, чу, чиш, гл. Замучить.
В и, жидове, Христа замучили. Чуб. ПІ. 353.
Зам учитися, чуся, чиш ся, гл. Измучиться.
Замучйтися, чуся, чйш ея, гл. По
крыться мукою, также: забиться мукою
(объ отверстіяхъ сита). Як сито заму
читься, то не треба його оббивати.
Мнж. 154.
Замч&ти, чУ, чйш, гл. Замчать, за
нести. Мир. ХРВ. 24. Козацькі суда на
три части розбивало/ Першу часть одбивало, в тихий Дунай замчало. Лукаш. 61.
О, нещаслива доле ти звеліла орді в турещину мене замчати. К. ЦН. 214. Вхоп
лено й замчано кобзаря на край світу,
між азгяцьку дичу. К. ХП. 130.
Замчйсько, ка, с.= 3ам чищ е. Драг. 85.
З&мчйщѳ, ща, с. Мѣсто, гдѣ стоялъ
замокъ, также и развалины замка. Про
це замчище... у церковних записах, ка-

Зам'яти—Занедужати.
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Заневйдніти, нію, еш, и . Ііотемнѣть,
жуть, € подписано про все: і коли ті
Вх Зн. 19.
вали новій ппуаи ні, і хто пні му)т муру омрачиться.
0
вав, то тепер од їх тільки цегла та ьаЗанѳвільний, а, е. Лишенный воли,
мінячки валяютия. Драг. 224. Лл би то свободы, подневольный. Плаче та ридав,
ти, Богдане п'яний, тепер на Пе^ж лив .то долі немає, заневільний і віт. Чуб. V. 603.
глянув та на замчищекодививп,. Шевч 036
Заневірнитд. См. З&невірнйти.
Зам 'йти См. Заминати
Заневірніти, нію. єш, гл. ІІсшрнѣть,
Зам 'ятися и замнйтися, ну ся, нбшся.
іл. 1) Замяться /7л не той став х.юпеиь, известись, истощиться. Л'ак молосіиця за*
іставшись в панянками: вам'яві я зараз, нсв/рніла, ноче з домовини встала. 2) Сдѣзакахикав Си .1. 121 2) Начать чувство- латься дѵрнымъ, гадкимъ.
, Заиевірнйти, нйю, еш, сов. в. занѳвать себя больнымъ. Чогось мале наше за
м'ялось, юловка гаряча і невеселе такс. вірнити. ию, ниш. іл, Загаживать, зага
дить. загрязнять, загрязнить. Гладтикою
Коли б ще не занедужало. Чорнім у
помпі
внносн.ш, та так заневірнила, що її
Зам 'ятий, ні, не. Замѣшательство, су
не
о
у
май
цже на молоко її Суюти.
матоха, с\ота. Іака Сула зам'ятня тоді!
Завевблѳний, а, ѳ =*3анѳвільний.
Екатериносл. у
Зам 'яттй, тй. с .= 3 а м ‘ятн я . Здаепнхя, Плаче, ридає, що долі немає, заневолений
велиье зам яття затлумило їм голови, бо світ. Нп.
Заневолити. См. Заневолювати. •
мов наввипередки, один одного збиваючи з
нп, ганяють по ярмарку, 0. 1802. IX 65.
Заневблювати, люю, еш, сов. в. 8аЗанА, ни. ж. Раст. Головня зерновая, нѳвблити, лю, лиш, іл. 1) Линіать, ли
ІІгебо 5Є£еІит Дивись лишень... скільки шить свободы, приневолить; стѣснять, с м е 
Бог дав сьому чоловікові гтениш, та яка нить. Заневолив своєю роботою. Зинсвож гарна, та часта, нема в неї ні за н и х)у лять жінку, як понасходяться, що й до
ні кукілю.— 1) Зана— таке зілля, що як печі не можна доступити. Черк. у. 2)
доспіє, то неначе сажа з квітки сиплете Приніждать, принудить. На городі терли*
ся і темнить пшеницю. Стор. І. 23.
ия, чогось милий сердиться, сердиться, не
ЗанАдити, дж у, диш, гл. Завлечь, за говорить, чорт його занево.шть. Грин
НІ. 659.
манить. Вх. Зв. 19.
Занегбдитися, диться, гл. безл. На
ЗанАдитися, дж уся, двшея. гл. По
ступить
дурной погодѣ. Занегодилось: все
вадиться. Запасались кури та й позцгидощ
та
доис. Черк. у.
зали пуп'яночки Каменец, у. В той са
Занедбання, ня, с. 1) Пренебрежете,
док до яблук занадився сокіл і каждоі ночі
об'їда яблука. Рудч. Ск. І. 153. Зпнааивія оставлеше безъ вниманія, нерадѣніе. За
л.елник та до мелнички. Гри в. III. 654
щеміло серденько в моєї Лесі од того занедбання.
К. ЧР. 134. Рідна мова, мова
Заи&дто, нар. Слишкомъ. черезчуръ
великих
предків,
тйшла в неї у занедбання.
Глядіть, щоб часом уже занаото великою
не була. Рудч. Ск. І]. 96. Це вже занад К. XII. 114. 2) —себе саибго. Самоотверженіе. Д ух повен жертви, повен занед
то солодкий буде. НВолын. у.
,
бання
себе самого для добра людською. К.
Занапастити. См. Занапащати.
ЗанапащАти, щАю, еш, сов. в. зана Бай. 144.
ЗанедбАти. См. Занедбовувати.
пастити, щу, стиш, гл. Погублять, погу
Занедббвувати, вую, еш, сов. в. 8абить. Занапастив худгбчину через свою дів
чину. Чуб. У. 295. Степ широкий, край недбати, бАю, еш, іл. Оставлять, оста
вить безъ вниманія, пренебрегать, прене
веселий та й занапастили. ЗОЮР. И
254. Збавив я тобі віку, занапастив долю. бречь, ее заботиться о чемъ. Занедбовуючи роботу в пекарні, поспішалася боржій
Стор. МПр. 22.
ЗанапрАсно, нар. Безъ вины. Прости до молотників. Г. Барв. 316. I дитя своє
явне..., що я тебе занапрасно ударив. зовсім занедбала,—пропадає дитя. МВ. II.
Мвж. 33.
49. Людей і славу занедбала. Котл. Ен.
Занатуж нтася, ж уся, жишся, іл. За І. 35
Занедужати, жаю, еш, гл. Занемочь,
упрямиться. А хоч і чує коли, то заназаболѣть. Сталась йому пригодонька не
тужиться- та й мовчить. Черк. у.
Занатуритися, рюся, ришся, гл. За вдень, а вночі: занедужав чумаченько, з.
упрямиться.
Криму ідучи. Макс. (1849). 175.
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Занездоровіти—Занімити.

данеидоровіти, вію, еш, іл. Зан еду
ж ати . Вх. Зн. 19.
Занбпад, ду, м. Упадокъ, упадокъ
силъ. Воздвигнущи рідну націю з духов
ного занепаду. К. ХП. 133. Народній дух
з занепаду підняти. К. Бай. 7.
Занепадати, д&ю, еш, сов. в. зане
пасти, д^, дбш, гл. 1) Приходить, придти
въ упадокъ. 2) Надрывать, надорвать здо
ровье, ослабѣвать, ослабѣть, обезсилѣть.
1 сього часу, як занепав о. Гервасій, то
до півроку так висох. Св. Л. 90. Занепав
од ран наш батько. К. СП. 106. Ти так
занепав, синку, з своєю чумачкою, що й
не пізнаєш тебе, тілько одні очі блищать.
Харьк. г. М ій хлопець чогось занепав: ка
же, голова болить і на світ не можна ся
дивити. Каменец, у.
Занеп&лий. а, ѳ. Слабаго здоровья, съ
надорваннымъ здоровьемъ. Я убогий, занепалий од самої молодости. К. ІІсал. 203.
Його жінка така зймліла та занепала.
Мир. Пов. II. 53.
Занеп&сти. См. Занепадати.
Занести, ся. См. Заносити, ся.
Занех&ння, н я , с. Пренебрежете,
оставление безъ вниманія; недосмотръ, нерадѣніе. *
Занѳх&тн, хйю, еш, іл. Оставить, по
кинуть, пренебречь. Любив же я дівча
змалу, а тепера занехаю, бо вже иншу
милу маю. Брин. III. 681. А я таку занехала матусину волю. Гол. IV. 445. Не
щасливе закохання треба занехати. Гол.
І. 297.
Занех&ювати, х&юю, еш, сов. в. зане
х а я т и , хйю, еш, гл. 1 )= 3 ан ех ати , за
недбати. Так ти, доню. занехаяла того,
що любила? Одвезли дитину да й зане
хаяли. Ще годувала собаки, занехаяла, а
він хоч і старий, а все таки поміч дає.
Рудч. „Ск. І. 13.
Занехлю ю вати, хлююю, -еш, сов. в.
ванехліоїти, ліою, еш, гл. Загрязнять,
загрязнить, привести въ неряшливый, не
чистый видъ. К. Кр. 24. Добра хазяйка,—
т ак занехлюгла хат у, що сміття по
коліна!
Занбхтув&ти, тую, еш, гл. = Зане
хаяти.
Э анеч^яти, ч^ю , еш, гл. Потерять
слухъ, оглохнуть.
З&нив, ву, м. То-же, что и толока
(пастбище для скота), но находящаяся за
Полями. Вх. Зн. 19.

Занивати, в&ю, еш,* сов. в. занйти,
нйю, еш, іл. Изнывать, изныть. Ниє, ниє,
заниває моє серце без тебе. Мет. 61. Зга
даю Бога, заеумую, подумаю,— заниє серне.
К. Псал. 174.
Занйдіти, дію, еш, гл. Зачахнуть.
Занй зуван ня, н я , с. Способъ выши
ванья, при которомъ нитка продѣвается
сквозь полотно постоянно въ одномъ на
правленій и узоръ получается съ обѣихъ
сторонъ ткани. Вас. 193.
Занйзувати, зую, еш, гл. Вышивать
занизування (см.).
Зан й кн ути , кн у, неш, гл. Заглянуть,
зайти, носмотрѣть. В ін уже туди заннкнув, у ліс, так і знає, хто там. Черннг. у.
Занй куватися, кую ся, ешся, одн. в.
зан и кн ути ся, н^ся, нёшея, гл. Заикаться,
заикнуться. Як говорить, то все запа
кується. Харьк.
Занйти. См. Занивати.
Занйш кнути, ну, неш, гл. Утихнуть,
умолкнуть Гомоніли, гомоніли, а далі й
занишкги. Черк. у. Занишкніть, уха наставляйгпс і слухайте, гцо я скажу. Котл.
Ен. VI. 14.
Занйшпорити, рю, риш, гл. Зашарить.
Коло дверей щось занишггорило. Мир. Пов.
I. 140.
Занйшпоритися, рюся, риш ея, гл.
Закопаться, углубиться во что.
Занівечи ти, чу, чиш, іл. Испортить,
погубить.
Я сам занівечив свій вік. Шевч. 415'.
9
Заніз, нбзу, .к. Палка, продѣвасмая
въ концы ярма и запирающая шею вола.
Рудч. Чп. 250. Чуб. VII. 405. КоІЬ. 1.67.
Поробили ярма кленові, поробили занози
дубові. Нп. Ум. Занозин. Аф. У в. Занозяка. Аф.
, З ан ізка, ки,, 5/с.=Заніз. Угор. Шух.
I. 194. Ум. Занізочка. Занізочки все мідя
нії. Гол. II. 17.
Заніколи тися, литься, гл. безл. Сде
латься некогда. От ж, бач, матері зані
колилось, вона й не пішла. Харьк. Так за
ніколилось, що Боже! а він кличе на хре
стини. Канев. у.
Занікчбм ніти, нію, еш, гл. Сдѣлаться
ничтожнымъ, негодпымъ.
Занім&ти, ся = 3 а й м а т и , ся.
Занім ити, млю, мйш, гл. Сдѣлать
нѣмымъ. А бодай тя занімило! (Каменец,
у.)—пожеланіе равносильное: типунѵтебѣ
на языкъ!
9

Заніміти— Занюхати.
8 &НІК1 ТИ, м ш , еш, гл. 1) Занѣмѣть,
онѣмѣть. Заніміли твої губочки. Мет. 293.
2) Потерять чувствительность. У мертвого
зуби ніколи не болять, кости задубіли, зуби
заніміли. Чуб. І. 125.
Заніска, к и , •не.= 3 а н із к а .
Занісно, нар. То-же, что и завізно.
В млині дуже занісно. Вх. 8н. 19.
Занітув&ти, т^ю , еш, іл .= 3 ан ю ту вати.
З&новать, ті, ж. Раст. 8оІиз согпісиІаіиз. Шух. І. 21.
З&ново, нар. Заново, наново, опять.
Так з неї нечиста сила *й вийшла, мов
охрестили її заново. Рудч. Ск. II. 32.
Занбгтиця, ці, ж. Заусеница.
З&ножйти, ж ^, жйш, гл.—нбги. Дви
гать ногами съ цѣлью идти? Встрѣчено
въ народной поговоркѣ: Лізе кусіка з-за
сусіка, зуби зазубиш, очі заочила, р у ш
заручила, ноги заножиш. Зоря, 1883,
сір. 223.
Занбза, 8и, д о .= 8 ан із.
Занбзина, ни, а».—Заніз. Щ о на во
лики все занозини, а на коники пупїа.'
Чуб. V. 276.
Заиорйти, рю, рйш, гл. О мышахъ: за
скрестись въ норѣ. Занорили миші під по
мостом.
Занорйчитися, чу ся, чиш ся, гл. У пасть
лицомъ внизъ. В ін підскочив та пихиць
гг! так і заноричилась! Черни г. у.
Занбсити, шу, сиш, сов. в. занбстй,
нѳс^, сбш, гл. І) Заносить, занести кого
или что куда. Забери, занеси всі любощі
мої. Мет. ЗО. Занесеш голову на чужу сто
рону, занесеш очиці на турецькі гряниці.
Мет. 434. Бодай тая річка кошуром за
росла: вона мого товариша за Дунай занесла. Макс. (1849). 169. Аж де ся взяв
буйнесенький вітрець, заніс той вінець
аж на Думает. Чуб. III. 301. Ой обпади,
мила, голубонько сива, вишеньками дві}), ой
Щоб не заходив, вітер не заносив мого го
лосочку в двір. Мет. 67. Якось їх клятих
і до мтс вночі на хут ір занесло. Шевч.
434. Яка нечиста мати тебе сюди за
несла? Стор. МІІр. 78. Мислоньки заносять.
Осаждаютъ разныя мысли. Говорили мені
люде, що ти иниіу маєш.— Ой я интог не
маю,— мислоньки заносять, бо й сама ж
тч, мила, бачиш, гцо всі мене просять.
Мет. 64. 2) Заносить, занести за что, мимо
Чего. Ложри за ухо не занесеш. Ном.
Л? 3082. 3) Заносить, занести чѣмъ (песйом’ь, енѣгомъ и пр.). І занесе піском-сні-
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юм курінь— мою хату. Шевч. 447. Твої
білі ребра піском занесу, у мул поховаю.
Шевч. 57. 4) Относить, отнести. Заніс
вовну до ткача. НВолын. у. Змій... узяв
той баркасик, заніс ураз до берега. Мнж. 40.
5) Продолжаться, продолжиться. Ш тирі
дні занесе весгля. Вх. Лем. 416.
Занбситися, ш уся, сишся, сов. в. занестйся, с^ся, сбшся, гл. 1) Заноситься,
занестись. 2) Важничать, зазнаваться. 3)
На дощ заноситься. Собирается дождь.
Заночув&ти, ч^ю , еш, гл. 1) Заноче
вать, остаться на ночь. Добре, остануся,
заночую в тебе. МВ. II. 87. 2) О дѣвушкѣ
или парнѣ: лечь спать съ кѣмъ (на посидѣлкахъ). Я з тобою вечерую, з другим за
ночую. Чуб. У. 165. 3) Принять на ночлегъ. Чи спиш, серце, та чи чуєш, чи
Добоша заночуєш? Гол. І. 153.
Зануда, ди, ж. Тоска. Я к осліп я,
так зануда така, не дай Боже! Ум. За
нудна. В тебе жінка голубка, а нам гі]паа
занудна: вона тебе юлубюпь, а нас гірше
занудить. Гадяч. у.
Занудити, дж ^, диш, гл. 1) Навести
тоску, скуку. Вона в мене не полуднала,
тілько ліфіі та занудила. Мет. 290. Се
т и себе, занудиш, дитино моя. Г. Барв.
197. 2) безл. Затошнить. Занудило коло
серця. Шевч. 68.
Заи^дйтися, дж ^ся, дишся, гл. 1) За
тосковать, заскучать. Од болести прохожуся, од любови занужуся. Лавр. 141.
2) Лихом занудйтися. Напасть тоскѣ, хагідрѣ.
Десь моєму панові лихом занудилось, гцо
з Хмельницьким гуляти схотілось. Макс.
(1849). 66.
Занузд, ду, м. Взнуздка. На занузді
бути. Быть взнуздапиимт». Ой наші г/зди
в конях на занузді. ЗОЮР. І. 136.
Занузд&ти, даю, еш, гл. Взиуздать.
Кінську голову найди та й ту зануздай.
Ном. Аг 12235.
Занурити, ся. См. Зан уряти , ся.
Зан уряти , рйю, єш, сов. в. занурити,
рю, риш, гл. Погружать, погрузить въ
воду. Угор.
Занурйтися, рйюся, ешся, сов. в. за
нуритися, рюся, ришея, гл. Погружаться,
погрузиться въ воду. Угор.
Заню тувйти, т^ю, еш, гл. Заклепать
(о гвоздѣ или винтѣ). Рк. Левиц. Та не
крути, нічого не буде; бачиш, тут не
гайка, а заманювано. Брацл. у.
Заню хати, хаю, еш, гл. Почуять но-
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Занявкати— Западина.

сомъ. Занюхае ковбаси в борщі. Ном.
№ 5723.
Занявкати, каю, еш и ааиявч&ти, чу,
чйш, гл. Замяукать.
Занйти, ся. См. Займати, ся.
Заоблогувйти, гую , еш, м. О полѣ:
остаться невоздѣланвымъ. Чуб. УІ. 62.
Заодітися, нуся, нешся, и . Одѣться.
Вх. Зн. 20.
Заопирув&ти, рУю, еш, гл. Заупорствовать. Піди, кажу, піди/.. так він заопирував, вражий син, таки не пшмю/Канев. у.
Заорандарюв&ти, ріою, еш, гл. Начать
быть арендатором!». Ще Богу дяка, що го
лова дожить: усе таки й нам зволяе трохи
з нашого плеса поживитись; а вже як би
оюид заорандарював, то нашим бідолахам
г у велике свято не прийшлось би покушту
вати т ієї риби. О- 1861. XI. 114.
Заорандув&ти, дУю, еш, и . Заарендо
вать, взять въ аренду. Іще ж то о/сидирандарі у тому не перестали: на славній
Україні всі козацькі торги заорендували.
АД. II. 21.
Заор&ти. См. Заорювати.
Збори, ор и забрини, рин, ж. мн.
Края пахатнаго поля съ трудомъ запахи
ваемые и даюіціе огріхи вслѣдствіе твер
дой уѣзжеиной почвы. Миргор. у. Слов.
Д. Экарн.
ЗаорУдити, дясу, диш, и = З а о р у д у вати .— в свої рУки. Прибрать къ руьамъ.
Чуб. I. 171.
Заорудувати, дую, еш. и . Завладѣть,
закомандовать, начать распоряжаться Ш ин
карка ним так уже юорудувплп, що він
неї під тином шинковим днює й ночує.
В. И 181.
Забрюв&ння, ня, с І) Запахппавіе.
2) Начало пахоты. Тот день найліпший
до зпорюваня. МУЕ 1П 37
Забрювати, рюю, єш. сов н ваорбти,
ріб, рбш, іл. і) Запахивать, даиахать. Нбсом заорати. Упасть лииомъ пнииъ Упав
так, що аж нагом заорів Ном Л* 6634
2) Начинать, начать начать В той день
ідуть заорювати. МУЕ. 111. 38 Зоорнівати
(в понеділок) не можна. МУЕ. Ш. 43.
Заохбта, ти, ж. Поощреніе. Желех.
Забхати, хаю, еш, и . Заохать. Тілько
пані заола, або хто з дівчат на ухо за
чим озветься. МВ. (О. 1862 111. 85).
Заохбтити. См. Заохочувати.
Заохбчування, ня, с. Поошреніе, при
влечена къ какому-либо дѣлу. Желех.
Заохбчувати, чую, еш, сов. в. заохб

тити, хбчу, тиш, гл. Возбуждать, возбу
дить желаніе, привлекать, привлечь, по
ощрять, поощрить. Роздмухували огонь на
Україні, заохочуючи благочестивих: до Уній
Левиц. (Правда, 1868, 485). В ін, щоб нас
удруге заохотити, давав нам на обід ба*
ранини і кашу молошну. Грин. II. 233*
М и, старії, тільки поїдемо поле зажати,
молодіж заохотити. Г. Барв. 16.
Заочйти, чу, чйш, гл.— бчі. Уста
виться глазами? Смотрѣть не сводя глазъ?
Примѣръ см. при словѣ заножйти.
Забчний, а, ѳ. Заочный. Заочною купця,
пугами б'ють. Ном. № 10497.
З&пад, ду, м. 1) Въ выраженіи: зйпадебнця— западъ. Від запад-сонця прийшла
завала. Вх. Зн. 18.2) См. бтір. Шух. I. 226.
Запад&ти, д&ю, еш, сов. в. зап&сти,
паду, дбш, и . 1) Проваливаться, провалить
ся. Та бодай тая степовая могила запала*
Мет. 98. Бодйй їх слід залйв! Пожеланіе
смерти. МВ. (О. 1862. Ш . 48). 2) Ввали
ваться, ввалиться. Пгігі до дна, щоб очі не
запали. Ном. Л* 11550. 3) Западывать, за
пасть за что, напр, о щеколдѣ. запираю
щей дверь. Запбла клямка. Кончилось.
Вже по всьому, вже клямка запала. Ном.
№ 1841. 4) О солнцѣ: заходить зайти
за что-либо. Сонечко вже запало за юру.
МВ (КС. 1902. X. 143). 5) Впадать*
впасть во что. Та як коханка сльозу про
ливає. сльоза та в могилу мою западав.
Мог 151.—в гблову. Засѣсть въ головѣ.
В е (ндитъ, рукою підпершися, все думає...
ноче думка яка важка запала їй в голову.
О 1862. V* 84,—в душу, в бко, в сбрце.
Произвести впечатлѣніе, понравиться. Олена
зміг тою парубка, що їй так у душу за
пав Кв. І. 17
Запад&тися, д&юся, ешся, сов. в. 8ап&стися дУся, дбшея, и . Проваливаться,,
аровалиться; обваливаться, обвалиться. Но
вом запил нехай западеться. Чуб- V*. 792.
Через пиілменних світ западеться. Ном,
А* 6044.
Западень, дн я,
Углубленіе. Черк. у.
Западбиька, к и , ж. 1) Ум. отъ ва*
оадня. Мов юлубок у западеньиг бився«
К-Дз. 87 2) Та часть дверной щеколды,,
которая, падал на крюкъ, запираетъ тѣмъ.
дверь Волч. у.
Зап&дина, ня, ж. Впадина. Під одной»
горою, ком) зеленої ііевади. в ілибокгй запа
дині стояла хата Леви и. КС. 4. В зёрнъ
саме посередині буш западина через те*
що в дно щось точило те зерно, провер-

Западистий—Запалюватися.
тіло дірку. Алексадров. у. Очі позападали
і блищали в западинах іскрами. Г. Барв. 18.
Запйдястий, а, е, Впавшій, впалый.
Щ ирокі груди, хоч і западисті. Г. Барв. 22.
Западнйй, &, 6. Впадистый. Западне
йзеро. Озеро, лежащее въ глубиыѣ плйвні
Л не имѣющее сообщенія съ рѣкой.
Браун. 4.
ЗАп&дниця, ці, ж. Ловушка для звѣ*
рей: яма съ вращающейся крышкой, опу
скающейся подъ ногами звѣря. Шух. I.
235.
Западнй, ні, ж. 1) Глубокая долина,
западина. 2) Западпя, ловушка. Раз, ча
туючи з десятком козаків у полі, попавсь
був я у таку западню. К.ЧР. 112. Ум.
Западёнька.
Зап&дбк, дкй, л і.= 3 ап ад н я. Мнж. 180,
ЗАп&дь, ді, ж. Глубокій свѣгъ. Тою
року западь велика була. Черк. у.
Запазуш ний, а, ѳ. О ребенкѣ: груд
ной. Ще мале дитя, запазушне. Алексан
дров. у. Слов. Д. Эварн.
Запакбвувати, вую, еш, сов. в. вапа*
кувйти, кую, еш, гл. 1) Укладывать, уло
жить, упаковывать, упаковать. 2) Заключить,
запереть, сослать. Крав, поки таки запаку
вали в острог. Харьк. Я його запакую в Сібір.
Кв. II. 210. 3) Задѣвать, задѣть, зало
жить *куда-либо вещь такъ, что и найти
её трудно.
ЗАпАл, лу, м. 1) Жаръ, горячность;
пылъ, пылкость; воодушевленіе. В такім
Запалі він був і справді трохи похожий
на щюя Имядн. Левиц. Пов. 16. В за
палі налетів на Маса, як на мале курча
шулік. Котл. Ен. VI. 32. Мов з запалу до
забави, все грав, словом не озвавсь. Мкр.
Г. 15 2 К —у гбрлі. Воспаленіе въ горлѣ.
Вх. Зв. 20. 3) Затравка у ружья. (Черном.).
Въ слѣд. стихахъ пѣсни употр. повидимому въ значеній, выстрѣлъ. Вдарили ра
зом з самопалов в седмг - п'ятдесят запа
лов- АД. І. 246.
ЗапАла, ли, ж. Понопщніе, позоръ.
Нігде о кобгтах з позору не судіте, па
м'ятайте, що ви їх діти. Бо очерниш
лгаму, лггм.у і дитину і не здоймиш запали з них до згину. Чуб. II. 557.
З ап аліти , лАю, еш, гл. Запылать.
демля за/тряггтыя, небо запалає. Шевч. 156.
Запалахкотіти, ч^, тйш, и . О пла
у н и запылать сильно. Сухих дрів на**««. то нь запалахкотіло в грубі. Борода
*ад стчкаиі запалахкотіла. Рудан. 1. 43.
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- І в. очах стома свічками запалахкотіло.
Рудан. І. 77.
Запаленіти, нію . еш, гл. Покраснѣть
(отъ смущенія, стыда—о человѣкѣ). Желех.
Запалбння, запалі ння, ня, с. 1) Вос
паленіе. Це у мене було запалення ока.
Терек, обл. 2) Воспламенепіе; пылъ. Запаління серця трудно угасити. Чуб. V, 09.
З&пАлий, а, ѳ. Впалый, ввалившійся.
Запалі щоки. Левиц. Пов. 279. Запалий
рот з сухими тоненькими губами. Мир.
ХРВ. 189.
З&пАлнстий, а, ѳ. Запальчивый. В ін
чоловік смирний, а як був от то у нас
пан, так такий же запалистий* що крий
мене М ати Божа. Мирг. у. Слов. Д.
Эварн.
8апалйти, ся. См. 8апалю вати, ся.
Запалйхвіст, хвоста, м. П т.= Г орихвіст. Вх. Пч. II. 12.
ЗапАлка, ки, ж. Спичка. Чи нема у
вас запалки? Нічим люльки запалити.
Черниг. у.
Запальний, &, 6. Воспламеняющійся,
горючій.
Запальбний, а, е. Запальчивый, часто
гнѣвающійся. Там батько й мати такі
запальонгг, що хоч би тиждень той прий
мак вижив. Черниг. у.
ЗапАльчастий, а, е. Запальчивый,
вспыльчивый. Як зійдуться брати* а запальчасті обидва, то без сварки не обій
деться, а то ще й будуть ся бити. Ка
менец. у.
8&пАльчасто, нар. Запальчиво.
Запальчбвувати, вую, еш, гл. Нарѣзывать шипы на концахъ колесныхъ спицъ.
Сумск. у.
ЗапАлювати, дюю, еш, сов. в. запалйти, лю, лиш, гл. Зажигать, зажечь. Св.
Мт. ХХИ. 7. Запалю я куль соломи, не
горишь—палає. Чуб. 111. 134. Запалила
ф чку. Чуб. V. 59. — у грубі, у печі. Зато
пить печку. Запали в печі і заткни комін.
Чуб. —люльку. Закурить трубку. Козаць*
тво запалило люльки. Стор. МПр. 117.
ЗапАдюватися, лююся, ешся, сов. в.
запал йтися, люся, лиш ся, и . 1) Заго
раться, загорѣться, воспламеняться, вос
пламениться, зажигаться, зажечься. Губка
запалилася г почала горіти. Ком. II. 88.
2) Разгорячаться, разгорячиться, вспы
лить. Я запалився та й ударив. НВолын.
у. 3) Загорать, загорѣть. Уман. у. I од
сонця не запалилася (Гаі-я). Левиц. I. 26.
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4) Краснѣть, покрасеѣть. Я ще й більш
замолилася з сорому. Г. Барв. 381.
Зап&морочити, чу, чиш, гл. Заморо
чить. Запаморочив себе думками на вік:
злигався з пльохою. Полт. г.
Запаморочитися, чуся, чиш ся, гл.
Потерять сознаніе. Я тоді запаморочився
і не знаю, як ударив ї ї і чим ударив.
Екатериносл- у.
Запам ’ятати , т&ю, еш, гл. }) Запом
нить, удержать въ памяти. Мати вмерла—
я гце малесенькою була, добре й незапам'ятаю. МБ. Весною була дуже велика вода
в Росі, гцо й люде насилу таку воду за
пам'ятають. Левиц. І. 127. 2) Забыть. Вх.
Зн. 20.
Запам’ятув& ння, ня, с. Запоминаніе.
Ном., стр. П.
Запа м ’я т у в іт и , тую , еш, іл.= 3 ап ах ’ятати . Школяр добре запам'ятував кожне
слово. О. 1862. І. 75.
Запанібрата, нар. Фамильярно.
Запанібр&татися, таюся, ешся, гл.
Вступить въ фамильярным отношенія.
Запанілий, а, е. 1) Усвоившій барскіл привычки. 2) Загордившійся.
Запаніти, нію, еш, гл. Забарствовать.
Недавно я запаніла. Чуб. У. 1095. Мася
думала собі: мабуть я, хоч і запанію, а
не буду погорджати простими дівчатами.
Св. Л. 62. Що ти зоманів, гцо і на ро
боту не йдеш? Новомоск. у.
Запанувати, н^ю, еш, гл. Загосподствовать, воцариться. Запанував над ля
хами Понятовський жвавий. Шевч. 131.
Знов смерть запанувала там, де недавно
був гармидер і колотнеча. Левиц^ Пов. 86.
Зал&ра, ри, ж. Опара. Полт. ^Ум. За
пірка.
Зап ір и ти , ся. См. Запарювати, ся.
З іп а р і, рів, м. жм.=Заш порн. Запарі
в пальці зайшли. Желех.
З а п ір к а , ки, ж. 1) Ум. ять запіра.
2) Цойло для скота изъ запаренныхъ
отрубей. 3) Запірки діти. Высѣчь.
Запартбрити, рю, риш, м .= З а п р о торити.
Запарш йвіти, вію, еш, гл. 1) По
крыться паршами. 2) Подурнѣть.
Запарювати, рюю, еш, сов. в. зам і
ряти,, рю, риш, гл. 1) Запаривать, запа
рить. Молодиия запарила в п'ятницю на
ніч квашу. Левиц. (Правда, 1868, стр. 12).

Добрий бич запарив. Мнж. 105. 2) — чай.
Заварить чай.
Замірю ватися, рююся, ешся, сов. в.
вап&ритися, рюся, ришся, гл. Пускать,
пустить пары. Як розігрілось, за/шипіло, за
парилось, заклекотіло. Котл. Ен.
Заніс, су, м. 1) Запась. Запас біди
не чинить. Ном. № 9927. 2) Запасъ провизш. Ой над Лиманом, над Сап'яном за
паси держали. Грин. 111. 604. Стали
пекти сухарі, різать кабанів на сало і усі
т і запаси розвозили по лісах. Стор. МПр.
60. 3) Принадлежности для стрѣльбы изъ
огнестрѣльнаго оружія. Зеленої неділоньки
орда наступає, гей, панове, уступімо! за
пасу не мае. Макс.
Запасіти, сію , еш, сов. в. вапастй,
су, сбш, гл. Запасать, запасти. Чуб. І. 201.
З апасітися, сію ся, ешся, сов. в. за
пастися, с^ся, сбшся, гл*Запасаться, за
пастись. З Катеринославу поїхав я на село
М ихайлівну, гцоб запастись там бувалим
чоловіком. Стор. Ц. 95.
с
Запаска, ки, ж. 1) Женская одежда,
замѣнлюшая юбку: кусокъ черной домо
тканной шерстяной матерій, надѣваемый
такъ, чтобы концы его сходились спереди;
поверхъ этого куска, сиереди, въ видѣ
передника, надѣвается другой кусокъ та
кой же матерій, синяго цвѣта; оба куска
вмѣстѣ подвязываются краснымъ шерстянымъ поясомъ. Задній кусокъ называется
просто запіска или зідниця, передній—
попередниця. Чуб. УП. 427, 428. Вас. 170.
КС. 1893. У. 282. Мил. 156. 2) Родъ
женскаго передника: а) полотнянаго бѣлаго, надѣваемаго къ юбкѣ. Гол. Од. 21,
50; б) шерстяного зеленаго или краснаго,
надѣваемаго поверхъ плахти или лпйнки.
Чуб. УІІ. 428. КоІЪ. I. 37. А я ж тую
дрібну ряску задеру в запаскуч Мет. 8* Ум.
Запісонька, запісочка.
Запаскудж увати, джую, еш, сов. в.
запаскудити, дж у, диш, гл. Загадить.
Я к чор-зна-гцо— не чепать, щоб і посуди
не запаскудить. Ном. № 3288.
ЗапаскУ диіти, нію, еш, и . Подур
неть, исхудать.
Запасльонити, ню, ниш, гл. Запач
кать въ паслін.
Запасний, &, 6. Запасливый. Ось у
Цвіляка можна купити: се люде запасні;
а більш нема ні в кою. Каменец, у.
Запісонька, ки. ОКщ
,
Зап&сочка, ки, ж. р * . Ьть запаска.
І Зан істи , су,, сбш, гл. 1) Пася зате-

Запасти ся—Запечатувати.
рять. Ледачий пастух запасе вівцю. 2) За
работать въ пастухахъ. Що запасе (вівцарь) у то .несе жінці. Гол. IV. 459.
П.Зап&стя, ся. См. Западати, ся.
Заи&стися, с^ся, сбшся, гл. Начать
пастись. Як розійдеться (отара) так, що
одна одній не мішає пастись, то вівці і
запасуться на мгсцг. 0 . 1862. V. Кух. 34.
З&п&счйний, а, е. Относящійся въ
8&п6св’ѣ, принадлежащей ей.
Зап&счйна, ни, ж. —Запаска, плохо
ватая запаска. У мами ходила в старій
запасчині. Чуб. Так собі, в запасчині, в сорсчечцг г в очіпку: звісно,— дома. Г. Барв. 15.
З&п&х, х у , м. 1) Запахъ. Хрещатий
барвінок сади устилає, запашний васильок
три запахи має. Чуб. V. 487. 2) Родъ
желтыхъ грвбовъ. Вх. У г. 239.
Зап&хнути и запахти, хн у, неш, а .
Запахнуть. Запахли груші. Рудч. Ск. II. 64.
. Запахущ ий, а, ѳ = 3 ап аш н и й . Желех.
Запаш іти, шію, еш, гл. 1) Пахнуть. З
печі, запашіло полум'я. 2) Издать теплоту.
Земля так н а гр іл а с ь щ о аж запашіло
від неї
З&пашнйй, й, б. Душистый, пахучій,
ароматный. Запашний васильок три запахи
має. Чуб. V. 487.
Запйшно, нар. Пахуче, съ запахомъ.
Хт о ж тобі головачку змиє, м'ятною та
любистечком, щоб і тепло, щоб г запашно...
тобі було? Г. Барв. 125. В хат і стало,
як у садочку: і зелено, і запашно. Св. Л.
273.
Запащ екувйти, к^ю , еш, гл. 1) Заго
ворить быстро. 2) Начать говорить дер
зости.
Запбвнѳ, нар. Навѣрное; безъ сомнѣнія. Запевне не забув. Котл. НП. 383.
Присвідчиш ти мені, що мене любиш, за
певне тим серцем нігди не зблудиш. Чуб.
V. 137.
Запбвнити. См. 8апевняти.
Запевнйтн, нйю, еш, сов. в. запев
нити, н ю ,. ниш, гл. Увѣрять, увѣрить.
Не можна теж запевняти, що і в таких
людей, як М . Вовчок, не різнит ь дещо з
народншо мовою. О. 1861. IV. 33.
Запбкати, каю, еш, и .= З а п р о то р и тя .
Десь її далеко запекав. Зміев. у.
Запбклий, а, е: Зачерствілий, ’ зако
ренілий, упрямый; отчаянный: Огонь за
пеклих не псчс.~ Шевч. 60. Запеклий ворог.
макі запеклі, що й на кладовище уночі
не бояться тобі йти. Канев. у. Стельмах
сей був чолов'яга запеклий собі, такий, що
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купить на торгу оселедця, сам їсть, а
жінці... й діткам не дасть, і зожре самл
перед їх очима. Г. Барв. 458.
Запбклуватий, а, е = 3 а п е к л и й .
Запектй, ся. См Запікати, ся.
8апбкуватий, а, ѳ. Очень строгій. Запекуватий пан був/ Що було загадав кому,
то вже слухай*-О. 1862 V. 106
З&пербджуватися, джуюся, ешся, гл.
Н адівать передникъ? .„Жгнки завиваються
в намітки, а въ платкѣ срамъ вийти
меж и люди; запереджуються большими
платками, складывая ихъ по діагоналв въ
треугольникъ“. О. 1*861. XI. Свидн. 27.
Заперѳз&ти, ся. См. ЗаперІ8уватв, ся.
Запѳріэуватв, вую, еш, сов. в. запѳрезйти, ж ^, жѳш, гл. Опоясывать, опоя
сать.
Запѳріэуватвся, зуюся, ешся, сов. в.
заперѳз&тися, ж ^ся, жѳшся, гл. Опоясы
ваться, опоясаться. Напередовеиь, красний
молодець, заперезався чорною ожиною. Чуб.
НІ. 291
Запбрти. ся. См. Запірати, ся.
Запѳрдювйтв, цюю, еш в заперчйти, ч^, чйш, гл. Приправить перцемъ.
Запетлю вати, люю, еш, и . 1) Завя
зать петлей, затянуть петлей, связать. 2)
переносно: лишить свободы, забрать въ
руки. А шо, запетльовано тебе? Александр.
V. Слов. Д. Эварн.
Запетлю ватися, лююся, ешся, и . 1)
Завязаться петлей. 2) Переносно: закаба
литься, наняться на тяжелую службу. Та
це запетлювавсь на цілий рік. Екатериносл. у. Слов. Д. Эварн.
Запбцькати, каю, еш, гл. Запачкать.
Запечалити, лю, лиш, гл. Опечалить.
Вона в мене не вечеряла, тілько мене, за
печалила. Мет. 290.
Запѳчйлитися, люся, лиш ея, гл. Опе
чалиться. Вийду я за гай, гляну на свій
край, та й зажурюся, запечалюся. Лавр. 8.
Запѳчйлля, л я , с. . Печаль. Батько
бив, батько бив, нагай увірвався, а я ни
зом, попід хмизом в зім я заховався; батько
йде, батько йде, на грудку споткнувся, а
я з жалля, з запечалля з батька усміх
нувся. Чуб. V. 653.
8апечатати. См. Запечатувати.
Запечатувати, тую, еш, сов. в. запе
чатати, таю, еш, гл. 1) Запечатывать, за
печатать. Візьми шматочок сургучу, що
листи запечатують. Ком. І. 14. Писав,
писав, та чим иншим запечатав. Ном.
№ 6082. 2) Закрывать, закрыть для погребе-
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нія (гробъ). Запечатати (труну) батюшка
обіцяв зайти на цвинтарі. Мир. Нов. II.
320. Вт» нѣкоторыхъ міотностяхъ Галиціи
Запечатати— похоронить. Шп запечатав
діт кну. Вх. Зн. 20.
Запбчений, а, е. Опаленный. Несхожа
була на селянок, часто запечених сонцем.
Мир. ХРВ. 0.
Запечи, ч^, чбш, гл. = Запекти.
Желех.
Запивайло, ла, м. Пьяница. Миргор.
у. Слов. Д. Эварп.
Запивати, вйю, еш, сов. в. * запйти,
п ’ю, п ’ёш, гл. 1) Зайивать, запить что
нибудь. Запий водою, бо гірке. Харьк. Лю
бощів ні заїппи, ні запити, ні заспати.
Г. Варв. 440. 2) Запивать, запить, начать
пить, предаваться пьянству. Запив Іван,
загуляв, не до мислі жінку взяв. Чуб. V.
790. 3) Випивать, вимить. Могорич за
пили. Чуб. V. 903. Запили сватання. Г.
Барв. І «Я.
Запйкатися. См. Запикуватися.
Запи кн ^ти ся, нуся, нбшея, и .= 3 а пикатися.
Він не запикнет ея. НВо
лын. у.
Запйкуватися, кую ся, ешся, сов. в.
запйкатися, каюся, ешся, гл. Заминаться,
замяться въ рѣчи, заикаться, заикнуться.
В ін став казати та й запинавсь. Черк. у.
Вибачайте, будьте ласкаві, що я знехотя...
не навмисне... розсипав ваші вишні... про
мовив Гадюк, запикуючись. Лезиц. Пов.
200 .
Запилити. См. Запилю вати.
Запилйтися, люся, лйш ея, іл. Запи
литься. А вже хустиночка та й запили
лась. Чуб. V. 289.
Запнльнув&тн, ную, еш, іл. Подсте
речь, подмітить.
I. Запилю вати, люю, еш, сов. в. за
пил йти, лю, лиш, 2.1. Запиливать, за
пилить.
II. Запилю вати, люю, еш, сов. в.
запилйти, лйю, еш, іл. І) Приниматься,
приняться пилить. 2) Пиливши, сходить,
сойти съ наміченпой черты.
З&пйна, ни, ж. Преграда, помѣха. А
Дніпро, як кажуть, татаринові не запина.
Стор. II. 161.
З&пинйло, ла, с. 1) Все то, чѣмъ
можно завѣситьсл, закрыться, панримѣръ,
нлатокъ. З землі вставала важка пара,
закутувала все в своє вохке запинало. Мир.
ХРВ. 297. 2) Черный капюшонъ у мона
хинь. Рудч. Чи. 248.

Запинйння, ня, с. Завѣпгиваиіе, закрыианіс.
Запинати, наю, еш, сов. в. зап нути
н зап'йстй, пну, неш, гл. Завѣіиивать, за
вісить, закривать, закрить. Запит е вікно
аусткою. Пішла пані така зап'ята, що и
очей не видно. Лебед. у. Очі мої козацькі
мо.шісцькг червоною китайкою запніте.
АД. І. 178.
Запян&тися, н&юся, ешся, сов. в»
запнутися п зап ’ястися, нуся, нбшея,
іл .
І) Завіїипваться, завіситься, закри
ваться, закриться. 2) Повязиваться, повязаться (нлаткомъ). Л — зап'ялась білою
хустиною. Р. Барв. 239. 3) Застегиваться,
застегнуться. Салдат на всі іудзики запи
наєш ся.
Запйначка, ки, оіс. Покривало, кусокь
ткани, которой что-либо завішиваютъ,
покривають. Константииогр. у.
Запиндю читися, чуся, чншся, гл*
Заважничать, задрать носъ.
Запинйти, ся. См. З&пиняти, ся.
Запинка, ки, ж. Запинка, остановка»
Запинйти, нйю, еш, сов. в. запинй
ти, ню, ниш, гл. Останавливать, остано
вить. Он виїхало вражих здобпиіників со
рок коней, ще п чотирі, ой як стали вони,
напе/юд воіів, а всі вози зашшили. Мет.
454. / нігде ні садочка, ні квіток, нема
°
на чому запинати ока. Левиц. ПИО.
І. 475.
Запинйтися, нйюся, ешся, сов. в. запинйтися, нюся, нишся, іл. Останавли
ваться, остановиться. Че\)ез дощ запинилася
робота.
Запйрс(ь)кати, каю, еш, гл. Запры
скать.
Запйрхатися, х&юся, ешся, гл. Запы
хаться.
Запис, су, м. Запись. Пом., стр. 283,
№ 890. П(і останці ис стало шкури на
запис (грішників записувати) і почали т і
два чорти зубами роешягати тую шкуру.
Грип. II. 154.
Запис&ти, ся. См. Запйсувати, ся.
Записка, ки, ж. 1) Запись. 2) Записка.
Присилає Максим козака з запискою до
замку. ЗОЮР. І. 244. У гребенщиковь з£писку писати значить проводить по длипѣ
гребенки, въ виді украшенія, тонкія параллслыіыя линіи. Вас. 103. Ум. Записоч
ка. На, брате коте, тобі отею записочку:
ти в хат і, в сухому сидиш, то й запи
сочка ніколи не помокне. Грин. І. 8.
/ч
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Запискотіти, чу, чѳш и запискотіти,
тйш, і.і. Запищать. В один голос так

Запідпідьомкати, кію , еш, гл. О перепелѣ: закричать. Закигикала над ним
і запискотіли: спасибі вам, дядечку Кири чайка, запідпідьомкала перепілочка. Стор.
І. 206.
ло, за вату ласку. Стор. І. 112.
’ Зіписочка, ки, ж. Ум. оть зіписка.
За пі зв іти , зв^, вѳш, гл. Привлечь къ
Записувати, сую, еш, сов. в. за- суду. Запізвав мене Степан. Каменец, у.
яи сітн, ш$, шеш, гл. 1) Записывать,
Заніз на віти , наю, іш , сов. в. запіззаписать. В кбнені записіти. Оставить н іт и , нію , еш, гл.=3азнавати, зазнати.
безъ вннманія. Ном. 2) Записывать, за Запознайте світа, поки служать літа*
писать куда-либо. Записали в солдати. Чуб. І . ' 269.
Чуб. V. 908. 3) Завѣщать. 4) Уступать,
Запізиавітися, наюся, бшся, сов. в.
уступить по- записи, по писанному доку
зап ізн іти ся, нію ся, ешся, м .= 3 а зн а в а менту. Здумав чортові душу записати.
тися, зазнатися. 1) 3 козацьтвом нашим
Драг. 55.
добре
запізнавсь. К. ПС. 120. 2) Хоть з
Запйсуватнся, суюся, ешся, сов. в.
котрою
ся запізнаю, взаимности не дознаю.
запнс&тися, шуся, шешся, гл. Записы
Гол. І. 215.
ваться, записаться.
8&ПІЗНЙТИСЯ, нюся, нишся, гл. Опоз
З іп и т, ту, м. Вопросъ. Чуб. III. 108.
дать. Запізнений відгомін гайдамацького го
З ап и тін н я, ня, с. Вопросъ. Я ' іі від
мону. Г. Барв. 27.
повім йому на його запитання. Федьк.
З а п ік ін а , но! и вап ікін ка, ки, ж.
Зайи тіти , ся. См. Запитувати, ся.
Водка, сваренная съ пряностями. Маркев.
Запити. См. Запивати.
171. Чуб. VII. 447. На запікану .корінь
Запйтувати, тую, еш, сов. в. запикову
купив кубеби й калгану. Мкр. Г. 69.
тіти , тію , еш, гл. Спрашивать, спросить.
Прийшли, запитуємо попа— що візьме за Участувала запіканкою і тернівкою. Стор.
вінчання. Г. Барв. 183. Запитай, матін І. 117.
ко, усіх нас, де твоє дитятко бувало.
З а п ік іт и , кію , еш, сов. в. запектй,
Мет. 171.
ч^, чбш, гл. Запекать, запечь. Неначе
Запитуватися, туюся, ешся, сов. в. згаш запекла. Шевч. 402. Запікають тов
запитітися, тію ся, ешся, іл .= 3 ап н ту - сті стегна (теличі), обід спорадши. Рудац.
вати. Затппайся, брате, яка моя доля. І. 75.
Чуб. V. 764.
З ап ікіти ся, кію ся, ешся, сов. в. заЗапйтяний, а, ѳ. О болѣзни: пріобрѣ- пектйся, ч^ся, чбшся, гл. Запекаться,
тепный отъ питья чего-нибудь. Чуб. I. 134. запечься. Запеклися уста кров'ю— не про
З ап и х іти , хію , еш, сов. в запхіти, мовлю. Мет. 129. Запеклося моє серце. Чуб.
хію, еш, гл. Запихивать, запахнуть. Пет V. 958.
рушкою рот запхала. Чуб, 111. 113.
З ап ікл у в іти ся, д^ю ся, ешся, гл. Оза
З ап и х іти ся, хію ся, ешся, сов. в. ботиться, позаботиться о комъ. Нема кому
запхітися, хію ся, ешся, гл. 1) Забирать тебе пожалувати, а ці тобою запіклува
ся, забраться, влѣзть. Тілько прийшов до тися. МВ. НІ. 65.
світлині, в кімнату запхався. Чуб. V.
Запіл, п ід у, м. Пола одежды, завер
1081. 2) Только не сов. в. Ѣсть съ жад нутая такъ, чтобы въ нее можно было
ностью. Гризне і закриється кулаком, щоб что-либо положить У запіл набрати. У
не всі бачили, як він запихається. Св. Л. заполі принести. О. 1862. I. 55. Цілісінь
219. Галушкою запихалася. Канев. у.
кий тиждень переносив (золото) у заполи
Запнш ітися, шіюся, ешся, гл. Заваж Кв. II. 165.
ничать. Запишався, як кошеня в попелі.
З іп іл к а , к я , ж. ІІередникъ. Желех.
Ном. Ді 2473.
З ап іл л я , л я , с. ГІолы. Тернові вітки
Запиш нйтися, нюся, нишся, и . =
в
запілля
рубайте, мені признаку поки
Запишатися. / геть то честію такою
дайте. Макс. (1849). 21.
запииінився. Греб. 362.
Запідок, пблку, м. ? МУЕ. ,ІП.
Запишніти, нію, еш, и — Запишатися.
Аф. 432.
119, 123, 124. Молода стоїть у заЗапищ іти, щ^, щйш, гл. Запищать. полку, ждучи, поки увійде молодий. МУЕ.
Як запищить, як завищить! та й побігла III. 96.
9 *с. Рудч. Ск. II. 20.
Запільчйна, ни, а с .= 3 а п іл к а . Желех.
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Запінити, ню, ниш, гл. Покрыть
нѣной.
З ап ін и ти ся, июся, нишся, хл. По
крыться вѣной, запѣниться. „Грай же,
мореҐ—“Заспівали. Запінились хвилі. Шевч.
47. А кабйн таки справді запінивсь. О.
1862. 1У„ 83.
Запіпербчитися, чуся, чиш ся, и . За
упрямиться, заартачиться. Запіперечилася
кобила. Вх. Лем. 416.
Запір, пбру, м. 1) Запоръ (у двери и
пр.). 2) Задержка, преграда. Вчинився запір на ріці. Вх. Зн. 20. 3) Рулевая часть
байдакй. Черк. у. 4) Проклятіе, бранное
слово. Вх. Лем. 416.
Здпір&ти, рйю, еш, сов. в. запбрти,
пр^, рбш, гл. . 1) Запирать, запереть.
Скриплять ворітонька— не можу заперти.
Чуб. У. 123. Людям губё. не запёрта—
равнозн. русскому: На чужой ротокъ не
накинешь платокъ. Ном. № 6982. 2) Вса
живать, всадить (такъ, что трудно вынуть);
затаскивать, затащить куда. Запер таки
затичку в пляшку. Я к поперли сани, то
й не знаю, куди б заперли, як би люде не
зупинили.
Запір&тися, рбюся, ешся, сов. в. запбртися, пр^ся, рёшся, гл. Запираться,
запереться. Зійшло сонце; Україна де ' палала, тліла, а де ш ляхт а, запершися, у
будинках ліла. Шевч. 174.
З&пісоч; чі, ж. Небольшая отлогая
насыпь песку возлѣ рѣки. Кременчугск. у.
Заш сяти , сяю, еш, гл. Дѣтск. об
мочить.,
Запіти, пію, ёш, гл Запѣть (преиму
щественно о пѣтухѣ). М ала вродитися са
тана, та півнг запгли— вродилася дитина.
Ном. № 2917. Ой рано, рано кури запгли.
Маркев. 25.
Зап ітн іли й , а, ѳ. Вспотѣвшій.
Запітніти, нію , еш, гл. Вспотѣть.
Зап іч к^ри ти ся, рюся, ришся, гл. При
выкнуть^ лежать за печкой. Харьк.
Запічний, а, ѳ. Находлщійсл за печью,
лежащій на печи. Бийтеся, котки, в лап
ки до запічної бабки, гцоб ся догадала да
нам вечеряти дала. Рк. Макс.
ЗАпічок, чка, м. Мѣсто на печи (гдѣ
лежать) Чуб. УII. 384. Вас. 194. МУЕ.
І. 89. Сидить собі баба на запічку. Чуб.
У. 150. Такий убогий, що й кошеняти
інічим з( запічка виманити. Ном. № 13496.
Заш ш ва, ви, ж. Рубець въ шитьѣ.
ЗапіАчити, ч у , ч и ш ,' гл. Запить, за
9

пьянствовать. Я не загуляю, не запіячу, не
засплюсь. Г. Барв. 193.
З&пко, 'нар. Страшно, жутко. У лісі
так зат о. НВолын. у.
ЗаплАв, ву, м == Заплава 2. М и
таки . їздили човником, де більший за
плав хворосту, гілочок, що вода зносила по
весні,— там ми й збірали його. Новомоск.
ЗаплАва, ви, ж. 1) Поемный лугь.
Харьк. у. 2) Плавающіе на рѣкѣ въ
половодье дрова, камышъ, щепки и пр.
Мнж. 180.
ЗаплАвець, вця, ле.=Заволока. Вх.
Зн. 20.*
Заплазувати, з^ю, еш, и . 1) Начать
ползать, заползать. 2) Запачкать ползая'.
Зап л авувАтися, в^юся, ешся, и . За
пачкаться, загрязниться ползая.
ЗаплАкатн, чу, чеш, гл. 1) Заплакать.
Заплач, дурню, по своїй голові. Ном. № 2374.
Козак з біди не заплаче. Ним. Л» 776. 2)
Заплакать что. Загглакала чорні очі, запла
кала брови. Федьк. I. 50. 3) — когб. При
читаньями и плачёмъ какъ по мертвому
уморить. Встрѣчено у Г. Барвинокъ: Газ,
так жартувавши, на вечерницях дівку за
плакали. Жартували, жартували, а послі
й кажуть: „Умри, Галю, ми по тобі го
лоситимем*. Та з сміхом і лягла. Вони
зложили їй руки... (і стали голосити). Долг
дівчата вже й годі, стали ї ї будити— не
встає... а у їй і духу нема. Г. Барв. 57.
З&плАкатися, чуся, чешся, гл.—З а 
плакати. Стелешь білу постіль та з опла
четься. Чуб. V. 26.
Запл& кн^ти, н^, нбш, гл. Всплакнуть.
Иноді було й заплакне. Сим. 210.
ЗаплАта, ти, ж. Іілата; 'вознагражденіе. Яка заплата, така й робота. Чуб. 1.
283. Хоч у ката, аби заплата. НВолын.
у. Роздай робітникам заплату. Єв. Мт.
XX. 8. Бо Бог правдивий всіх нас діла
знає: як хто заслужить— так заплату
дає. Чуб. У. 450.
Заплатйти, ч ^ , тцш, гл. Заплатить,
уплатить. В ін тобі заплатить багато
гроилей. Рудч. Ск. І. 58.
ЗаплАтно, нор. За деньги, платно.
Зміев. у.
Заплбкатися, каю ся, ешся, гл. За
брести, забраться. По глубоких лісах, да
леко від людських осель, заплекавсь і зало
жив собі шино медвідь. Шух. І. 22. См.
Заплентатися.
Заплбнтати, тАю, еш, гл. Заплести,

Заплентатися—Заплямитися.
заболтать. Щось таке заплентав, що и не
\'розберешл
Заплбнтатися, таюся, ешся, іл. ЗабрестьЗаплескати, щу, щѳш, и . 1) Запле
скать. Заплескала в долоні. Левиц. І. 352.
2) См. Запліскувати
Заплести, ся. См. ЗаплітАти, ся.
Заплеухи, ух, ж. мн. Родъ дѣтской
ягрьі въ прятки Ив 51.
Заплйванѳць. нця, д«.=Лостіл Вх.
Зн. 20 •
ЗапливАти, ваю, еш. сов в. заплив
ти, ву, вбш, іл Заплывать, заплыть.
Ее ж ти водою, доле, запливла? Чуб.
V. 504
^ ЗаплигАти, гаю, еш, «л. Запрыгать.
Заплід, лоду. м. 1) Оплодотвореніе.
2) Расплодъ. Купила курочку на заплід. , Запліскувати, кую, еш, сов. в. за
плескати, . щу, щеш, гл. 1) Прибивать,
прибить поверхность почвы дождемъ. 2)'
Расплюпіивать, расплюснуть конецъ чеголибо.
;
Запліснявий, а, ѳ. Покрытый плѣсенью:
Кв. II. ( 18.8. ѵ
Заплісн явіти, вію, еш, ы. Заплесневѣть, покрыться плѣсенью^ Котл. Ен.
ЗаплітАння, ня, с. Заплетаніе. А
жаль мет дівування, субгтнъою заплітання.
Чуб. V. 545.
Заплітати, тАю, еш, сов. в. заплѳстй
ту, тёш. и , Заплетать, заплесть. Чи се
той двір, що мій милий заплітав сіни?
Чуб. III. 161. Дрібушка за дрібушку та
все сама собі заплітає. Кв. Н а твій гнів
не заплели хлів. Ном. № 3480.
ЗапдітАтися, тАюся, ешся, сов., в.
иаплестйся, т^ся, тбшся, гл. Заплетаться,
заплесться. Заплітайся, плетінь, заплітай
ся. Мет. 295. Не буду більше так заплі
таться. Св. Л* 15.
ЗАплітка, ки, ж. Косоплетка. Гол.
Од. 60. О. 1862. IV. 8. См. Кісник. Ум.
ЗАпліточка.
З ап л іття, т я , с. Мѣсто за плетнемъ,
*уда обыкновенно выбрасываютъ соръ. Вх.
Лем. 416.
Заплітувати, тую , еш, и .= З а п л і 
тати.
ЗАплішечка, ки , ж. Ум. отъ
влш ка.
Запліш йти. См. Запліш увати.
ЗАплішка, ки, ж. Заклинокъ, клинЫЫекъ для заклинки, закрѣпы топорища,
Рїчки молотку и пр. Ум. ЗАплішечка^
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Запліш ування, ня, с. Заклиниваніе.
Запліш увати, шую, еш, сов. в. за
пліш ити, шу, шиш, гл. І) Заклинивать,
заклинить, закрѣплять, закрѣпить ручку
топора, молотка, ножку4 въ скамьѣ и пр.,
вбивая въ конецъ, входящій въ отверспе,
клинышекъ. Чуб. VII. 403. Заплішив нгж^
ку в ослот. Константиногр. у. Запліши
щабель у драбині, а то хитається. Харьк.
у. 2) Переносно, преимуществ, въ сов в.,
сказать въ заключеше, закончить рѣчь.
„Та вже не що, становгтъсяГ заплішив
соиький. О. 1862. IX. 64 3) Заслать (въ
есылку), засадить (въ тюрьму). Заплішили
його аж у Сгбгряку. Харьк. у. Слов. Д.
Эварн
Запліш у вАти, щУю, еш, іл .= 3 а п л ішити. Росплгшувалося моє ліжко,— треба
заплішувати. Черни г. у.
Заплбдж увати, джуто, еш, сов. в. заплодйти, джу, диш, и . Раснлаживать,
расплодить, разводить, развесть.
‘ Заплутати, ся. См. Заплутувати, ся.
Заплутувати, тую, еш, сов. в. эаплутати, таю, еш, гл. Запутывать, запутать.
Заплутуватися, туюся, ешся, сов. в..
Заплутатися, таюся, ешся, гл. Запуты
ваться, запутаться. Як стояла, так ь впа
ла, заплуталася в плахтину. Чуб. V. 378.
Запльбвувати, вую, еш, сов. в. ваплювАти, дюю, ёш, гл. Заплевывать, за
плевать.
Заплю виця, ді, ж. Насѣк.: мясная
муха, ёагсорЬа^а сагпагіа. Бх. Пч. 1. 7.
Заплю скати, каю, еш, м. Заплескать
(о водѣ).
Заплю снути, н у, неш, гл. Заплеснуть.
У човен хвиля заплюснула.
Заплющ ити, ся. См. Заплю щ ува
ти, ся.
Заплющ увати, щую, еш, сов. в. аа*
плющити, щу, щиш, гл. Закрывать, за
крыть , (глаза), зажмуривать, зажмурить.
Заплющує очі від сонця. Переносно: заплю
щити очі— умереть. Тоді я тебе забуду,
як очі заплющу. Чуб. V. 177.
Заплю щ уватися, щуюся, ешся, сов.
В. заплющитися, щ уся, щишся, гл. За
крывать, закрыть глаза, зажмуривать, за
жмурить. , .
З а п л ім й т я , млю, мйш, гл. Залятнить,
запятнать:
Запдймйтися, млюся, мйшся, гл. Запятнаться, за пятниться. Прокинулась, не
стямилась, як спідничка заплямилась. Нп.
в
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Заплямкати—Заполовіти.

Заплйж кати, каю, еш, гл. Зачавкать
губами.
Зіп н о , нар. Досадно, непріятио, обидно.
Он за що йому запно! ЗОЮР. І. 22. Йому,
бач,, запно, що моя жінка краща, ніж
його. Запно бува, як дитина в хат і наробить. Лебед. у. Як було за панщини
заставляють у неділю робити, то й запно,
а тепер сами собі роблять і байдуже. Болч. у.
Запнути, ся. См. Запинати, ся. }
Запобігати, г&ю, еш, сов. в. запобіг
ти, біж^, жйш, гл. 1) Предупреждать,
предупредить, предварять, предварить. 2)
Добывать, добыть, получить, достать; поль
зоваться чѣмъ. Неприступна панна сама
запобігла Четвертинською. Стор. МІІр.
70, Запобігай світа, поки служать літа.
Ном. № 5931. Запобіг 'лиха. Ном. №1834.
Запобіжиш його як золота, а не збудеш
як ворога. Г. Барв. 271. Чого ти хотіла,
того й запобігла. Чуб. У. 826. 3) Заиски
вать, заискать. Менший перед більшим за*
побігає. Сами люде мене запобігали. Г.
Барв. 175. —ліски. Пріобрѣтать, сниски
вать, снискать расположеніе. То голота
п'яна, муж ичії діти, що не хочуть у вель
можних ласки запобігти. К. Досв. 28. Та
кої ласки можна і в цигана запобігти.
Ном. № 4769.
Запбвзати, ваш, еш, гл. Заползать, на
чать ползать.
Заповзйти, вію, еш, «сов. ваповзтй,
8^, 8бш, гл. Заползать, заползти. Запбвзатися, заюся, ешся, гл. Запач
каться, ползая. Глянь, „як дитина запов*
залася. Харьк. у.
Заповідання, н я, с. Завѣтъ. Та не
хотіли й тут коритись його волі і запо
відання Господнє занедбали. К. Псал. 182,
( Заповідіти, дію , еш, сов. в. запо
вісти, вій , вісй, іл. Завѣщать. Вміраючщ
заповідала причепити ї ї (хустку) тобі, як
будуть ї ї ховати. Кц. І. 112. .
З іп о а д ь , ді, ж. Заповѣдь. Боже ми
лий, вони ж твою заповідь чинили. Хата,
107. А Настуся з богослово# заповіді
вчиться. ^Іевч. 499*
^,
Заповісти. См. Заповідати^.
* Заповіт, ту, м, Завѣтъ; за$ѣшдніе/
Шевч. 666.
*
Заповітрити, рїб, рипг, гл, X) Заразити
(воздухъ).г 2) Завонять.
Заповітритися, рюся, риіпСД, гл* Вц*
пропаститься.
* Запбвнити. См. Заповняти#
Заповнйти, нйю, еш, сов, % вапбв^

нити, ню, ииш, гл. Наполнять, наполнить»
заполнять, ' заполнить. Вода... заповняла
завбільшки з його місце. Дещо. 71.
Зап огін и ти . См. Запоганю вати.
Запогін ю ватя, нюю, еш, сов. в. 8ацог4нитиг ню, ниш, гл. Загаживать, за
гадить, осквернять, осквернить. Паршива
вівця все стадо запоганить. Ном. № 5987.
Заподіти, д ін у, нѳш, гл. Задѣвать.
Ой де ж мужа заподіла? Чуб. V. 839.
Заподіяти, дію, еш, гл. 1) Сдѣлать,
причинить. Н і, ні, Господь не заїюдіє злого?
К. Іов. 75. В івця! Що вона кому заподіє?
Мир. ХРВ. 4 1 .— смерть собі. Наложить на
себя руки. Сам собі смерть заподію. Кв.
Драм. 190, Смерть би собі заподіяв, як
би гріха за те не було. Г. Барв. 209. 2 )
Подѣлать (колдовствомъ). Це їй так було
заподіяно.
Заповавчбра, н ^ Т р е т ь я г о дня. Волч. у,
Зап озн вітя, вію , еш, гл. Разорить
ТЯжбами.
Зап о зяв іти ся , вію ся, ешся, гл. На
чать судиться, завести тяжбу. Не запозиватьсА ж йому з магнатом. Стор. 1. 189.
Запозичити, ч у , чиш, гл. Призанять»
занять.
Запбїни, їн» ж. мн. Обрядовое угощеніе отъ жениха родителей невѣсты и другихъ родственны ко въ послѣ заручин и со
провождаемое положенными для этого пѣснями. Глуховск. у. МУЕ. III. 76. — ді
воцькі =Дівичвечір. Чуб. IV. 214.
Запоїти, пою, їш, гл. Упоить.
Запбла, ли, ж. Подолъ женской ру
бахи. Дід і вкинув їй у . заполі/ жменю
жару... Баба одійтла трошки... а дай по
дивлюсь, и{0 воно тут за жар в пелені.
Коли подивилась, аж воно повна жменя
грошей. ХС. IV. 23.
Заполіскувати, кую , еш, сов. в. заполоскіти, лощ ^, щѳш, гл. 1) Заполаски
вать, заполоскать, замывать, замыть. Жінка,
пішла заполіскувати рядно, бо в болото
трохи закалялось. НВолын. у. Заполіскував
у ставку конотопських молодиць та ста
р и х баб, мов плаття, та з півдесятка ї х
на смерть утопив. Кв. II. 152.
Зап ол ітіти , тію , еш, гл. Залетать впередъ; забѣгать мысленно впередъ. Чи їсти
мете...— Н і, ні!— А що ж я вам даю хи
ба?— Та я знаю що.-*-А що?—Молоко.—*
Еге, мовляли! Яблуко даю!— То давайте,
їстиму! —То-то! не запомтайте ж ніколи!
ЇСанев. у.
Заполовіти, вію, еш, гл. Зажелтѣть»

Заполонити—Запорожець.
зарыжѣть. Жито заполовіло— жнива надходять.
Заііолонйти, шб, ниш, гл. Плѣнить,
взять въ плѣнъ. Д уш у .мою заполониш.
Зілак. 8. Думка, як би заполонити Четіертинською. Стор. МПр. 71.
Заполоскати, щ ^, щеш, гл. 1) О парусахъ: обвиснуть, опасть Віт ер стих,
то и паруси заполоскали. Херс. г. 2) Си.
Заполіскувати.
Заполбти, лю, лѳш, гл. 1) Заподоть.
2 ) Заработать половши.
Заполбха, хи, ж. Пугало. Е й городе,
юроде Сороко! гце т и моїм козакам не за молоха. Мет. 393.
Зйполоч, чі, ж . 1) Цвѣтныя бумаж
ный нитки, употребляемыя для вышиванья.
Чуб. VII. 427, 415. Ходила Катря у Люб
чики, ніби то заполочі позичати червоної.
МВ. П. 102. Ш ила-пошила три шириночки... третю пошила та заполоччу, Чуб.
Ш . 397. 2) Раст.=Чаполоч. ЗЮЗО. І. 125.
Заполочнйй, Д, б. Изъ цвѣтиыхъ бумажныхъ нитокъ; вышитый цвѣтными бу
мажными нитками. Тепер шийте заполочний стовпчик. Це більова лиштва, а це
заполочна. Черниг. у.
Запомагання, н я , с. Помощь, вспомоществованіе. К. МБ. XI. 153.
г
Запомагйти, гйю, еш, сов. в. запомогтй, мож^, жѳш, гл. Помогать, помочь,
поддерживать, поддержать, давать, дать
помощь. Я запоміг їх худобою, землею.
НВолын. у. Запомагав зубожене козацтво.
К. ЦН. 173. Вони мене не запоможуть.
Ном. №
Запомагбч, чД, м. Дающій вспомоществованіе, помогающій.
Запомййнити, ню, ниш, гл. Напол
нить помоями, занять для помой, испач
кать помоями. Запомийнив чавун: узяв та
помий налив. Константиногр. у.
вапбмин, ну, м. Забвеніе. Усе запомином і нстямом окрилось. К. МБ. II. 130.
В заПбмин пустити. Забыть. К. Дз. 154.
ЗапожинДтя, нйю, еш, сов. в. вапбннити, ню, ниш,. и . Забывать, забыть.
Тепер ингиою буду кохати, о тобі завше
запомитти. Чуб. V. 380. Х оч лучиться
печаль на едну годину, запомнить і м ш у
Родину. Ном. А- 2232.
Запомбга, ги, ж. Вспомоществованіе,
йомощь. Запомога моя в Бозі:. правих сер
пом В ін спасає. К. Псал. 13.
Запомогтй. См. Запомагати.
Запомогтйся, ж ^ся, жѳшся, гл. 1 ) 1І 0т

83

ночь себѣ. В ін тим не запоможетъсл.
НВолын. у. 2) Разбогатѣть, разжиться.
Запомііся дуже В : мае теперка з тисячу
карбованців. Еаменец. у.
Запбца, ни, ж. 1) Пологь, занавѣска.
'Н а вікнах... запони* Мир. Пов. Н. 50.
Чорною запоною застилав очі. Мир. Пов.
I. 120. 2) Застежка. Срібнії запони. Лукаш.
46. 3) Препятствіе, помѣха. Каменец, у.
Ум. Запбнка. Одчини!— Н е одчиняє. В ін
як суне двері ногою... У хат у,— аж він
там за запонкою. ЗОЮР. І. 160.
ЗапопадДти, дйю, еш, сов. в. ванопйсти, пад^, дбш, гл. І) Ловить, поймать,,
захватывать, захватить, схватить. Денно це
він коняку запопав? Мнж. 131. Хоче, бач,
Марко запопавши йою і'дат и йому доброю прочухана. Стор. МПр. 169. Як би за
попасти її таку гцоб вона вже не вирвалась
з йою лапок. Мир. Пов. І. 165. 2) Попа
дать, попасть. Пішли, куди хто запопав.
Котл. Ен. І. 15.
Запонйдливий н 8апопйдний, а, о.
Ревностный, трудолюбивый, старательный.
Гаврило чоловік запопадний: знайшов собі
притулок у пащ на економії та й розба
гатів. Черк. у. ’
Запопйсти. См. Запопадати.
Запбра, ри, гИСт Запорь.
За пірати, раю, еш, гл. 1) Закончить
работу; убрать. Гм! гцо робив! біля скотини
порався, грубу запорав. Лебед. у. П іч файно
запорайте. Вх. Зн. 20. 2) Забороновать
послѣ посѣва; вообще: обработать и засѣять поле. Уже засіяв, тра запорати.
НВолын. ^ у.* Харченкови десятини були
вже запорані. Г« Барв. 347. Скільки ви
запорали поля торік?— Вісім десятин то
локи та вісім гга зяб гм овес. Г. Барв. 306.
3) Загрязнить. Запорав двері, гцо гидко й
глянути. Зміев. ’ у.
Запбратися, раюся, ешся, ел. Засуе
титься, захлопотаться. Запоралася коло
печі, гцо й гге вгледіла, як собака м'ясо
вхопила.
ЗапорвДти, в^, вбш, гл. Захватить,
Ховай, невісточко, в. свою скриню, що за^
порвеш. Лёвиц. КС. 72.
Запорбжѳць, ж д я, м. 1) Запорожець,
козакъ запорожской Сѣчи. 2) На свадебномъ.ииршествѣ, во, время раздачи • коро
вая, запоріжцями называются посѣтитеди,
стояіЦіе за порогом!/ хаты. Н а *самім
остаНку дають коровай на запорожця.*,
А як нема запорожців, та \ староста ег*т
ходить за поріг і берег той коровайі когпо
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•З&порожецький—Заправа.

рий полагаейгьСя" Запорожцям* Грин. III, •рять, засорить. Н е дивись високо, бо запо^
•621. Чи усім сватовою хліба достало?— решит око. Ном. №2551.
Запорбшуватися, шуюся, ешся, сов. в.
Н і, що запорожцям не давали.' Маркев.
запорошитися,
ш ^ся, шишея, и . 1) Пы
133. Ой ви, славні запорожці, не лякай
теся, за пороги, за високі не ховайтеся! литься, запылиться. 2)* 0 ‘глазѣ: засориться.
Запорощ&ти, щ ^, щйш, и . 1) О дождѣ:
*Просимо вас до хати короваєм дарувати.
застучать каплями. . Дощ у вікно запоро
Св. п. КС. 1883. II. 399.
вапорбжѳцький, а, е =8апорож ський. щав. 2) Заговорить быстро. На йоіо грізно
Се все бумі запорожецькі землі. О. 1862. закричала,.'залаяла, запорощала. Котл. Ен.
V. 101. Земляї мати, земля, мати, запО- III. 59.
ЗДпорток,. тка, л .= Зап ороток. Упо
рожецькая. Чуб. V. 951.
Запорбжжя,' ж я, с. 1) Запорожье. требляется какъ бранное слово въ прило
Славний козак Максим Залізняк, славні- ж ен^ къ дѣтямъ и въ смыслѣ заморышъ.
шеє Запорожжя! Ном. № 674. 2) На сва- •Мир. ХРВ. 26.:
Запоручйти, чУ, .чиш, гл. Поручить;
’дебномъ пиршествѣ посѣтители, столщіе
Запорйд, нар. Одинъ за другимъ. Вх.
‘за порогомъ хаты,— они получаютъ свою
'часть при раздѣлѣ коровая. На запорож- •Лем. 416.
Запорядйти, джУ;’дйпг,‘ гл.^запорй*же (коровай) подають тречі. Грин. НІ.
•док.
Распорядиться. Вх. Зн. 20. '
•437.
Запорядкувйти, кую, еш, гл. • Начать
Запорожнйти. См. Запорожнювати.
•распоряжаться.
Запорбжнювати, нюю, еш, сов. в. ваЗапосідйти, дйю, еш, сов. в. запосісти,
порожнйти, ню, нйш, и . О посудѣ,
ейду,
дѳш, гл. Завладѣвать, завладѣть,
мѣшкѣ, вообще о какомъ-либо вмѣстилищѣ:
-занимать, занять чѣмъ. Не запорожнюй •занять. Молодий богослов запосів парахвію,
'Що митроѵюліт>зоставив за моєю дочкою.
миски, бо вона не наша. »
Рк. Левиц.
'
*
Запорбжський, а, ѳ. Запорожскій. Щ о
ЗапосУдити, дж у,. диш, гл. Занять
дід, а що жид, а що й запорожсьшй ко : чѣмъ. Запосужена та бочка буряками•
зак. Ном. № 7919.
л
Черк. у.
г .<
дапорбжчик, ка, м. Запорожскій коЗапосягйти, гйю, еш, сов. в. вапоз а к ъ ., Чгг заступляться ж то з а . хреще 4сягтй, рну, неш, и .= 8 а с я р а т и . засягти.
н и й люд наші запорожчики?, Стор. МПр. 50. Показує хлопчика гарненького та сліпень
8апоросіти, сію, еш* гл. О свиньѣ: кою на обидва ока— і воно само одно очко
•забере менѣть. Тричи инча свиня на рік .кіхтиком продирая, щоб світу божою за,посягти. Г. Барв. 513. >
яапоросіє. Черни г. у. ' ■
Запотйлиш ник, ка, м. Подзатыльникъ.
'
Запорбти, рю, рѳш, гл. 1) Распороть.
ЭапохмУрѳний,/ а ,, ѳ. Нахмуренный»
2) Нбсом запорбти землю. Упасть ничкомъ,
>
уткнувшись носомъ въ землю. Добре його мрачный. Вх. Зр. 20.
приняв, гЦо аж носом запоров землю. Ном. •' Започйти. См. Започинати.
*№4173. < " ,
Започин&ти, нйю, еш, сов. в. заподйпороток, тва, м. Лйцо-болтунъ, изъ ч&ти, чнУ, ибш, гл.' Начинать, начать.
кбтораго' н е' можетъ вывестись цыпленокъ. Мусимо, любі земляки, заходитись укупі
Мнж. *117. і г ‘ •
всі о/сиві коло т ієї праці, гцо започали на
^
1 4 З а п о р б х а /х к , ж. Пылинка, попавша^ ш і предки. К. ХП. 134.
Започйти, чйну, неш, м. Отдохнуть.
въ глазъ. Запорохою в оці муляє. КонстанЗапошив&ти, в&ю, еш, сов., в. запотйногр. у! Й Солоха «не запороха. Ном.
№ 13222. ‘
шйти, шйю, еш, гл. Запошивать, запо
Запорошйти, ся. См. Запорошувати,ся. шить. Одна ш ила, друга \ запошивала*
« ' Запорбпіувати, шую, еш, сов. в1, аа- Мнж. 150:
/
Л
* »
“порошйти, ш ^/ш и ш , іл. 1) Начинать, на^ '• Запойсник, к а ,;м * Запоясный .ножъ».
чать’ пылиТь, сыпать (о снѣгѣ и пр.).* Сна кинжалъ. Блиснув перед очима турецьким
т о ' запорошить, то перейде, то Зное запо Запоясником. К. ЧР. 158.
Запрйва, ви,* ж .' 1) Запрось (при
рошить. МВ.; (О; 1862. I. 92). 2) Запы•лйвать, запылить/запорошить. Перед нею- продажі). 2). Начинаніе; приготовленіе к ь
Став і еаМ^ Опанас, але не запорошеним чему, матеріалъ для чего-либо приготов
гр о ш е м Г. Барв; 347. 3) О глазѣ: засо* ленной. Пропала вся заправа! Черном. Ґ
•

С

\

ч

’

Занравди—Заприятелювати.
#ж е! ицсода й заправи! Лебед. у. 3) Прицрава.
Запрйвди, эапрАвжки, мар. Въ самомъ
дѣлѣ, дѣйствительно.
ЗапрАвжній, я , в ^ С п р авж н ій . Встав
замравжній мертвеиь. Драг. 62.,
Запр&вити, ся. См. Заправляти, ся.
З&правки, (вок.? ж .) мн. У Гончаровы
посуда, оказавшаяся послѣ обжиганія съ
небольшими трещинами, которыя подле
жать задѣлыванію глиной, послѣ чего по
суда вновь обжигается. Вас. 181.
Запрйвлювати, люю, еш, и .= 3 а Правляти.
Заправлйти, дйю, еш, сов. в. запрйвити, влю, виш, гл. 1) Приправлять, при
править. Заправляла борщ олією. Медову
кипучу силу словом заправляє- К. Доев.
113. Заправлена горілка. Водка, приготов
ленная съ кореньями, травами и пр. При
будь ж е, мій милий, в неділю уранці,—
заправлю горілки в кришталевій пляшці.
Мет. 250. 2) Запрашивать, запросить, про
давая. Заправив як за батька. Ном. № 10504.
3) Дрессировать, выдрессировать, пріучать,
пріучить, упражнять. Біда тій курці, гцо
на ній сокола заправляють на лови. Ном.
№ 1301, 4) Заряжать, зарядить, приготов
лять, приготовить .къ стрільбі. Стрілочки
струже да в лучок кладе, а з лучка бере
да й заправляє. Чуб. III. 275. Старший
брат кониченька сідлає, а підстарший
ружжо заправляє, хотять тую зозуленьку
вбити. Мет. 257. 5) Задѣлывать, задѣлать.
І ворота того саду кіллями заправив. Мкр.
Н. 12. 6) Вставлять, вставить. Викрутив
діяменти і заправив зо скла другі. Вх. Уг.
239. 7) — кбсу. Точить, отточить косу.
Желех.
, Заправлятися, лйюся, ешся, сов. в.
виправитися, влюся, вишся, гл. Приправ
ляться*, приправиться (о кушачьѣ). Заправ
лятися хріном. Шутливо: ѣсть хрѣнъ съ
квасомъ и постнымъ масломъ въ первый
День великаго поста. Маркев. 164.
Запраг&тися, гйюся, ешся, сов. в. запрагтйся, гн уся, нѳшся, гл. Желаться,
пожелаться, захотъться. Що тобі ся за
щипає? Вх. Зн, 20.
- Запранцюв&тіти, тію, еш, гл. По
крыться сифилитическими язвами, сдѣлаться сифилитикомъ. ч
* Запрацьбвувати, вую, 6ш, сов. в. ааврацюв&ти, цюю, еш, и . Зарабатывать,
заработать, пріобрѣтать, пріобрѣсть труДомъ. Все, думаю, що небудъ запрацюю

8а

собі. Роботи не боюсь. МВ. I. 24^ Я за*
працювала корову. НВолын. у. ,
Заирѳлютий, а, ѳ. Очень злой. Вх*
Зн. 34.
Запрёт, ту, м. 1) Удержъ. Віють
вітри в степу, запрету не мають. Нп.
2) Запоръ. Зробився у неї запрет у трупку, то й на двір не ходила. Новомоск..
(Залюбовск.).
Запретйти, ся. См. Запрѳщати, ся.
Запрѳщ&ти, щйю, еш, сов. в. запре
тйти, щ ^, тйш, гл. Удерживать, удержать.
Людям язика не запретит. Ном. ЗД 6984.
ЗапрѳщЯтися, щёюся, ешся, сов. в.
запрѳтйтися, ч^ся, тйшея, и . Отрекать
ся, отречься. Оддай три карбованці! Так
він запретивсь: ні, каже, я не брав та й*
годі! Харьк.*
Запрйдух, х у , м. Очень крѣпкая вод-*
ка. Желех.
Запрйдуха, хи, ж , Очень крѣпкій
табакъ.
Запримітити, му, тйш, гл. Примі
тить, замітить. Я воює давно заприміти
ла, що полюбила йоло. Кв. Драм. 265.
Запримітила, що у Пилипа і очі карі, і
вуси шовкові. Мир. Пов. 1. 124.
Запрйндитися, дж уся, дишся, гл.
Заприхотнич&ть.
Запрйскати, каю , еш, гл. Забрызгать.
Огневими стрілами на німців заприскали.
Мог. 133.
Заприсяг&ти (ся), г&ю (сяХ еш (ся)/
сов. в. заприсягти ґся), гн ^ (ся), нбш
(ся), гл. Клясться, поклясться. Свята при^
сяга передо мною, заприсягавесь бути слу
гою. Чуб. V. 386.
Запричастйти, ся. См. Запричащ а
ти, ся.
Запричащйти, щ&ю, еш, сов. в. запричастйти, щ^, стйш, гл. ІІріобщать,
пріобщить св. даровъ. Просив хворого запри
частити. Г. Барв. 51. В четвер уоюе не
вставав, а в п'ятницю його запричастиш.
Стор. І. 259.
Запричащйтнся, щ&юся, ешся, сов. в.
вапричастйтися, щ ^ся, стйшся, іл. Пріобщаться, пріобщиться, принимать, при
нять причастіе.
Заірйщ ити, щу, щиш, гл. Покрыть
прыщами.
Запрйщнтися, щуся, щишся, гл. По
крыться прыщами.
Заірн ятелю вати , люю, еш, гл. Цодружиться, сдѣлаться друзьями. Г. Барв.
372.,

86

Запроводжати—Запрядати.

* ЗапроводжАтн, джАю, еш, сов. в. за
провадити, дж у, диш, и . 1) Заводить,
завести; отводить, отвести;, относить, от
нести. У новую комгрочку запровадять.
Чуб. У. 304. Попові пишу сіру корову,
щоби мене запровадив гарно до гробу. Грин.
Ш . 285. 2) Заводить, завести, учреждать,
учредить. Запровадив гикали і дрюкарню в
Іракові і Білгороді. Стор. МПр. 44. Но
вого не запроваджай, старовини держись.
Ном. № 685.
. Запровадж ення, и я , с. Заведеніе,
учрежденіе.
. Запровтбрити, рю, риш, іл.=Запроторити. Лехай куди запровторитъ так,
щоб тільки миші та пацюки про те знали- Гул. Арт. О. 1861. III. 102.
Запрбданець, нц я, м. Человѣкъ, продающійся кому, предающійся изъ-за корыстныхъ выгодъ. Желех.
. Запрбданка, ки, ж . Женщина, преда
ющаяся кому изъ-за корыстныхъ разсчетовъ.
ЗапродАти,' ся. См. Запродувати, ся.
Запрбдувати, дую, еш, сов. в. вапрбдати, дАм* дасй, гл. Запродавать, запро
дать, продавать, продать окончательно.
Ой коню мій, конЮу . коню вороненький, л
ж тебе запродав за Дунай бистренький.
АД. I. 271. Оц мене не взЛто і не запрѳдато, тільки [ж мені світ не вілен ні в
будень, ні в свято. Чуб. У. 334. Чи тебе
завдано%а чи запродано? Чуб. У. 744.
Запродуватися, дую ся, ешся, сов. в.
вапрбда,тися, дАмся, сйся, гл. Продавать
ся, продаться кому; иред&ться. на чью
либо сторону изъ корыстныхъ побужденій.
Чорт каже до нього: запродайся мені.
Драг. 56.
■ ЗапропадАти, дАю, ещ, сов. в. запро
пасти, пад^, дбш, гл. Совершенно про
падать, ' пропасть. Бодай тН гуси марно
запропали. Чуб. У. 258. #
,
- ЗапропадАтися, дАюся, ешся, сов. в.
еапропАстися, надься, дАшся, гл. Пропа
дать, пропасть. Бх. Лем. 416.
Запролйяѳ, нар. Напрасно. Ти служиш
нам не запропале, тобі я добре заплачу.
іСотл.
У. 47.
‘ ЗапропАлий, а, е. * Напрасный, тщет
ный. Дурному про розумне балакати— за
пропала праця*
«
Запро пАсти, ря. См. Запропадати, ся.
ЗапропастйтИ. См. Запропащати.
* 8апропащАти, щйю, еш, сов.< в. вапроиастйти,
стйш, гл. За твоєю головою

запропастила свій вік молодою. Ном.
№ 9147.
Запрбсини, син, ж . мн. ІІриглашеніе.
Запросйти. См. Запрош увати.
і ЗапротѳстувАти, т^ю, еш, гл. Запро
тестовать. Його муза запротестувала з
усією енергією своєю прошив ледарства
сильних мира сього. К. ХП. 12.
Запротйвити, влю, виш, гл. Повре
дить, подѣйствовать вредно. Дгк запрети*
вив. Вх. Лем. 416.
З&прохАння, н я, с.= Зап роси н и .
. ЗапрохАти. См. Запрохувати.
З&нрбхувати, тую , еш, сов. в. запрохАти, хАю, еш, гл.—Запрош увати, за
просити. Просимо . до хат и!—запрохує
Чіпка. Мир. ХРВ..-365. Хоч не нагодували^
аби запрохали. Ном. № 11919.
• Запрбш увати, шую, еш, сов. в. вапросйти, ш^, сиш, м . Приглашать, при
гласить. Запросила дівчинонька трьох ко
заків пізно. Мет. 89. А хто тебе тут
запросив?— Просила Ганнуся. Чуб. V. 678.
. Запрета, ти, ж . І) Палка въ плетнѣ.
2) Палка, употребляемая при стягиваніи
свлзаннаго. См. Залручувати 2.
Запрутйти. См. З&пручувати.
' ЗапручАтися, чАюся, ешся, іі. На
чать сопротивляться, освобождаться. Хотів
узяти дитину, а воно так запручалося,
що я й пустив.
'
Запр^чувати , чую, еш, сов. в. вапрутйти, пручг^, тиш, м. І) Заплетать, заплесть, задѣлывать, , задѣлать дыру въ
плетнѣ. 2>=3ацурувати.
Заирйганий, а, ѳ. Бывшій въ упряжи.
Пе вміє, кажеш, возгть: та він уж е три
чі запряганий. Канев. у.
ЗапрягАти, гАю, еш, сов. в. вапрягтй,
ж ^, жАш, гл. Запрягать, запрячь. Учений,
а кобили не затряже. Ном. № 6058. За
пріг коня вороного та й одвідав. Чуб.
У. 661.
ЗапрягАтися, гАюся, ешся, сов. в.
вапрягтйся, ж ^ся, жАшся, гл. Запрягать
ся, з&пречься. Трое разом запряглись.
Гліб. 88.
ЗапрядАти, дАю, еш, сов. в. запрйсти»
д ^, дАш, гл. I) Зарабатывать пряденіемъ.
Як запряде стара шматок хліба, т ой їм.
О. 1862. П. 89. Хоч буду запрядать, та
•буду тютюн купувать. Ном. Л* 12606. 2)
Покрывать, покрыть^ нитками (при пряде
ній). Запрясти скАліГу. Напрясть столько,,
чтобы вся щпуЛька покрылась . нитками.
Константи вогр. у.
* -

Запрядач—Зараз.
Запрядач, Ча, м. Мені зное дала преяудру дзьоблинку мітозу та и запрядач
деликатный. Федьк. Лов. 14.
З ап р ід у в ати , дую, ею, іл .~ 3 ап р яд ачжѣ По народи. вѣрованілмъ можно запрядувати дорбгу кому ннбудь, т. е. огьтого,
что женщина прядетъ, кому-либо не бу
дете удячи въ промыслѣ, на который онъ
отправляется. Коли стрілець або рибар вибірався на ловлю, тоді у хаті не смів че
лядина прясти, бо она зтрідув ему до
рогу. Шух. I. 289.
I . 84пряж ка, к н , д е.= 3асн аж ка. Вх.
Лем. 416.
П . З а п р іж к а , г а , ж. Въ вырази У
запряжці бути. Быть запряреннымъ. Зміев. у.
З& прісти. См. Запрядати.
З& прітка, ки, ж . Мѣсто, гдѣ пря
чусь или прячутся. Угор.
Запрячй, рязв^, жбш. м .= 3 а п р я гт и .
Желех.
З&псув&ти, су й , бш, і*,= 8опсуватн.
Н ет. 873. Старий віл ніколи борозни не
запсуе. Ном. № 8919.
Запу8Йтітн, тію, еш, и . 1) Отростнть
Ч$рюпіко. Скілмсо не %нсг то не забагатієш ,
а запузатієш. Мнж. 165. 2) Забеременѣть.
З а п ік а т и , каю, еш, и . Застучать.
З ап ак у в ати ся, кую ся, ешся, гл. Свер
чиваться (о цвѣтахъ). Над вечір перед за
ходом сонця майже усі квітки запукуються, схиляють свої головки додолу. Подольск, г.
Зап^ск&нса, к и , ж . Яйцо, изъ котофаго сквозь небольшую дырочку выпущено
содержимое^ а затѣмъ скорлупа наполнена
смолой или воскомъ; употребляется при
пгрѣ навбитки. Черк. у.
Запускйти, х ію , еш, сов. в. запус
т іт и ,
стиш, гл. 1) Впускать, впу
стить куда; вгонять, вогнать (о скотѣ). -4
ли* просо засієм , засієм!-—А ми стадом за
тушим, запустим. Мет. 297; 2) Пускать,
пустить въ ходъ. Моє діло, як кажуть,
■мірошницьке: запусти та й мовчи. Нои.
-№3114.3) Запускать, запустить, погружать,
погрузить; вонжать, вонзить. Як на ляха ко-вак налітав, в нього спис запускав. Мог. 87.
4) — чим що. Подбавлять, подбавить во
*что какой-либо жидкости. Горілка була у
іш ш ц і наче запущена перчівкою. Ново^юск. у. 5) Запускать, запустить, оставить
45езъ присмотра, нъ небрежеиіи. Одна ж іпзапустила діж у, гио вона й на діжу
*е похожа: около і в середині... позасихало
"Місто. Грин. 1. 77. Байрачок той колись,
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видно, і хорошенький був, тілько потім
запустили. Сим. 217.6) Теревёні запустити.
Начать болтать. Ном. № 12968.
Запуски, к ів , м. л ш .= П . Зап уст.
На запуски як зав'язано. Ном., стр. 282.
№ 524.
Запускнй ополбнка. При ловлѣ рыбы
невоДомъ зимою тй прорубь, въ которую
первоначально опускается неводъ. Вас,
187. Браун. 11.
I. З іп у ст, ту, м. 1) Густо выросшій
лѣсъ, густая молодая заросль. Желех. Канев. у. 2) Живая изгородь. Вх. Зн. 20.
П . З&пуст, ту, м. и з&пусти, тів, м. мн.
Заговѣны .Жатин прибрався мов на запуст.
Котл. Ен. IV. 24.
З а п у с т іт и . См. Запуск&ти.
8ап^тати(ся), таю(ся), еш(ся), г л .=
Зап л утати , ся.
З а п у х іт и , хйю, еш, сов. в. зап ах ти ,
х и у , нѳш, гл. Запухать, запухнуть.
З а п а х л и й , а, е. Опухшій..
Запх&ти, ся. См. Запихати, ся.
Запхи кати, каю, еш, м. Захныкать.
З ап ’я с т і, ся. См. Зап и н ати , ся.
З ап ’іс т н и к , ка, м. Манжета (шерстя
ная), Вх. Лем. 416.
З ап ’я с ц і, ц ів, мн. Желѣзные бруски на
внутреннихъ сторонахъ оси.
вйп’йток, тк у , м. Тылъ пятки (въ
ногѣ), з&дникъ, закаблучье (обуви). НВо
лын. у. Гол. Од. 15. (Когда явились волки)—
Тут вибігло собак з десяток, із хати вий
шло душ із п'ять: „ Тютю! бери! рви за
загіят окҐ Усі гуртом на них криштьАлв. 78. Ум. Зал’ятбчок. Щ е й горошок но
зійшов, тілько лободочки, витоптала ж
черевички, тілько зап'яточки. Чуб. НІ. 95,
Зарабувіти , б^ю, еш, гл. Начать
грабить.
8 ар ід и , нар. Ради, изъ-за. Треба ми
ритися зароди дітей. Г. Барв. 342.
З&рідити, джу, диш, гл. 1) Посовѣтывать, помочь совѣтомъ. Ни нас за те
своею радою зарадите. О. 1861* IV* 31.
2) Пособить, помочь. 3)—1чин. Употребить
съ пользой, дать толкъ. Літа ж мог мо
лодії,«• жаль мені за вами*, а що ж бо я
не уміла зарадити вами. Мл. л. сб. 262.
З а р ід и ти с я , дж уся, дишся, и . 1) —
когб. Посовѣтоваться, попросить совѣта.
Він повинен мене зародитись. НВолын. у.
2) Помочь себѣ.
8ірав, нар. Сейчасъ, немедленно. За*
раз не вішають, а поперед розсудять. Ном.
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.Зараза—Зарибити.

Зарйно, нар. Слишкомь рано. Жінка
7445. Чи так, то й так,, каже він,
.т а зараз до хвоста. Рудч* Ск. I. 1. Скаг його уданенька вмерла зарано. Г. Барв. 509.
Зарйнов, н ку, м. = І Зарання. Н а
ж и, гцо зараз прийду. Харьк. Зараз Івана
зв'язали, вивели його в чисте поле. Чуб. розсвіті, на зарант іще спали бусурманці.
V. 930.
Мет. 374.
Зараза, ви, ж. 1) Зараза. Не злякають
Зарйнше, мор.==Зарані. Коли б пан
тебе стріли, що летять удень на тебе, а Феб од пертою зараньие в воду не заліз.
ні бом/ть в темну добу, ні зараза опо Котл. Ен. ѴІ. 64. Паси, та й зщяінше
лудні. К. Псал. 213. 2) Раст. ОгоЬапсЬе* пригонь. Ном. № 12096.
Заратувйти, т^ю. еш, гл. Помочь, под
Е ріїЬ ітиш Бес. ЗЮЗО. І. 130.
Заразйти, ж ^, 8иш, гл. Заразить. Пар держать. Прилуц. у, Заратуй, та й сам
шива вівця все стадо заразить. Ном. себе затратуй. Посл.
Зарат^нок, н ку, м. Помощь, под
5987.
Заразйтися, ж ^ся, зиш ся, гл. Зара держка, пособіе. Прилуці у.
Зарахувати, х^ю , еш, гл. 1) Просчи
зиться.
тать.
2) Зачесть.
Заразйха, хи, л#с.=3араза 2. ЗЮЗО.
Зарахуватися, х^ю ся, ешся, гл. 1>
І. 130.
Обсчитаться.
2) Углубиться въ счеты.
Зйразічки, нар. Сію минуту, сейчасъ.
Зарачвувйти, в£ю, еш, *л. Полѣзть
Вх. Лем. 416.
Заразливий, а, ѳ. Заразительный. Ска на четверенькахъ.
Зарва, ви, ж, Обрывъ, глыба земли.
жене, хрань Боже, - лише сліпе заразливе.
Ном. А?- 8167.
Угор.
Заразливість, вости, ж. Заразитель
Зарвати, ся. См. Зариватися, ся.
Заревтй, в}, в&ш, м. 1) Заревѣть»
ность.
* Заразний, і , б = Заразливий. Холера издать ревъ. Лев заревів. Гліб. Арена звірем заревла. Шевч. 613. Ой заревло на по
дуже заразна. Волч. у.
Заразбм, нар. Сразу, въ одно времл, розі тпелятко. Чуб. V. 49. Пекельнеє свята
в ь одинь пріемь. Славу козацьку вислав по всій Україні сю ніч зареве. Шевч. 171.
ляли, заразом похорон і весілля одпрювляли. Море повстало г заревло. Мог 91. Зашу
Дума. Хт о на яблуні ізоб'є десять яблук міла вода іі заревла. Левиц. Пов. 351. За
заразом. Рудч. Ск. 1. 20. Не всі бо зара ревла страшенна буря. Кв. И. 307 За
ревли великі дзвони. Хата, 87. І знову ліри
зом. Ном. № 13732.
<
Зарйлити, лю, лиш, м. Пройти ра- заревли4 Шевч. 565. 2) Заревѣть, запла
ломъ.— Чи зараляно?—Зараляно*— Чи заво кать. Пройшла уже й Покрова,—заревла,
дівка як корова. Ном. № 492
лочено?— Заволочено. Чуб. III. 49.
Зареготйти(ся), ч^(ся), чеш(ся), <л*
Заранбнька, І
,7
. .
Захохотать. Мертвий би, здається, заре
Заранбнько, }
Ум' отъ
Зарані, нар. 1) Рано утромъ. Посію готав. Ном. № 12628.
Заревтй, ся. См. Зарікати , ся.
шевлію зарані в неділю. Чуб. V. 601. 2)
Пораньше. Н у вже ж, мамо, сьогодні за
Зарепетувати, т^ю, еш, гл. Закри
рані упораюся, зарані пообідаємо, та піду чать, загорланить. Зарепетувала не своїм
хоч. раз погуляю. Мир. Пов. І. 167. Ум. голосом Зося. Левиц. І. 365.
Зараненька, зараненько. Я зараненька ру
Заречй, ч$ , чбш, гл. —Заректи. Желех.
шив у поле. Черниг. у. Зараненько вито
Зарештувйти, т^ю, еш, гл. Арестовать.
пила піч та й пішла в поле. Леб. у.
Зарж авіти, вію, еш, гл. Заржавѣть.
Зарйній, а, в. Утренній. Вже на дворі Та вже шаблі заржавіли. Нп. Була колисьправда, ща заржавіла. Ном. Л* 6835.
світ зораній. Лавр. 24.
1.
Зарйння, н я , с. Утреннее время. Заржйти, ж ^, жбш, іл. Заржать. Ой
Півень співа поки з зарання, а далі спить,, заржи, вороний коню, та під круту горуаж потіє. Ном., стр. 298, № 292.
*
йдучиМ&с. 55.
Зарзйти, зйю, еш, гл.=3арж ати. Він- I I . Зар&ння,’ мар.= Зарані. Іде ми
ли й додому зарання. Чуб. V. 576. Ото, зарзає. Шух. І. 89.
. Зарибйлити, лю, лиш, гл. Заработать
Вябко, шануйся, добра своїх пате як ока
стережи, зарання спать не квапсь, в со рыбной ловлей. Що зарибалимо, т іш ді
лом у не біжи. Гул. Арт. (О. 1861. III. 84). лимось. Азовск. (Стрижевск.).
Зарибити, блю, биш, гл. Разі ести*
-Старі зарання повмірали. Шевч.

Зарибок— Зарізяка.
напустить! рыбы въ лрудъ. Треба б ку-.
пити п уд і^ два риби та зарибити стае&к. Могил, у*г
Зарйбок, бку, ж. Рыба, впущенная въ
воду Для расплода. Могил, у.
I. З ар и в 1 ти ,:в1ю, еш, сов. в. варйти,
рйю, еш, и . Зарывать, зарыть. Узяв того
сина і вбив та и зарив під нарито. Рудч.
Ск. I. 43. Упав так, що аж носом варив.
Ном. № 6634.
II.З ар и вІти , вію , еш, сов. в. зарвіти ,
рв^, вбш, іл. Затрагивать, затронуть. Щ о
за диво отсей Люборацъкий,— думали його
соучні: з ким не зарви, все знакомый, все
друоюить. Св. Л. 266.
*
*
I. З а р ев іт и ся , вію ся, ешся, сов. в.
зарйтися, рйюся, ешся, гл. Зарываться,
зарыться. Зарився, як свиня въ багні. Ном.
Л; 13784.
I I . Зариватися, вію ся, ешся, сов. ві
зар в ітеся , рв^ся, вбшся, іл. 1) Наче
сать, начать рваться. Катря як скричить
Зарветься до хат и,— я ї ї за поперек вхо
пила, у сіни назад одкинула. МВ. 11. 112.
2) Порываться. Вже - Катря сама до їх
бігати заривалася. МВ. 11. 126. 3) Начи
нать, начать споръ, ссору. Не заривайся з
багатиром, бо він судців підкупе. НВолын. у.
* Зарйвкуватнй, а, ѳ. Сварливый, за•водящій ссору. НВолын. у.
Зар и гіти , гію , е ш ,’гл. 1) Начать от
рыгивать. 2) Запачкаї ь рвотой.
Заригбвувати, вую, еш, сов. в. зарирувіти , г^ю, .еш, гл. Сметывать* сметать
^о іпитьѣ). Прилуд. у /
Заридати, дію , еш, гл. Зарыдать. Ой
зачула мати... заплакала, заридала. Чуб.
V. 152.
. З ар и к іти , к ію , еш,
Зарычать. І
мов ті леви голодні з усіх боків зарикали.
К. Псал. 51.
Зарин іти , н ію , еш, сов. в. заринати
и зарн$ти, н^, нбш, гл. Погружаться, иогрузитьел въ воду%потопать, затонуть. Ті (Пет
ро й Павло) пС]юйшли поверх води, а піп почав
заринати, заринув по пахи. Чуб. 1.» 158.
Нехай туга зариє на дно моря.
,
Зарипіти, плю, пйш, ід. Заскрипѣть.
Зарити, ся. См. Зари віти , ся.
* З ар и ч іти , ч^, чйш, гл. Заревѣть. Ко
рова... прийшла домів та й заричали. Ном.,
стр. 304. Л» 496. В ів зариче. Шух. 1. 89.
Зарйчити, чу, чиш, гл. ? . Встрѣчено
загадісѣ: Із всіора" заюрив, ік повночі
захандричиѵ, гк світу заричив. (Загадка:
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хліб, учинить і замісить і в піч посадить)*
Грин. 11. 312.
* Зіріб, робу, м. См. Зарібок.
Зарібкувати, кую, еш, гл. Зарабаты*
вать, имѣть заработки, ходить иа зара
ботки. В ін зарібкує. Вх. Лем. 416.
Зарібиий, а, е. Живущій заработками^
данимающійсл. Я чоловік зарібний. НВол у.
Зарібник, ка, м. Человѣкъ, живущій
заработками, рабочій, работникъ. Желех.
Зарібиидя, ці, ж. Женщина, живущая,
заработками, работница. Желех.
Зарібок, бку и віріб, робу, м. Заработокъ. Більше зарібку матимеш. Ном*
А6 10660. Чи не однаковий хліб, де йогозаробити,— аби зарібок був чесний. Г. Барв*
142. Я к отак він правуватиме та хазяй-^
нуватиме, то ніякого заробу не буде н і
йому, ні людям. Лубен, у.
Зарівна и варівно, нар. Поровну,,
•ровно* наравнѣ; одинаково; все равно.
Укупі грались (панич та лакей—діти)іусеу л и х зарівна. Мнж. 70. Каждою зіл л я
узяти зарівно. Вона ділить все зо мною—
зарівно щастя з бідою. Чуб.’ V. 519. Йомузарівно, чи дома, чи ні. Каменец, у. Коли
не Галя, то хай і... Варвара буде, а я зарівно пропав, бо не буду любити. Св. Л. 319Зарівнювати, нюю еш, сов. в. варівнйти, нйю, еш, ід. Равнять, сравнять*
Благородним нашим трутм рови зарівняємК. Досв. 179.
З ір ід , роду, ж. Зародышъ. Желех.
Зарідливий, а, ѳ. Урожайный. Сей р ік
зарідливий буде. МВ. О. 1862. ]. 74.
Зарідок, д к у , ж .= 31рід. Ж ЦН* 316.
Заріж ок, ж ку, ж. У кожевниковъ: при:
раярѣзываніи кожи поперечными кусками
на ^семь кусковъ (начиная отъ хвоста)*
заршок— послѣдній кусокъ, находящійся.
передъ рогами. Сумск. у. (Ефименко).
Заріз, зу, ж. Убой. На заріз. Н а }бой,
чтобы зарѣзать. Півня на заріз несуть, а
він каоїсе: кукуріку! Ном. № 6187. Я к ове
чок ти нас, Боже, на заріз роздав неси*
тим. К. Псал. 106.
Зиріза, зи, за р ізік а і ки* м. Убійца,_
людорѣзъ, рѣзникъ. Піймали одною зарізу*
Котл. Ен. V. 54. Заюшився мазкою, , моє
лютий зарізана.
Зарізати, жу, жѳш, гл. Зарѣзать. Х оч,
заріж-,, то не хоче. Ном. Л1? 2036.
Зарізатися, 'ж уся, жѳшся, іл. Зарѣ-.
заться. Вийшов я з ножем в халяві зброварською лісу, щоб зарізаться. Шевч. 420Зарізйка, ки, ж.—Зарізака. Я к несли.
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Зарік—Зародитися.

покійника біля, тюрми, то виводили і за^різяку черкеса. 0 . 1861. УП. 5.
З ар ік , рбку, м. Зарокъ, обѣтъ. Зарік
положив не женитись« Г. Барв. 14.
Зарікан и й , а, е. Давшій зарокъ, обѣтъ.
Т і, гцо постять в понедільок, зовуться яза*
Я і к а н і МУЕ. ПІ. 33.
З а р ік ін н я , и я, с. Зарокъ. Н е вважаючи на своє зарікання, він мусив після вечері знов танцювати. Левиц. Пов. 56.
- Зарік&ти, кйю, еш, сов. в. заректй,
рвч^, чбш, гл. Заклинать, клясть, просить.
Княгиня Таїна, вміраючи, зарікала сина
не піддаваться католицтву. Стор. МПр. 63.
* Зарікйтися, •к&юся, ешся, сов. в. 8а*
ректйся, ч^ся, чбшся, гл. Давать, дать
заровд, обѣтъ. Я не зарікаюсь з бусурма
нами ще лучче побиться Макс. (1849).
85. Не зарікайся всього робити, тільки
4%оіо уха вкусити. Ном. № 2620. Зарічуся
та й не піду до чужої жінки. Чуб. V. 673.
З ар ін н я, ня, с.= З ар ін о к . Желех.
Зарінок, я к у , м. Берегъ, покрытый
мелкими камешками.
Зарінчѳ, ча, с .-З а р ін о к . Желех.
З&рість, рости, ж. Рубецъ, слѣдъ быв*
шей раны, поврежденія (на деревѣ). Ка
менец. у.
Зарічйний, а, ѳ. Любящій противорѣЧить. Добре, що ви такі собі на натуру
Плохі,—-байдуже, мовчите собі;. а як мій
вин, то лихо! Йому слово чи дві, а він
тобі десять,— такий заргчаний, усе насу
проти йде. Васильк. у.
Зарічйнин, на. м. Житель зарѣчья.
Превражії т ії заргчане,— вони оюивуть за
водами. Лавр. 43.
Зарічбнка, ки, ж. Живущая за рѣкой.
Я к напало на мене сім зарічанок, а я сама,
т о насилу відгризлась. Ном. № 3343.
Зарічйнський, а, ѳ. Принадлежащій
зарѣчнымъ жителямъ.
«Зарічний, а, е. Зарѣчный
Зйрічок, чка, м. Рѣчной рукавь. Ка
нев. у.
Зарічча, ча, с. Зарѣчье.
Зарішйти. шйю, еш, сов. в. варішйти,
яг^, шйш, и. Окончательно рѣшатъ, рѣ^
шить. Видно їм (панам) наші руки подо
бались,— зарггиае сивоголовий дід. Мир.
ХРВ.* 57.
Зарм утйтися, ч^ся, тйш ся, м .—За
см утитися. Угор. Гол. ПІ. 490.
Зарж^ток, т к у , ж .=С м уток. У гор.
Гол. Ш. 132.
Зйрно, нар. Завидно. Чи вже йому

зарно стало на той стіжок? Рудч. Сц.
II. 209. 4
Зарн^ти. См. 8аринатн.
и Заробйтн, ся. См. Заробляти, ся.
Заробітний, а, е. 1) Дающій зарабо*
токь. Край заробітний. 2) Заработанный.
Кв. II. 304.
Заробіток, т к у , м. Заработокъ. Пішов
він на заробітки, заробив грошей рублів
мабуть із сто,— приніс додому. Рудч. Ск.
І. 164. Наймит жде тяжкою заробітку.
К. Іов. I I . Ой гіркі ж мої заробітки,
плачуть дома мої дітки. Чуб. V. 789.
Заробітошно, нар. Можно заработать,
есть заработокъ. Тепер заробітошно н$
тільки у Харькові, але й на селі. Харьк.у.Заробітчанин, на, м. Работникь, йду*
щій на заработки. Мир. 4ХРВ. 68.
Зароблѳнйна, ни, ж. Заработанная
плата, заработанный деньги. Желех.
Зароблйти, лйю , еш, сов. в. варобйти, блю, биш, гл. 1) Зарабатывать, зара
ботать. МВ. 11. 7. Тиждень козак зароб
ляє, за один день пропивав. Макс. Що за
робила?— Кусок сала. Чуб. III. 108. 2) За
служивать, заслужить. А хто мене поці
лує, заробить спасіння. Чуб. У« 9. 3) Задѣлывать, задѣлать. Кінці основи, гцо були
прив'язані до куснів полотна у воротил,
не можуть бути зароблені, вони полиша
ються яко тороки. Шух. 1. 259. 4) Опачкивать, опачкать. Заробиш, сорочку ззаду/
Лебед. у.
Зароблятися, лйю ся, ешся, сов. в.
варобйтися, блюся, бишся, гл. Запачки
ваться, запачкаться. Заробився як чорт*
Ном. № 6649.
Зароблйщий, а, е. Живущій заработ
ками. Я зароблягций чоловік. НВолын. у.
Зарббок, бку* л .= 8 а р іб о к . Гол. Ь З51.#
Зароботйщий, а, ѳ. Могуіцій хорошо
зарабатывать, вмѣющій хорошіє заработки.
Найшовсь чоловік у прийми. Люде ка
жуть— добрий і зароботящии: і тесля, й
столяр, і чоботарь,—до всього здатний.
Г. Барв. 264.
Зародйти, дж ^, диш, гл. Уродить. За
роди, Боже. жито, піиеницю, всяку паш
ницю! Мет. 344. Добра пшениця зародила.
Мнж. 83.
Зародйтися, дж ^ся, дишся, їж 1) За
родиться, зачаться. Курчата в яйцях че
рез тиждень уже і* зародились на лежанці
під квочкою. Рк. Левиц 2) Родиться, уро
диться. Катря не в матір ' зародилася—
палка, прудка дичина. МВ.» II. 76.

* Зародов—Заручив®.
Збродок, д в у , ль Т&родышъ, ешѣгіо.
і)тбкпь стовп до Яеба, н а нім 12 шіз#,
е пождім гнізді по 4 яйця, 9 пождім яйгй
ро 7 зародків. (Загадка: рік). Чуб. Ъ 314,
у м . Збродочок.
Зарожбдний, й, ф. Урожайный.,
. Зарожбдно, нар. Урожайно. Цього году
зароокедніги було на хМб% як торік, Ека-териносл. у.
Зарбягѳннй, я, ѳ. Имѣющій зародышъ.
Зарожене яйце. Лебедин, у.
* Зароїтись, роїбся, Ішся, іл. Зароиться.
ї£в. І. 165. Р е ч е н і хмарами з'явились
пеські мухи, і скнипи навкруги роями за*
реклись, $ . Псал. 241»
Заросити, шУ, сиш, гл. Оросить, за»
мочить въ росѣ (одежду, обувь).
Заросйтися, шУся, сишся, и . Изма
чиваться въ росѣ. Де ти в чорта волоцився? Заросився, замочився? Чуб. У. 472.
Зарбслнй, а, р. Заросшій. Левиц.
Цов. 192. в
Збросді, л ів, ж, мн. Заросль. Проміж
р й ї зарослі на полянах і пролісках росла
висока трава. Огор. П. 118.
• Зарбсся, ся, с. Мѣстность за р. Росью.
Желех.
* Заростбти, тбю, еш, сов. в. заростй,
сту, тбш, гл. Заростать, эарости. Двір за
р іс бур'яном. МВ. II. 70. Бодай тая річка
очеретом заросла. Чуб. ПІ. 123.
Зарбстка, ки, ж.? Ум. Зарбсточка. Те
пер же я заросточка, не бачила ні виросргочка. Чуб. V. 1116.
Зарбсянський, а, е. Находящійся за
р . Росью. Желех.
варбхкати, ваю, еш, іл. Захрюкать.
Зарохкаємо по свинячій. Хата. 130.
Зарбшаний, а, ѳ. Покрытый росой.
Зарошана гречка. Рудан. Ь 51.
Зарбщений, а, е. Заросшій. Стоїть
яблунька така заращена бур'яном, гцо й
не видно. Рудч. Ск. П. 55. Стоїть кри
ниченька така заращена. Рудч. Ск. П. 58.
З&руб, ба, лс.=3арубка. Шух. 1. 171.
ЗаруЬ&ти. См. Зарубувати.
, Зарубина, ни, зк\==3арубка. Ум. За
рубинка. У зарубинки грязі поналазило, так
ніяк не витирається. Черниг. у. х
Збрубка, ки, ж. Зарубка, насѣчка.
^Умск. у. Ном., стр. 300, № 348. Рудч.
Чи. 249. Ум. Збрубочка.
Зарубувати, бую, еш, сов. в. варуббю, еш, гл. 1) Зарубливать, зару
чить, убить рубящимъ орудіемъ. Коня візь
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муть і п&груоюечку, тебе зарубають, т ю
душечку. Чуб. V. 95. 2) Дѣлать, сдѣлать
зарубку, насѣчку. 3)— язик. О лошади: ра
нить языкъ травою. Шух. І 211. 4)—собб.
Ограждаться, оградиться, защититься. Ой
піду я в полонину та в зелену п у щ , там
я себе зарубаю, нікого не пущу. Шух. І.
203.
Зар^жжа, яса, с. Солончакь. По за•
руоюоюахуСкот гризе землю. Радом, у.
Зарука, ви , ж. Порука, поручитель
ство. Нагиі молодії мрії знайшли в Шев
ченкові... заруку своєї будущини. К. ХП.
14. Змовленая Марусенька... положила білу
руку на заруку. Мет. 124.
ь
Заруковбний, а, ѳ. Обрученный. Чер
кай, милий, черкай до білого рана: я к
тобі не вийду, бо'м зарукована. Гол. П.
234.
ЗарУиати, маю, еш, іл. 1) Заплакать.
Годі воює, годі, а то й я зарумаю. МВ.
(О. 1862. Ш . 49). 2) Заплакать (глаза).
Ой сіла, задумала, карі очі зарумала.
Мет. 114.
ЗарУжсати, саю, еш, гл.=3арюмсати.
Чого се, дурню, плачеш?., зарумсав очі. Е .
ПС. 67.
Заруи’йнити, ню, ниш, гл. Зарумя
нить.
Зарум ’ян и ти ся, нюся, няш ея, гл. За
румяниться. Хата. 189.
Зарусйвіти, вію, еш, м. Сдѣлаться
русымъ.
ЗарУтн, рую, еш, гл. Заревѣть? Заруй,
туре, буйний туре, буковинський туре!
Федьк. (Ватра, 104).
Заручбння, н я, с.= 3 ар у ч и н и . Там
сиділо аж два янголі, вони собі раду ра*
дили: щТа й потнем на заручання, де Г а 
лочка заручаєтьсяи. Грин. ПІ. 470.
Заручбти, чбю, еш, сов. в. заручйти,
чУ, чиш, гл. 1) Обручать, обручить. А
воює ж твою дівчиноньку заручили люде.
Чуб. У. 111. 2) Только сов. в. Наставить
руки? Примѣръ см. при словѣ заножити.
Эаручбтися, чбюся, ешся. сов. в. варучйтися, чуся, чиш ся, іл. 1) Обручать
ся, обручиться. Галочка заручається, од
матінки одрізняеться... Од батенька од
рідненькою до свекорка неймовірненькою.
Грин. Ш . 470. 2) Ручаться, поручиться.
Константиногр. у.
*
ЗарУчини, чин, ж. мн. Обрученіе.
О. 1862. IV. 6. МУЕ. III. 74. Іет ім ,
брацця, на заручини: там Маруся зару-
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мається, од батенька облучаешься, до све- .
-корка прилучает ся. Мет. 127.
Заручи ти, ся. См. Заручати, ся.
Зарюмати, маю, еш, гл.= 3арум ати.
Сама сіла задумала, карі очі зарюмала.
Мет. 75.
Зарюмсати, саю, еш, и .= 3 ар ю м а т и .
Зарюмсатися, саюся, ешся, гл. Имѣть
заплаканные
глаза.
{
9
Зарябіти, бію, еш, гл. Зарябить, запестрѣть. У Христ і... зарябіло у очіх.
Мир. Нов. 11. 51.
. Збрйд, д у , м. Правленіе, управленіе. Жел.
З а рй дж у вати, джую, еш, сов. в. за
р я д и т и , дж ^, диш, гл. 1) Ііреимущ. сов. в.
Управлять, завѣдывать.. 2) Приправлять,
приправить, сдобрить (кушанье, напр, сме
таной). Желех. Вх. Зн. 20. 3)—брагу. За
варивать, заварить брагу. Брагу зараз за
рядили. Мкр. Н. 20. См. Заряжати.
Зарядйти. См. Зарядж увати и заряягати.
З а р яд к а, ки , ж. Сметана. Желех. Вх.
З я . 20 .
З&ряжбти, жбю, еш, сов. в. варядйти,
Ж Іі Диш, гл. Заряжать, зарядить. Заряокайте ясне ружжо чорним порошком.'
Чуб. У. 1011. Узяв джура, та узяв ма
л и й пістолі заряжати. Мет. 401.
З&рязь, 8І, ж. Раст. Ніегасіиш аигапііа с и т . Лв., 99.
Зар ясн іти , нію , еш, гл. 1) Густо по
крыться плодами, листьями. 2) Переносно:
запестрѣть красивыми одеждами. Пожакуймо заст авщ инукозацьку,— нехай круг
.нас голота зарясніє. К. ЦН. 223.
Зарятбвувати , вую, ещ, сов. в. заря
тувати, т^ю, еш, гл. Помогать, помочь,
давать, дать помощь въ бѣдѣ, поддержать.
Спасибі тобі... шо це ти мене послухав
т а зарятував. Мнж. 142. Грішми заря
т уйт е на подушне. О. 1802. IX. 7. Вся
кого зарятовували, чим хто побідкається.
ЗОЮР. II. 285. І сам голоду й холоду не
знає, бо й його люде зарятовували, як чим
треба. Г Барв. 137.
Зарятбвуватися-, вую ся, ешся, сов. в.
.зар яту вати ся, т^ю ся, ешся, гл. Одол
жаться, одолжить, получать, получить ма
теріальную поддержку, занять. Се я у чо
ловіка зарятувався, т а й оплатив податі.
Екатериносл. у.
. Засбда, ди, ж. 1) Основаніе, основа.
2) Заключеніе; тюрьма. Десь моя дружина
сидить у засаді, сидить у заході в великій
досаді. Чуб. У. 342.

Засбдець, дця, лс.=Засадьок. Мирг. у.
Слов. Д. Эварн. Ум. Засбдчик, засбдчичок..
Жінка вибере із діжі тісто та маленький
заса&чичок посадить. ЗОЮР. II. 32.
Засадж увати, джую, еш, сов. в. засадити, джу, диш, гл. І) Засаживать, за
садить. Кукол наробили, куток засадили*
Макс. (1849). 104. 2) Засаживать, заса
дить (огородъ, садъ и пр.). 3) Засаживать,
засадить, посадить, заключать, заключить.
Засадили у темну темницю. Чуб. У. 396.
4) Втыкать, воткнуть, всовывать, всунуть.
Ніж в черево і засадив. Котл..Ен. III. 23.
Засадило руку та й витягле гадюку. Гліб. 56.
З&сбдистий, а, ѳ. Плотный, дюжій.
Вх. Лем. 417.
Засадити. См. Засадж увати.
Засадич, ча, л*.=Засадьок.
Засадний, а, ѳ. 1) Объемистый, боль
шой. Це засадні кулі: більше двадцяти ку
лів не візьмеш на воза. Засадні вуліки, хоч
по три р о ї накидай. Брацл. у. Не треба,
казано, дуже засадні снопи в'язати, бо не
висадиш і на вила. Могил, у. 2) Крѣпкій.
Засадні коні. Каменец, у. 3) Солидный*
Безпешна будь: чоловік зассідний, не ледащо
яке. Брацл. у. 4) Засадна зімй. Продолжи
тельная и постоянная зима. НВолын. у.
Засбдчик и засбдчичок, чка, м. Ум*
отъ засадець.
васбдьок, дька, м. Хлѣбъ изъ остатковъ тѣста, послѣднимъ сажаемый въ печь;
обыкновенно онъ меньше другихъ.
Засакрамѳнтуватися, т^ю ся, еш ся,
іл. Пріобщиться св. таинъ. Черк. у.
Засалаббнити, ню, ниш, гл.= 3асан д ричити. Оив так засалабонив, гцо його‘ і
чортяка тепер не витягне. Мирг. у. Слов:
Д. Эварн.
Засблити, ся. См. Засалю вати, ея.
Заселю вати, люю, еш, сов. в. васблити, лю, лиш, гл. Засаливать, засалить,
вымазывать, вымазать саломъ. Глянь, як
засалив рукава. Харьк.
Засблю ватися, лююся, ешся, сов. в.
васблитися, лю ся, лиш ея, гл. Засали
ваться, засалиться, вымазываться, выма
заться саломъ. Ой їж, кумо, горобця, не
засалюйся! Грин. III. 695.
Засандрйчити, ч у , чиш, гл. Всадить,
всунуть, воткнуть. Так засандричив коляку
в землю, гцо и чортяка не витягне. Мирг.
у. Слов. Д. Эварн.
Засандричитися, чуся, чиш ея, гл.?
Въ з&г&дкѣ: Звечора заяричилось, а к сві-

Засапатися-—Засиджуватися.
умві засандричилось. (Діж а з кістом).
Мнж* 174.
*•
'Засіпатися. См. Засапуватися.*

Засіпуватися, дуюся, ешся, сов. в*
засіпатися, паюси, ешся, гл. Запыхивать<уі, запыхаться. Втомивсь, засапавсь, спсн
-микався- Котл. Ен. III. 20.— Чого ж ти
так засапалась?— Я мовчу, не здишусь.
Г. Барв. 397.

Засатірити, рю, рипі, м.=Запроторити- 0 Оце так засатарив, гио й сам
не знайду шапки, Екатериносл. у. Слов.
Д. Эварн. 2) Засатарив мене чоловік сюди,
у ліс, а сам геть і подавсь. Миргор. у.
Слов. Д. Эварн.
Засварйтися, рюся, ришся, гл. Поссо
риться.
Засвітати, таю, еш, гл. Посватать.
Тою ж дня, як Катря їм згордувала, за
сватав другу дівчину. МВ. II. 132. А кою
за тебе засватаєм? Грин. І. 205. Прий
шов Євхимка, заплакав: „хтось мою М а
рійку засватав". Чуб. III. 207.
Засвйтатися, таюся, ешся, гл. Посва
таться. Поздоровляю тебе засватавшись.
Кв. Драм. 188.
Засвашкувйти, к^ю , - еш, гл. Начать
исполнять обязанности свішки.
Засвербіти, бйть, іл. безл. Зазудить,
зачесаться. Венери серце засвербіло од жалю,
що Еней стогнав. Котл. Ен. VI. 73.
Засвистіти,
щеш и засвистіти,
ТП$, стйш, гл. Засвистѣть, засвистать. За
свистали козаченьки в поход з полуночі.
'Макс. (1849). 140. Вітер буйний знявсь,
засвист івМог. 1 2 4 .'
Засвідчення, н я, с. Засвидѣтельствованіе, свидѣтельство, удостовѣреніе. Черк.
7* Смутна пісня є историчне засвідчення
важкою минувгиою життя. Левиц. (Прав
да, 1868, 484).- Піди, хай піп дасть за
свідчення. НВолын. у.
Засвідчити. См: Засвідчувати.
{ Засвідчувати, чую , еш, сов. в. 8а«відчити, чу, чиш, гл. Свидѣтельствовать, засвидѣтельствовать.
. Засвітйти, тйю, еш, гл. Свѣтать. Щ е
} на моїх воротях сонце засвітає. Ном.
Лі* 4886. Межи двома свгтлоньками там
Грино засвітало. Рк. Макс.
Засвітйти, ся. См. Засвічувати, ся.
вісвітл а, нар. Засвѣтло. Несуть страву,
ї? Що . запопали, щоб засвітла повечерять.
Шевч. 180.
, Засвічувати, чую, еш, сов. в. засві
тати , ч ^ , тиш, гл. 1) Зажигать, зажечь.
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Шевч. 257. Засвічу я свічку, перебреду річку
до моєї миленької хоть на одну нічку. Мет.
113. 2) Только сов. в. Засвѣтить, засіять.
Колись і в наше віконце засвітить сонце»
Ном. № 4886. Місяць у віконечко засві
тить. МВ. II. 9. Засвіти, Боже, з раю
нашому короваю, щоб було виднесенько кра
ят и дрібнесенько. Маркев. 101. Аж зірниці
засвітили. Искры изъ глазъ посыпались.
Ном. № 6628. 3) Тілом засвітйти. Показать
голое тѣло. Волбссям засвітйти; Открыть
волоса (о замужней женщинѣ). Ном.
№ З994.г
Засвічуватися, чуюся, ешся, сов. в.
8асвітйтися, ч^ся, тиш ся, гл. 1) Зажи
гаться, зажечься. Чом ти досі не світиш?—
Та ніяк лямпа не засвічується, 2) Только
сов. в. Освѣтиться, засвѣтиться, засіять.
Ой чому, чому у сьому дому так рано за
світилося? КС. 1883. II. 371. В ін як угле
дів дівчину, аж очі йому засвітилися. МВ.
Город, мов на свято, засвітився. М ені те
пер саме на.веселу .жизнь засвітилось. Г.
Барв. 10. Каганці в бчах засвітилися. Искры
изъ глазъ посыпались. Ном. № 3982.
Засвоїти. См. Эасвоювати.
Засвбювати, вбюю, еш, сов. в. за
своїти, вою, їш, гл.' Присваивать, при
своить. Велику материзну мала, а з тим
добра вона не знала... Брат все, що лучче,
засвоїв. Мкр. Г. 18.
З а св ятк у в іти , к^ю , еш, гл. Запразд
новать.
Засвяткували вже оці жиди.
Черк. у.
*.
. Засѳлйти, ся. См. Заселювати, ся.
З&сблшцѳ, ща, с. Заселенное місто.
Засблювати, люго, еш и заселйти,
’лйю, еш, сов. в. заселйтн, лю, лиш, гл.
Заселять, заселить. Аф.
8асЄлюватися, лююся, еш ся и засѳ’ЛЙТИСЯ, лйю ся, ешся, СОВ. в. 8&СѲЛЙТИ*ся, люся, лиш ся, гл. Заселяться, засе
литься. Я зазнаю сей край, як він тілько
що заселявся.* Стор. II. 9.
‘ Засбра, ри, об. Нечистоплотный человѣкъ. *
• •
Засйвіти, вію, еш, гл. 1) Посѣдѣть*
■"2) Засѣрѣть. Аф. .4^4.
Засйджувати, джую, еш, сов. в. 8асйдіти, дж у, диш, гл. 1) Просиживать,
' просидѣть. ГІст ь лави не засидить, ліжка
не залежить. Ном. № 11939, 2) Насидѣть.
* Засиджене яйце.
8асйдж уватися, джую ся, ешся, сов. в.
• в& сйдітися,; дж ^ся, дишся, гл. Засижи
ваться, засидѣться. Я к т ільки було почув
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дзвін, то вже ні заграється, ні засидиться* заспать, подолгу спать. Щ об хазяйка не
Зоя звеліла не давати багато пляшок на засипала, до корови рано вставала. Ном.
стіл, щоб духовенство не засиджувалось* № 254. 3) Сов. в. Заспйти, сплю, спйш. За
Левиц. І. 395.
бывать, забыть что-либо за сномъ, послі,
- Заси діти , л ію , єпг, сов. в. васліти, сна. Любощів ні заїсти, н і запити, ні за
шлю, шлеш, гл. 1) Засылать, заслать. 2) спати. Г» Барв. 449.
Ссылать, сослать. Туди тебе зашлють, де
II.
Засиніти, дію , еш, сов. в. з а с і
козам роги правлять. Ном. № 3631. 3) По пати, пдю, плеш, гл. 1) Засыпать, засы
сылать, послать, присылать, прислать. За пать. Засипав їй очі борошном. Грин. П.
силай, посилай, серденятко моє, частенькії 337. Його житло засипле з неба сірка. Б .
листи. Мет. 24. Москалів заслав царь, та Іов. 40. Поховали. Засипали домовину. Г.
й припинили. Черк. у. Старостів засилати. Барв. 208. 2) Всыпйть, всыпать. Засипав у
Сватать. Заслав він старостів та й хустки ступу проса і заставив товкти москаля.
побрав.
Рудч. Ск. II. 166. Чиє, пане, засипаног
Засй ли тн. См. Засилю вати.
тою й мелеться. Мнж. 120. 3) Только
Засйлю вати, люю, еш, сов. в. засй- сов. в. Быстро заговорить. Засипав, як го
12894.
л и т и , лю, лиш, гл. 1) Усиливать, уси рохом в бочку. Ном.
I.
Засинітися,
пію
ся,
ешся, сов. в. 8алить, подкрѣплять, подкрѣпить. Вона тебе
спітися,
силюся,
спіш
ся,
м. Засыпаться,
н і в чому за руку не веде, вона тільки
твій розум засилює, щоб сама т и свій заспаться, спать слишкомъ долгр. Нема а
•ш лях пізнала. К. Д. Серце. 29. 2) В ді- мене свята,— каже чорт:— я не загуляюсь,
вать, вдѣть; всовывать, всунуть. Засилити не запіячу, не засплюсь і на Великдень.
нит ку в голку. Желех. Вх. Зн. 39. Дірка Г. Барв. 193.
I I . Засинітися,пію ся,еш ся, сов. в. за
була викопана в стіні невелика: так тілько
с
іп
ати
с я, плю ся, леш ся, гл. Заш літься,
можно було руку туди засилити і витяг
засыпаться.
Нехай мені гарячим піском
т и що-небудь поблизу. Новомоск. у. 3) При
кріплять, прикріпить, привязать (веревку, очі засиплються. МВ. Н. 63. Засипалась
криниченька золотим піском. Чуб. У. 204.
ц іп ь и пр.). Желех.
З іси д к а, ки , ж. Пища, что-либо
Засиплйти, лйю, еш, гл. Просыпать
подкріпляющее силы—пища или напи- какое-либо событіе, язлеиіе. Зелена діброво,
токъ. Желех.
скажи мені правду: хто такий у світі
Зосйлка, к и , ж. Ушко, отверстіе зору засипляє? Чуб. У. 486.
для вдіванія нитки, снурка и пр. (въ иглі
З асір н и ти . Сц. Засирнюватн.
я пр.). Ж елех..Вх. Зн. 20.
Засйрнювати, т о ю , еш, сов. в. ваЗасйлок, л к у , м. Помощь, подкрі- сйрнити, ню, ниш, гл. Запачкивать, за
пленіе, поддержка. Желех.
пачкать сыромъ.
Засиніти, нйю, еш и засиніти, пію ,
Засиротйти,
т іш , гл. Осиротить.
■еш, сов. в. васн^ти, сн^, неш, *л^ *1). За
Засиротіти, тію , еш, гл. Осиротіть.
сыпать, заснуть. Серед миру я лягаю, тихо Дит я ж моє коханеє, чого рано засирозасинаю. Б . Псал. 7. Ходила, блудила та тіло? а ’я молода завдовіла. Чуб. У. 807.
й заснула, приїхав Гриць мій,—я й не чула.
Засисіти, сію , еш, гл. 1) Засасывать.
Лавр. 55. Заснули думи, серце спить. 2) Жалить, кусать (о змѣяхъ). Хт о буде
Шевч. 224^
цю молитву знати. ~ Не буде звір йою
З аси н іти , шб, нйш, гл. Засинить.
, поїдати, не буде гад йою засисати. Грин.
васиийтися, шбся, ийшся, и . Сді- >Ш. 151.
латься синнмъ. Засинилось полотно. НВоваси тіри ти , рю, риш, м .=8ас& талынск. у.
рити. Де т и заситарив коня? Мнж.
Засиніти, нію , еш, гл. Засиніть, За
З а си т іт и , ч$ , т іш , гл. Вогнать, за
синіли понад Дніпром високі могили. гнать. Заситить оце кілок у землю. ЛеШевч. 30.
(
бед. у.
Засинітися, нію ся, ешся, м.‘= 3 а с и З аси тіти ся , ч ^ся, уишся, гл. Всо
ніти. Сине море засинілося. Чуб. У. 985.
саться, увязнуть, завязнуть. О. 1861. XI.
8ЙСИП, ну, м. и васйпа, пи, ж .= Д р я  116. "
сна. Вх. Уг. 359.
Заси н іти , ній), еш, сов. в. засбхнути
І.
Засиніти, н ію , еш. 1)= £аси н ати
. и. васйхти, х н у , нѳш, м.' Засыхать, за*
2 ) Сов. в. Заслйти, сплю, спйш. Засыпать, , сохнуть. Я к та билина засихала. Шевч»

Засичати— Засіяти.
$67. В пали карі очі, засохли губи., Шевч.
$58.
Засич&ти, ч у , ч і т , гл. Зашипѣть (о
$мѣѣ). Г<фта хоч не скусить, то заси
чить. Ном. № 2878.
Засийти, сийю, еш, м .= 3 а с я т и , І
світ над ним не засияв вовіки. Б . Іов. 7.
8&СІ6, собу, л і. Средства матеріальнім,
силы.' В мою батька засіб невеликий, се
р е д н ій в ін не багатий і не вбогий. Рк*
Девиц. Я кі маємо до сього часу грошові за
соби і звідкіля гце їх добути, про те инхиим часом рахуватимем. Б . (О. 1862. П І/
23). Н а сю... боротьбу тратять вони
останні сили, останні свої засоби. Б . Бр. 31.
Засібнйй, б, 6. 1) Зажиточный, со
средствами. Х иба котрий засібний, то не
купував голодною року хліба. Баменец. у.
2) Объ^ одеждѣ: просторный. Гол. Од. 18.
Засібно, нар. Зажиточно, со средствами,
8&сів, му, лс. Посівъ. Оия рука у нас
слою року під засівом. Черк. у. Дають
плуги, воли сірі, гце й до тою всі засіви.
Чуб. У. 216.
Засів&дьнив, ка, лс. Поздравляющій съ
новымъ годомъ и посыпающій при этомъ
въ хомнатѣ хлѣбными зернами. Прилуц. у.
г Засів&ти, в&ю, еш, сов. в. васіяти,
сію, еш, гл. 1) Засѣвать, засіять. Почав...
пшеницю сіять і засіяв нею цілих дві де
сятині. Грин. II. 47. Годимось, як городи
засіваємо. МВ. II. 206. Чою ви лаєтесь!
Хиба вас поле засіяно? Ном. Л* 9230. 2)
Посыпать комнату зернами при поздравденіи съ новымъ годомъ. Прилуц. у. 3)
Только сов. в. Затанцовать. Потім горлиці
досіяв Гарасим Калина. Мкр. Н. 29.
. ( Засівбтфся, в&юся, ешся, сов. в. за
сіятися, сіюся, ешся, гл. 1) Засіваться,
засіяться. Узяло тоді хлоп'я жменю жита
та й посіяло навхрест,, от усе т ле й за
сіялось житом. Грин. І. 72. 2) О волосахъ: пробиваться* пробиться. Ще моло
денький: борідка тілько стала засіватись.’
Екатериносл. у. Не піду ж я за старою,— бородою коле; но я піду за такою,
що вус засіявся. Грий. I I I . '195.
Засідатель, л я , лс, Засідатель. В ибрали мене в засідателі, Стор. І. 161.
Засідательський, а, е. Засідательскій.
Накинув юлова засідательські мітки пряс
ти. О. 1862. II. 39.
,
Засід&ти, д&ю, еш, сов. в. засісти,
<&Ду, деш, м. 1) Садиться, сість. Проримо до гурту (дб вечері)! привітали- мене
* вклонились.— Може б поруч зо мною така
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краля засідала, га? каже Назар. МВ. (О
1862. Ш . 57). 2) Засідать, засість, при*
сутствовать. Засідав серед громадзьгсих му
жів. Б. Іов. 61. 3) Быть въ эасаді, под
карауливать изъ засады. Ой не лети, со
вий орле, на Волиння пити, засідають
вражі лящки, хотять тебе вбити. Чуб.
У. 133. 4) О м іс т і; занимать. Війшовнелюб в осоту, засів усю лаву. Чуб. У. 345.
5) Засідать, засість гді-либо. Та й за
сядем по пасіках на ввесь літ остаток, Б .
Досв. 109. ’
З&сіди, дів, лі. мн., в&оідка, ки, ж.
Засада, подстереганіе. Ходити, піти на з&сіди,з&сідку. Залегать, залечь на дичь. Охотники... підуть на засіди. Мнж. 156. Ходив я
на засіди на котки. Екатериносл. у. П ігиов на засідки гна вовків. Банев. у. Д а
серни та оленя вгшдить стрілець на за
сідку. Шуи. I. 235.
Засідл&ти, д&ю, еш, іл. Осідлать.
Засідлав собі коника гетьманською. Чуб»
Ш . 294.
8&сідов, д ву, м., Яйцо, пролежавшее
нѣкоторое время подъ^ насѣдкой.
З&сік, в а , м. васіка, ви , ж. Закромъ.
Чуб. УН. 388. В ін узяв, роскрив один за
сік. Рудч. Ск. Ц. 141. Засіли в законах,
як миші въ засіці. Б. Гр. Б . XXX. Поди
вився він у своїм обийсті,— аж у ньою все
жито в засіках. Рудч. Ск» І. 8» Ум. 34січон, з&січка. Прийшли в будчину, подиви
лись у засічку, аж там та пляшка, гцо
вкрадено. Новомоск. у.
*(
Засів&ти, к&ю, еш, сов. в. ваоїкти,
ч ^, чбш, гл. Засікать, раниті (о цогѣ ло
шади). ^Еінь засіка ноѵу.
Засіл л я, л я , с. Виселень, хуторь за
селомъ.г
васіиов, и к у , лі. Загородка у сіней^
васіпати, паю, еш, гл. Задергать* За
сіпали, {як циган сонце. Харьк. у.
Засіпатися, паюся, ешся, гл. 1) За
дергаться. 2) Сильно умориться оть хлопоть, біготни. Наймички аж застались,
пораючись: тй локшину кришить, та ва
реники ліпить. Бв. II. 212.
Засіріти, рію, еш, и . З асір іть, на
чать с ір іт ь ; рязсвітать.
Засірвув&ти, в^ю , еш, гл. При обмазкі стѣнъ слегка побілить білою гли
ной (худшимъ сортомъ). по сірой. Ново
моск. (^алюбовск.).
Засісти. См. Засідати.
Засічи, ч$ , чбш, іл .= 3 ас ік тн . Желех.
Засіяти, ся, См. Засівати, оя.

Заскаба—Заслинювати.

Об

З&скйба, би, ж. Заноза.
З&скйбйти, Си. Заскаблю вати.
Заскйблювати, люю, еш, сов. в. ваФкйбйти, блю, биш, гл. Занозить.
Заскавучйти, ч$ , чйш, и . Завизжать.
Заскавучали... собаки. Стор. МПр. 111. Нея а й тільки руки зложу, заскавучиш ти,
Ж цуцик. Ном. № 3594.
Заскакйти, кйю, еш и к ач ^, чѳш, и .
Запрыгать. Ніхто не баче, як спрута пла
це, а як заскаче,, то всяк побаче. Ном.
& 10698.
Заскакувати, кую,' еш, сов. в. заскбчити, чу, чиш, гл. 1) Вскакивать, вско
чить, попасть куда. Заскочила баба в не^ует: ні назад, ні наперед. Ном. Л® 10,086.
2) Захватывать, захватить, застигать, за
стичь*. Гайдамаки напали на двір Олексійц я у Білозер'ї, а самого пе заскочили.
ЗОЮ Р. I. 249. Де т и його спобіжиш, де
упи його заскочиш? Чуб. І. 92.
Заскалйти, лю, лиш , гл. Занозцть.
Заскалив палець. Каменец, у.
Заскйлка, к и , ж. Заноза.
Заскйлля, л я , с. При тесаній дерева
оставшіяся на немъ острыя щенки. Ка
менец. у. •
Заскарйтися, раюся, ешся, гл. Забо
житься, поклясться словами: ’Скарь ня,
Боже! Вх. Лем. 417.
ЗаскЙржити, ж у, ж иж , и . Принести
жалобу.
З&скварчйти, ч ^, чйш, м .—Заш кварЧати. ЗОЮР. Н. 18.
Заскѳпйти, плю, пйш, гл. Занозить.
Левч. 44.,
Заскйгл&ти, глю, лиш , гл. Жалобно
застонать, завыть, завизжать, залаять.
Одна гонча засшглилй ' і стала дряпать
лапам и і скребти землю. Стор. МПр. 112;
А ж гульк!' із-за байраку татарва! як заскиглять', мов собаки.
Заскім лити, лю, лиш , м .= 8 а с к и г л и т . Заскімле по собачий. Полт. г.
Заскіпати, и . Встрѣчено въ безлич
ной формѣ въ сдід. бранномъ вираженій:
А в голові би ти заскіпало!—т. е. чтобы
наболіла тебѣ голова такъ, вакъ будто бы
ее кололи. Шух. I. 34. См. Скілати.
Засклѳпйти, пліо, пйш, и . 1) Вы
вести сводъ. 2) Запереть, замкнуть, заклю
чить. 3) Закрыть плотно. М и воду так
засклепили (у водянці). Александров, у. 4)
Окаменить, сдѣлать твердынь. Засклепило,
щ о не можна' орати. Каменец, у.
•

Засклити, лю, /лй ш , гл. Вставить
стекло. Загкли
оте
*
» вікно.
Заскліти , лію , еш, гл. Замереть. Заскліла-сь б^ла, замліла, що вже й болю не
чула... Тоді дали трохи ульги,— ... віджилась,
краси набралась. Св. Л. 301.
Заскорбйти, блю бйш, гл. Опечалить.
Увійде в хат у з молишою— не звеселить,
а заскорбить. Г. Барв. 149.
Заскорбдитя. См. Заскороджувати.
Заскороджувати, джую, еш, сов. в.
заскорбдитя, дж у, диш, гл. Бороновать,
забороновать. Зорали, . посіяли... заскоро
дили. Рудч. Ск. II. 194!
Заскреготати, ч ^, чѳш и заскрего
тіти , ч ^, тйш, гл. Заскрежетать. Назирає
грішний правих і зубами заскрегоче. К.
Псал. 87. Сорока заскреготить. Шух. І.
89. Скрикнув він, заскреготівши зубами.
Стор. МПр 99.
Заскрипіти, плю, пйш, гл. Заскри
піть. Заскрипіли ворітоньки, бо були за
перті. Мет. 161.
'
'
Заскубйти, баю, еш, сов. в. заскубти,
б^, ббш, гл. 1) Часто и много драть за
волосы; вообще подвергать постоянному
дурному обращению: нобоямъ, преслідованіямъ и іір. 2) Хватить за волосы. Б ільш
заскуб чуприни, тільки і вирвав.
Заск^бувати, бую, еш, гл.= 3аскубати.
Заскучйти, чАю, еш, гл. Заскучать.
Отже мій Андрійко хутко і заскучає.
МВ. II. 9 .,
г
Заслабіти, бію, еш, гл. Заболіть. А
в суботу заслабім, а в неділю лежала, в
понеділок умерла. Чуб. V. 794.
Заслйбнути и васЛАбти, бяу, неш,
м .= 3 асл аб іти . Я к заслаб, то спокійно
дожидав смерти. Левиц. Пов. 80. Заслаб
чумак, засмб молоденький. Рудч. Чп. 136.
Заслйвлѳний, а, ѳ. Прославленный.
Екатериносл. у. Слов. Д. Эварн.
Заслйнѳць, и д я, м. Ссыльный. Желех.
Заслйння, н я, с. Ссылка. Желех.
Засластьбнити, ню, ниш, гл. Зама
слить, засалить.
<
Засластьбнитися, ш ося, нш пся, іл.
Замаслиться, засалиться. 1
І. Заслйти. См. Засилати.
П . Заслйти, ся. См. Застилати, <ся.
Заслебѳзувйти, з^ю, еш, гл. Начать
читать невнятно, по складань. Аф. 435.
Заслйнити, ся. См. Заслиню вати, ся.
Заслйню вати, нюю, еш, сов. в. заслйнити, ню, ниш, гл. Заслюнивать, за
слюнить, испачкать слюной. '

Заслинюватися—Засмальцьовувати.
Заслиню ватися, нююся, ешся, сов. в.
засдйиитися, нюся, нишся, гл. Обслю
ниваться, обслюниться. Прийшла Венера
{скривившись, заслинившись і завіскрившисъ.
Котл. Ен.
Заслідити, джу, дй ш ,-и . Запачкать
слѣдами (грязной обуви).
З&слінка, ки, ж. Доска для закрытія
отверстія въ кухонной печи. Одслонила
заслінку у виняла з печі... і поїла. Рудч.
Ск. II. 41.
Засліпити, ся. См. Засл іп л яти , ся.
Заоліплйти, лйю, еш, сов. в. засдіпйти, плю, пиш, гл. Осліпить. Молода
княгиня всіх засліпила своєю красою. Стор.
МПр. 76. ї ї краса засліпила йому очі. Ле
виц. КС. 86. Йому засліпило бчі. Онъ ослѣпъ.
Переносно: закрылъ глаза, пересталъ видѣть (ночью, вО снѣ). Сієї ночі, як ворогам
засліпить очі. Мкр. Г. 38. Переносно: осліпить, лишить правильнаго взгляда на вещн.
Нехай і турчин... Байди золотом не заслі
пляє. К. Бай. 29. Пам'ять посмертна твоя
засліпляла маною нам очі. Костом. (О. 1861.
І. 94). Покиньте... засліплених латиною
панів. К. ПС. 134.
Засліплйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
засліпитися, плюся, пишся, гл. О слі
пляться, осліпиться. І блиск їх сяяв так,
що очі засліплялись. Щог. Сл. 70.
Засл6на,..ни, ж. 1) Зававісь. НВолыы. у. 2 ) = Заслінка. Півидче лізьте під
припічок. Я заставлю вас заслоною, а як
усі поснуть, тоді випущу. Котл. МЧ.
364. 3) Зашита. Моя ти радість і
одрада, моя заслона і ограда. Котл. Ен.
У. 60.
Заслонити, ся. См. Заслоняти, ся.
Зёслонка, ка, ж .= 3 а с л ін к а .
Заслонйти. нйю, еш, сов. в. заслонгіти, ию, ннш, гл. Заслонять, заслонить,
закрывать, закрыть, завішивать, завісить.
Сирая земля двері залегла, віконця засло
нила. Мет. 151. Укинув ї ї в піч і засло
нив. Рудч. Ск. II. 40. Я гірко плакала, що
не довелось їй очі заслонити. Г. Барв. 95.
Заслонйтися, нйюся, ешся, сов. в.
заслонитися, нюся, нишся, гл. Закры
ваться, закрыться, заслоняться, заслонить
ся. Пай ся люде наговорятЬу ніхто їм не
боронить. Ой прийде тая годиночка, що ся
очі заслонить. Чуб. V. 125.
Заслуга, ги, ж. 1) Заслуга. Котюзі
по заслузі. Ном. № 7089. 2) Вознагражденіе, жалованье. Що я в свого пана служив
1 эослуги не получив. Чуб. У. 1014. Мари
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вкрити червоною китайкою, заслугою ко
зацькою. К. Досв. 48. Ум. Заслуженька,
Заслуж ѳнйна, ня, от.= Заслуга 2.
Желех.
Заслуж бнняк, ка, м. Заслуженный
человѣкъ? Ум. Заслужённичок. Сину мій,
кавалерочку, і сину мій заслуженничку,
сину мій страдальничку! Похорон, прячитаніе. Мил. 216.
Заслуж енька, ки, ж. Ум. отъ иаслуга.
Засл^ж ина, ни, д е .= 3 а сл у га 2. Ой
нетяго, нетяго, нетяженько моя, де заслуо/сина твоя? Чуб. V. 1023.
Заслуж йти. См. Заслуж увати.
Заслуж увати, жую, еш, сов. в. ви
служ ити, ж у, жиш, гл. Заслуживать, за
служить, зарабатывать, заработать. К. Доев,
148. Як заслужиш пару волів, а пару жу
панів, тоді сядеш коло моїх вишитих р у
кавів. Мет. 42. Бог правдивий всіх нас діла
знає, як хто заслужить— так заплату
дає. Чуб. У. 450. Заслужував гетьманства
він кріваво. К. ЦН. 304. М атір не купи
ти, не заслужити. Ном. № 9359.
Заслуж чина, нн, д е .= 3 а с л у га 2. Нстяженько моя, де заслужчина твоя? Грин.
III. 206.
Заслухатися. См. Заслухуватися.
Заслухуватися, хую ся, ешся, сов. в.
заслухатися, хаюся, ешся, гл. Заслуши
ваться, заслушаться. Я к стане росказувати, то я й заслухаюся. Кв. Драм. 265.
Засдьовйти, ж у, вйщ, гл. 1) Обмочить
слезами. Засльозив подушку. 2) Просле
зиться.
Засльовйтися, ж уся, зйш ея, гл. Об
литься слезами. Плакала дівчина, засльозилася.
Засльотйтися, тйться, гл. безл. Насту
пить дождливой погоді.. Уже засльотилось,
не можна молотити. НВолын. у.
Засмагнути, ну, иеш, гл. Загоріть.
Засмаг так. Г. Барв. 2^)9.
Засмёжити. См. в с м а ж у в а т и .
Зйсмажка, ки, ж. Жиръ, пережарен
ный съ мукой для заправки кушанья.
Засмёжувати, жую, еш, сов. в. засмёжити, ж у жиш, и . Поджаривать, под
жарить въ маслі. Засмаж грибків на сні
дання.
Засмакувёти, кую, еш, гл. Найти по
вкусу, распробовать.
Засмалйти, ся. См. Засмалювати, ся.
Засмальцьовувати; вую, еш, сов. в.
засмальцювёти, ціою, еш, гл. Засаливать,
засалить, запачкать жиромъ.
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Засмалювати—Засвічуватися.

Засмалювати, люю, еш, сов. в. засмалйти, лю, лиш, гл. Обжигать, обжечь;
опаливать, опалить.

■Засмалюватися, лююся, ешся, сов. в.
эасмалйтися, люся, лишся, гл. ^ О б ж и 
гаться, обжечься. Іванова хат а запали
лася, Іванова голова засмалилася. Чуб. III.
205.
З асм али ти , ч £ чйш, гл. Приправить
(кушанье). К уліш пісний. Чом же Фги його
не засмачила? Грин. II. 177.
Засм ердіти, д ж ?, дйш, гл. Завонять.
В повітрі засмерділо смалятиною. Левиц.
Пов. 188.
Засм ердітися, дж ^ся, дйшся, гл. Провоняться. Вж е ввесь світ засмердівся ним
(тютюном). Грин. II. 14.
Засж йкати. См. Засм икувати.
Засм и кувати , кую, еш, сов. в. засмйкати , каю , еш, гл. 1) Задергивать, задер
гать. Засмикали, як циган сонце. Ном.
№ 10057. 2) Сбивать, сбить съ толку.
Засм ітйти. См. Засмічувати.
Засмічувати, чую, еш, сов. в. засмі
тйти, ч^, ТИШ, гл. Засорять, засорить.
Засм іш йти, ш ^, шйш, гл. Уморить со
смѣху. Засмішив мене. Константиногр. у.
Засм ійти , мію, ёш, гл. Осмѣять, засмѣять. Люде чуж ії ї ї засміють. Шевч. 28.
Засмійтися, міюся, бшся, гл. Засм і
яться. Як погляне, засміється, душа замірає. Чуб. У. 25.
Засмбктаний, а, е. 1) Засосанный.
2) Плохо уродившійся, болѣзненный. Ж и
то... ледві од землі одлізло,— низеньке, жов
те, засмоктане. Мир. ХРВ. 5.
Засмоктати, ся. См. Засмоктувати, ся.
Засм октувати, тую , еш, сов. в. за
смоктати, к ч ^ , чѳш, м. 1) Засасывать,
засосать. 2) Сплачивать, сплотить (о водѣ
въ землѣ). Вода засмоктала землю у куршні: зробила ї ї твердою. Черном.
Засмбктуватися, туюся, ешся, сов. в.
васмоктйтися, кч^ся, чѳшся, и . 1) За
сасываться , засосаться. 2) Впиваться,
впиться. Олег мови не кінчає, скочив як
на муках,— йому в ногу засмокталась чор
ная гадюка. Рудан. ІУ. 31.
Засмолйти. См. Засмолювати.
Засмблювати, дюю, еш, сов. в. за
смолйти, лю, лиш, гл. Засмаливать, за
смолить. Коли т и смолою засмолений, ка
же вовк, то дай і мені засмолити бік, а
то собаки обідрали. Рудч; Ск. II. 14.
Засмутйтн, ся. См. Засмучати, с я.

Засм уткуватися, к^ю ся, ешся, и .
Загрустить. г
Засм утнітя, нхю, еш, гл. Опечалиться.
Засмутув&тя, т^ю , еш, гл. Опечалить
ся. Засмутувала на чужій сторони Г.
Барв. 410.
Засмуч&тя, ч&ю, еш и засмачувати,
чую, еш, сов. в. засмутити, ч^, тиш,
гл. Опечаливать, опечалить. Не тіш мої
воріженьки, не засмучай мене. Гол. І. 289.
Не засмучуй мене тяжко. К. їїсал. 102.
Вона ж йою не звеселила, тілько гірше
засмутила. Мет. 145. Господь засмутив,
Господь и потішить. НВолын. у.
Засмуч&тися, ч&юся, ешся и засм ачу
ватися, чуюся, ешся, сов. в. засмути
тися, ч^ся, тиш ся, гл. Оиечаливаться.
опечалиться. Загубив гроші та так ся.
небоженько, засмутив. Каменец, у.
З&снівка, ки, ж. Родъ шитья. Все
пообшивані (рушники) заснгвками. Кв. 1.
111. Ум. Збснівочка.
Засніж ити, ж у, жиш, гл. Покрыть
снѣгомъѵ
Засніж итися, ж уся, жишся, гл. По
крыться снѣгомъ. Уже й сніг почав сія
тись із неба, і гілля засніжилось мов зая
чим пухом. Мл. л. об. 175.
З&сніт, * ту, м. Головня зерновая,
Цгеба 8е§е1ит. Люде купують жито з
заснітом, бо воно дешевше. Ковел. у.
Заснітйтя, ся. См. Заснічуватк, ся.
З&сніток, тку , м. Зародышъ. Який
кущ не вирви, то й заснітку навіть кар
топлі нема. Могил, у.
Заснічувати, чую, еш, сов. в. заснітйти, ч ^, тиш, гл. 1) Засыпать, засыпать,
забить (чѣмъ-либо сыпучимъ). Побігла б
по його сліду стежками, перелазами, да
снаги не маю, наче хмелиною ноги спутано,
очі эаснічено—т. е. засыпано землею въ
могилѣ. Г. Барв. 78. 2)— бчі. Отвести глаза,
отуманить, одурачить. Та вони, прокляті
цигани, так тобі заснітять очі, гио ти й
сам не зчуєшся, як і гроші їм викинеш.
Миргор. ,у. Слов. Д. Эварн.
Заснічуватися, чую ся, ешся, сов. в.
заснітйтися, ч^ся, тиш ся, гл. 1) Зарож
даться, зародиться. І не заснітйлось на це
(ному). Нѣтъ этого и признаковъ,. и не
начиналось. Минуло їх (років) аж п'ять,
а на щастя сиротам і не заснітйлось.
Св. Л. 112. 2) Сокрываться, покрыться
головней зерновой (ІІгебо 8е§е1ит). Збіж
жя заснітилося. Вх. Пч. І. 13. 3) Заку
пориваться, закупориться (о гнойной ранѣ),

Заснов&ння—Заспокоюватися.
забиться ігноемъ. Оие рана заснітилася,
мак м ій і не витіка. Лебед. у. Нарве па
лець, витече трохи гною, знов заснітиться
ща й болить. Лебед. у. Заснітився гній
у вусі»
Заснбваяня, ня, с. Закладка (построй*
ки) и угощеніе по поводу этого. Шух.
І. 89.
; Засновиґбти, ґйю, еш, гл. Засновать, за
бігать.
Заснбвувати, вую, еш, сов. в. засну
вати, ную* ёш, т. 1) Засновывать, за
сновать, затыкать. Я&ткать. Заснуем ліси
все поворозками. Нп. Павук заснував усе
вікно. 2) Основывать, основать. Нову Січ
на Чортомлику заснувати. К. Бай. 114.
Заснбвуватися, вуюся, ешся* сов. в.
заснуватися, нуюся, ёшоя, гл. 1) Засновываться, засноваться, затыкаться, за
ткаться. Паутинням заснувалось. Кв. ІЬ
196. 2) Основываться, основаться.
Заснозйтн, ж ^, виш, гл. 1) Затянуть
перекладины въ ульѣ. 2) Вставить въ ярио
снбзи.
Засн^лий, а, ѳ. Уснувшій. Заснулий
на зіму бабак. Ном. № 5491.
Заснути. См. Засинати.
Засббок, бку, м. 1) Сборки на спинѣ
долушубка вверхъ отъ талій. См. Засібний 2. 2) Задняя часть рубашки. Вх.
Зн. 20.
Зёсов, ва, м. Засовъ, задвижка. Ум.
Засовёць. Трьома засовцяки засувала (двері).
Мил. 85.
Засбватися, ваЮся, ешся, гл. Засоваться, задвигаться. Стара заховалася на
місті, мов гг гцо вкусило. Мир. Нов. II. 47.
Засбвгати, гаю, еш, гл. Зашаркать
(ногами).
З&совѳнь, вня, де.=Засов. Звенигор. у.
Засовбць, вцй, м. Ум. отъ засов.
Зёсовка, ки, ж. РодЪ' деревяннаго за
сова или задвижкіг у дверей, запираёмой
и отпираемой снаружи при помощи особаго ключа. КС. 1889. У. 489. Чуб.
VII- 383.
Засокотётн, ч^, чѳш, гл. Закричать,
закудахтать (о курахъ). Півень засошпав,
заляпав криламиѣі заспівав. Левиц. І. 45.
Засолити, лю, лиш, гл. Посолить.
Варвара заварить, а Сава засолить, а М и
кола поставить кола. Ном.Л® 507.
Засолбджувати, джую, еш, сов. в.
васолодйти, дж ^, диш, гл. Подслащивать,
подсластить.
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Засблыцик, ка, м. Занимающейся соленіемъ рыбы на заводахъ. Черном.
Засоптй, п^, пбш, гл. Засопѣть. А
Н ичипір мав гцось сказати та й не зду
жав і тілько дужче засіп. Кв. І. 240.
Засоптйся, п^ся, пбшся, гл.— Засапа
тися. Оддиш бо трохи, Остапе! бач, як
засіпся. К. ЧР. 204.
Засорбмити, ся. См. Засоромлюва
ти, ся.
Засоромлювати, люю, еш, сов. в. 8агорбмити, млю, м и т , гл. Пристыжать,
пристыдить.
Засорбмлюватися, лююся, ешся, сов.
в. аасорбмитися, млюся, мишся, гл. Кон
фузиться, сконфузиться, застыдиться. А
вона і всміхнеться, і засоромиться. МВ.
<(0. 1862. ІН. 41).
Засбхлий, а, е. Засохшій. Дрібні сльози
то пожарищу на засохлу землю роняв. Мл.
л. сб. 90.
Засбхляний, &і ѳ = З ас о х д и й . Тісто
зверху не засохляне. НВолын. у.
Засбхнути и эасбхти. См. Засихати.
З&спаний, а, ѳ. Сонный. Левиц. Пов.
17. Ой очі мої заспані. Мет. 263.
Заспбти. См. Засипати 2.
Засп&тися, силюся, пйшся, и . Обрюзг
нуть отъ сна, имѣть сонный видъ. Чуб.
У. 106.
Зёспів, ву, м. Запѣвъ, прелюдія. К.
Дз. 5.
Заспівёти. См. Заспівувати.
Заспівувати, вую, еш, сов. в. васпів&ти, в&ю, еш, гл. 1) Запѣвать, запѣть.
Заспівайте пісеньки ой хоч однії. Мет.
114. Заспівало пбле—говорится о шумѣ
зрѣлаго хлѣба. Ой чиє ж то поле заспі
вало стоя, заспівам) нам, хорошим женцям?
Мет. 394. 2) Убаюкивать, убаюкать колы
бельной пЬсней. Над колисками дітвору
немовлят заспівуєм котками. К. Дз. 238.
3) Заглушать, заглушить при помощи пѣнія (горе, бѣду и пр.). Не втекла... т аш
од свого лиха: і не загуляла й не заспівала,
й не затанцювала йою. Левиц. І. 86.
З&спіль, нар. Сплошь, подрядъ. Мнж.
180.
Заспокбїтя, ся. См. Заспокоювати, ся.
Заспокоювати, кбюю, еш, сов. в. за
спокоїти, кою, їш, гл. Успокаивать, успо
коить. Ой ти вміла заспокоїть лякане,
серденько. К. Досв. 140. Галя йою заспо
коювала, голубила. Мир. ХРВ. 389.
Заспокоюватися, кбююся, ешся, сов.
в. заспокоїтися, коюся, їшся, гл. Усно-
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Заспоритися—Застановляти.

каиваться, успокоиться. Зінько! заспокойся,
Заставляти, лйю, еш, сов. в. заста
я од щирою серця тебе прощаю. Стор. вити, влю, виш, гл. 1) Закладывать, за
МПр. 58. Знову заспокоївшись, сидить коло ложить. Оце кожух заставила та купила
крит иі. К. МХ. 41.
борошна. Харьк. 2) Заставлять, заставить,
^Заспоритися, рюся, ришся, і л . Заспо загораживать, загородить. 3) Уставлять,
рить.. ^Заспорились орел та муравка, хто уставить. І стравами столи твої заста
дужчий. Мнж. 147.
вить. К. Іов. 80. 4) Заставлять, заставить,
Засс&ти, сс^, ссбш, и . Начать сосать. принуждать, принудить. Заставила мене
Засс&тися, сс^ся, ссбшся, гл. Засо- мати тонку пряжу прясти. Лавр. 66. 5)
саться, сосать слишкомъ долго. Желех.
Опускать, опустить шлюзный ставень. У
З&став, ву, м. 1)—Заставка 2. Грип. лотоках заставочки мельник заставляє. Чуб.
І. 25. 2 ) = Застава 1. Будь, братчику, лас III. 178. 6)—діло ким. Поручать, поручить
кав, лишаєм ті застав: коника вороною, кому дѣло, ставить кого на работу какую
нибудь. Въ похорон, причитаніи мать обра
Іваня молодого. О* 1862. IV*. 32.
Заст&ва, ви, ж. 1) Залогь. Ш инка щается къ умершей дочери: Ким я буду те
рочко мила, усип меду-винау бери на за ділечко заставляти, як тобою заставляла?
ставу коня вороного. Чуб. V* 29. А тут Мил. 220.
Заставлйтися, лйюся, ешся,сов. в.
ще нема чого шинкарці і в заставу оддать.
заставитися,
влюся, вишся, гл. 1) За
Рудч. Ск. II. 21. Положивши нову свиту
г кожух в заставі. Мкр. Н. 3. 2) Застава, крываться, закрыться. Вовірка застав
пограничная стража. А у Тепдровг острові ляється хвостом. Вх. Лем. 417. 2) Биться,
Семен Скалозуб з військом у заставі стояв. побиться объ закладъ. Вх. Лем. 415. 3)
АД. І. 217. Застави хоть стояли, та не Закладывать, заложить себя. Хоч застався,
густо, сторожа не пильнувала так, як от а постався. Ном. А? 11932.
Заставнйй, &, б. Положенный, отдан
тепер по Збручеві, чи що. МВ. Ще недавно
ный
подъ залогъ, заложенный, закладной.
по тій річці застави стояли, по заставах
орандарі мито з людей брали. К. Досв.
Заст&вник, ка, м. Закладчику залого
122. 3) Хоругвь. Зійди, Господи, з неба, датель.
бо нам тя т у треба— заставу вишивати.
Заст&вонька, ки, ж. Ум. отъ застйва.
Гол. IV*. 423. 4) Застава. Ловушка для
Заст&вочка, ки, ж. Ум. отъ заставка/
лѣсного звѣря. Шух. І. 235. Ум. ЗастаЗаставщйна, ни, ж. Отданное въ за
вонька. Не веліла мати заставоньки брати. логъ, заложенное. Нехай сей козак, бідний
Чуб. У. 89.
нетяга, не мається в тебе сег заставщини
Застав&ти, застаю, еш, сов. в. 8аст&- викупляти. ЗОЮР. I. 206.
ти, стйну, нѳш, и . Заставать, застать.
З&стайка, ки, ж. Жилище пастуха
Буду бігти, коня тати, щоб дівку заста гуцула въ полонинах. См. Стайка. Шух.
т и. Чуб. III. 134. Іди, корови дій, що від I. 215.
Засталйтися, гл. Встрѣчено въ вира
батька нагнала.— Я т і подою, що в тебе
застала. Чуб. У. 118.
женій: засталйтися на сбяшно. Проглянуть
солнцу. Погода оце засталиться на сояшно,
Заставити, ся. См. Заставляти, ся.
та
й знову хмарки. Ном. № 337.
З&ставка, ки, ж. 1) Заслонка, застав
Засталйтися,
лйюся, ешся, гл. Заиски
ка. Шух. І. 174. 2) Вешня къ, ставень для
удержанія воды въ плотинахъ и запру- вать. Еней з Нашитом обнімався і в його
дахъ. З млина вийшов мірошник заставку приязнь засталявся. Котл. Ен. V 11 и
заставлять. Грин. II. 160. На всі застав Словарь 11.
Застанбва, ви, де.= 3астава 1. Поніс
им. Изо всѣхъ силъ, во всю ивановскую,
во всѣ лопатки и пр. Сі баби ніяк не чоловік до жида цгп на застанову, ■щоб
збагнуть, що сьогодні можна з чоловіком р у навірив горілки. Лебед. у. Жидові клади
батись на всі заставки, а завтра гуляти застанову як позичаєш, а йому не треба.
вкупі по братерська. К. ЧР. 242. Стьожка НВолын. у. Кожух у застанові. НВолын. у.
Застановйти, ся. См. Застановля
довгими кінцями так і має на всі застав
ки. О. 1862. IX. 60. Гей, ріжте на всі ти, ся.
заставки музики. К. ПС. 24. Н а всі заЗастановлйти, лйю, еш, сов. в. за*
<тавші лає. Ном. № 3534. Ум. Заставочка. становити, влю, виш, гл. 1) Заклады
У лотоках заставочки мельник заставляє. вать, заложить. Запаску свою до оюидівки
однесла, застановила. Г. Барв. 277. А треЧѵб. III. 178.

‘Застановлятися—Застогнати
ріій пив і ік платив та коня, зброю заста
новив* Чуб. V. 672. 2) Заставлять, заста
вить, загромоздить. 3) Ставить, поставить,
во что-либо, напр, въ печь* Обід застано*
вила, хліб посадила. Г. Барв. 80.
Застановлятися, дйюся, ешся, сов*
в. застановитися, влюся, вишся, гл.
Останавливаться, остановиться, задержи
ваться, задержаться. Через спеку орання

застановилося. Каменец, у.
ЗастАрений, а, е* Преждевременно
состарѣвшійся. Не так стара, як заста
рела молодиця. Мир. Иов. 1. 112.
ЗастарцювАти, щбю, еш, іл. 1) Занищенствовать, начать ходить по мірѵ. 2)
Заработать нищенствомъ.
ЗастаршинувАти, ную, еш, м . Заначальствовать
ЗастАтя. См. даставати.
ЗастаткувАти, кую , еш, іл. Порядоч
но повести себя. Перше все по коршмах
вештався, а як оженився, так . і застаткував.
Застебнути, бну, нѳш гл* и п р .=
Застібнути и пр.
Застелити» ся. См. Застеляти» ся.
Застелйти, лйю, еш, сов. в. застелйти, лю, лепГ, и .= 3 а с т и л а т и , заслати.
Достала скатірку, стіл застеляє. МВ. II.
20. Білу постіль застелю. Чуб. У. 48.
Застелйтися, лЯюся, ешся, сов. в.
вастелйтися, люся» леш ся, гл. 1 )= 3 а стилатися, заслатися. 2) — шАлею, хуст
кою. Надѣть на плечи шаль, платокъ.Люборацька вже і гиалею застелилась. Св. Л.
78. 3) Начать дуть (о вѣтрѣ)? Та він
{вітер) зранку застелився був он-який, а
тепер— сказано, т ат тиша, гцо й Господи'!
Кобел. у.
ЗастигАти, гАю, еш, сов. в. застйгти,
гну, неш, и . 1) Застывать, застить. Аж
Йому в литкАх застигло. Испугался. Ном.
Л? 9336. 2) Застигать, застичь. Терпи,
доню, неволеньку, поки смерть застигне.
Чуб. У. 629.
Застйглий, а, е. Застившій. Застигле
холодне повітря. Мир. Пов. І. 145.
Застйгти. См. Застигати.
Застидйти, дж у, дйш, гл. = Засоро
мити.
ЗастидАти» лАю, еш, сов. в. заслАти,
стеліо, лѳш, гл« 1) Застилать, заслать.
Столи застилали. Мет. Око застила
слюзою. МВ. (О. 1862. І. 76). 2) ЗаслАти
*чі. Закрить глаза, переносно: умереть.
Нноді, як прийдеться, так тяжко стане
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на серці, що й молю Бога, гцоб мені очі
заслати. Г. Барв. 101.
Застилйтися, лАюся, ешся, сов. в.
ааслЯтися, стелюся, леш ся, гл. Засти
латься, заслаться.
ЗастібАти, бАю, еш, сов. в. застібну
ти, бну, неш, іл. Застегивать, застегнуть.
Застіба поваюм іудзик. Сим. 230.
Застібатися, бАюся, ешся, сов. в.
застібнутися, нУся, нешся, ьгл. Застеги
ваться, застегнуться. Гудзями застібався.
Лавр. 4.
ЗАстібка, ки, де.=3астіжка* У нашої
Одарки на застібці стрічка. О. 1861. X.
82. Двоє дітей... в якихсь ганчірках за
мість сорочок, котрі вони якось соромливо
позводили на грудях чорними рученятами,
бо застібок не було. Мир. ХРВ. 186.
ЗАстіжечка, ки, ж. Ум. отъ застіжка.
Застіж йна, ни, до.= 3астіж ка. Н а
бідній дівчинонці синя 'застіжйна. Грин.
Н І. 531.
ЗАстіжка, ки, ж. Застежка, снурокь
или ленточка для завязыванія воротника
рубахи. Чуб. VII, 415. Сим. 182. Гол. Од.
54. Подарую миленькому на застіжку
стрічки. Чуб. У. 194. Во мн. ч. застіжки
значитъ петли, въ который продѣваетсл
застежка. В його червона стьожка гарна
а застіжках. Ном, № 11181. Я к тобі, ко
заченьку, угодить, яку тобі та стъожину
купить? Червоную, дівчино, червону, гцоб
висіла з застіжок додолу. Мил. Ум. Застіжечка. Сукню шили да й покоротши...
остаточки на подарочки, обрізочки на застіжечки. Грин. III. 46.
З астіл ля, л я , с. Мѣсто за столомъ.
КоІЬ. К 109. МУЕ. III. 126. Мнж. 59.
Гол. ІУ. 539. Пусти, пусти, Івасеньку, із
застілля, та погляжу я по надвір'ю. Мет.
\1Ь*'Сидять по застіллю. Мил. 156. Ум.
Застіллячко. Сами сидять по заетіллячку.
Грин. III. 481.
Застілок, д к у , м. Постель. Вх. Лем.
417.
Застільний, а, е. Застольний. Розго
ворились, трапезуючи... Постановили гро
мадою застільною так... К. Д.. Серце. 19.
Застовбурчитися, чуся, чяш ся, гл.
Стать вверхъ, дыбомъ (о волосахъ, шерсти).
ЗастогнАти, ну, неш, гл. Застонать.
Марко застогнав і почав рвать на собі
волосся. Стор. МПр. 23. Застогнали, за
плакали церковнії мури. К. Доев. 211. За
гула, застогнала земля %гід козацькими під
ківками. Левиц. І. 16*
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Застолітній— Заступа.

вастолітиій, я , в. Имѣющій’ фолѣе
ста лѣтъ. І сідая, і горбата, ч•мабуть застолітня. Мкр, Н. 32.
Засторбнок, н ку, м. Боковое отдѣлёніе въ клуні, въ комнатѣ, въ амбарѣ, бо
ковой придѣлъ въ церкви и пр. Чуб. УII.
397. Показав засторонки, повні пшениці
арнаутки. Левцц. Пов. 194.
ЗасторщовАти, цюю, еш, гл.=Запроторити. 1) Куди це ти засторцюваш мою
ложку? Миргор. у. Слов. Д. Эварн. 2) Та
я ного засторцював у наймити. Миргор.
у. Слов. Д. Эварн.
Засторчйти, чУ, чйш, м .= З астр о м и ти . В болото вершу засторчив. Греб. 369.
Застбювати, тбюю, еш,. сов. в. застбяти , стою, їш, гл. — чбргу. Стоять, ожидая
очереди. Паничі мусили застоювати коло
неї чергу навіть на польку. Левйц. Пов. 40.
Застоюватися, тбююся, ешся, сов. в.
вастойтися, стоюся, їді ся, гл. Застаивать,
застояться. Кінь на стані трохи застоявсь,
треба його проїздити. Грин. II. 12.
Застбяний, а, е. Застоявшійся. За
стояні стіжки, аж погнила солома. Ка
менец. у.
Застойти, ся. Си. Застоювати, ся.
ЗастрахАти, хАю, еш, гл.=3астраш ити. Мир. ХРВ. 127.
Застрашити, шу, шйш, гл. Устрашить,
испугать, запугать. Та не всіх же хижа
сила модоїдством застрашила. К. Досв.
112 .
Застрашитися, ш ^ся, шйш ся, гл. Ис
пугаться, устрашиться. Драг. 61.
ЗастрекотАти, чу, чеш и застрекоті
ти, чу, тйш, гл. Застрекотать Застреко
тіли коники, заспівали пташечки. Стор.
МПр. 22.
Зас^рблити, лю, лиш, гл. Застрѣлить.
Застрель сина свого Сачка. Чуб. І. 154.
ЗастрибАти, б£ю, еш, гл. Запрыгать.
ЗастривАти, вАю, еш, ілЛІовременить,
обождать немного.
Застромйти, млю, ииш, гл. Воткнуть,
вонзить. Застромили ножа у стіл. Рудч.
Ск. І. 148. Змій перекинувся голкою. Вона
взяла, застромила його в стгну. Рудч. Ск.
1. 22. Та виломлю калинову вітку, т а за
стромлю за білу намітку. Мет. 234.
ЗастругАти. См. Застругувати.
Застругувати, гую, еш, сов. в. 8астругАти, » у , жиш, гл. Застрагивать, за
строгать, заострить.
Заструнйтися.' См. ЗастрУплюватися.
ЗастрУплюватися, лююся, ешся, сов.

в. ваструпйтися, плюся, пйшся, гл. Струдѣть, заструпѣть, покрыться струпьями.
8астрявАти,ряю, еш и застрягАти, гАю,
еш, сов. в. застрйти, рйну, неш и застряг
ти, гн у, нѳш, гл. Застрявать, застрять,
завязнуть.. Жартувала баба з колесом, та
спиця застряла. Ном. № 12665. Як то
нам застряти у неволі вічній? МВ. II. 46.
3... лоба лилися краплі поту й застряіалгь
в густих сивих кудлатих бровах. Левиц. І.
162. Піде собі у двір, та там і застрягне.
Св. Л .'246.
Застрймина, ни, ж. Часть ткацкаго
станка. См.« Верстат. Вас. 165.
Застрйти. См. Застрявати.
ЗАстування, ня, с. Заслоненіе свѣта.
Застувати, тую, еш, гл. Заслонять
свѣтъ, застить. Ном. № 12740.
Застугоніти, ню, нйш, гл. Глухо за
стучать. Під вікном загтугоніло. Св. Л. 222.
ЗйстУда, ди, ж. Простуда. Аф. 438.
Застудж увати, джую, еш, сов. в. вастудйти, джУ, диш, гл. Простуживать,
простудить. Аф. 438.
Застудж уватися, джую ся, ешся, сов.
в. застудитися, дж уся, дишся, гл. Про
стуживаться простудиться, Аф. 438. Трош
ки застудився та й занедужав. Стор. І. 189.
ЗастужАти, жАю, еш, гл. Затруднять,
утруждать, принуждать. М и вас не засту
жаем, щоб ви сами приїздили до нас.
Екатериносл. у. (Залюбовск.).
Застукати, каю, еш, гл. 1) Застучать.
2) Застичь, захватить, поймать. Застукає,
як сотника в горосі. Ном. Л? 3927. Колись
щука застукала в'юна 'у такім куточку,
що не було куди йому утікати. Рудч. Ск.
І. 46.
Застукотіти, чу, тйш, гл. 1) Уча
щенно застучать. ШоСь застукотіло у
вікно. Мнж. 129. 2) Забиться (о сердцѣ).
Серие в батька й матері гивидче засту
котіло Левиц. Пов. 156.
ЗАстум, ма, м. Укромное мѣсто, пу
стынное глѵхое мѣсто. Сховалась ти на
відпочинок, як лебідь в т ихі застуми води.
К. ПС. 130. І засвітився світ по застумах московських. К. Дз. 15. Чи не сором
тобі покидати нас і по застумах’ цього
лгса блукати без нас? Нп.
ЗАступ, па, м. Заступъ. Лихого спра
вить заступ та лопата. Ном. Л? 3230.
Візьми заступ та викопай отут ямку.
Харьк. Ум. Заступёць, зйступочок. Грин.
■III. 56.
Заступа, пи, ж . Защ ита. Левч. 47.

Заступати—Засунути.
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Заступ&ти,1 п&ю, еш, сов. в. вастуЗаступ ниц я, ці, ж. 1) Замістительцйтв, ллю, ниш, гл. 1) Закрывать, за ница. 2) Защитница, заступница. Чуб. ПІ.
крыть, становиться между. Вада б зірка 255.
зійти, чорна хмара заступає. Мет. 81.
Заступбчов, чка, м. Ум. отъ ваступ.
То ке чорнії хмари ясне сонце заступали.
Застьбл, л у , м. Покрывало, то, чѣмъ
Макс. (1849). 80. Рад би я встати та й застлано (диванъ, кровать, столъ). В ін до
привід дати своєму дитяточку,— сира зе кроваті, шугнув рукою під застьол,— там
мелька заступиш оченька, прилягла мі і гроші підкинуто. Александр, у. (Залю
ручку. О. 1862. IV. 40. Люде б сонце за бовск.).
ступили, як би мали силу. Шевч. 80. Так
Застьбла, л и , ж. Полотно, которымъ
мені світ і заступило. 2) Занимать, за вакрываютъ, застилають возъ, когда на
нять, преграждать, преградить (дорогу). него нагружаютъ хлібъ. Александр, у.
Де не візьметься вогонь,— увесь ш лях за (Залюбовск.).
ступив. Рудч. Ск. II. 75. Йому калина до
З&сув, ва, м. 1)=Засов. Ном. № 503.
рогу заступиш. О. 1862. IV. 27. А тяж
2)
Часть
лавчастого замкй. См. Лавчастий.
кії воріженьки заступили доріженьки. Чуб.
у . 248. 3) Заходить, зайти за что. Як Шух. I. 93. 3) Часть отримана. Шух. 1.249.
Засув&ти, в&ю, еш, сов. в. засунути,
хто їде, або йде було мимо, то він засту-ф
пить за коморю, чи за двері, щоб не здо- ь ну, неш, гл. Засовывать, засунуть, задви
ровкатись. Г. Барв. 160. Шкода від нас гать, задвинуть. Ой вигострю товариша,
за мури заступати, на козаків гармати засуну в халяву. Шевч. 534.
риштувати. К. ЦН. 174. 4) Начинаться,
8асув&тися, в&юся, ешся, сов. в. за
начаться (о днѣ и пр.). Заступало свято, сунутися, нуся, нѳшся, гл. 1) Задви
настав багатий вечір. Мир. Пов. І. 136. гаться, задвинуться, засовываться, засу
5) Вступать, вступить (въ должность). нуться. 2) Осыпаться, засыпаться, засы
Тільки старостою заступНів, а ти вже паться (землей). Вже й криниця тая за
мене й старшиною робиш. Грин. II 245. сунулась і висохла. Шевч.
6) Замінять, замінить, заміщать, зам і
З&сувка, ки, ж. 1) Задвижка. 2) До
стить. 7) Защищать, защитить. Мил. 196. щечка въ лож і гупульскаго ружья, кото
Хто мене (без матері) буде тепер засту рой задвигается полое місто, гдѣ хранят
пать? Мил. 201. Було б кому заступити ся пули. Шух. I. 229, 230. 3) Часть рйдочку від силомгття. Г. Барв. 509. За ток (см.)МУЕ. III. 20.
ступи мене, Боже, при лихій юдині! За-«
ЗасУдити, дж у, диш, и . Стянуть,
ступи, Господи, заборони хрестінську ху свести. Судорга засудит руку. Борз. у.
дібку. Шух. І. 192.
Засудйти, дж у, диш, гл. Осудить, при
Заступатися, паюся, ешся, сов. в.
говорить. Ой вже тебе, молодий козаче, в
ваступйтися, плюся, пишся, гл. 1) По
ісалдати засудили. Чуб. V. 948.
крываться, покрыться. У лиця у-продовж
Засув&ти, ся. См. Засукувати, ся.
людьми заступишся. МВ. (О. 1862. І. 101).
Засукувати, кую , еш, сов. в. васу2) Заступаться, заступиться. Чоловік за
ступився, став пана просити, що його к&ти, к&ю, еш, гл. Засучивать, засучить.
жінка не сповна розуму. Рудч. Ск. І. 187. По локоть руки засукав. Котл. Ей. II. 19.
Засукуватися, кую ся, ешся, сов. в.
Зйступень, пня, м. Древко, ручка къ
засуватися,
каюся, ешся, и . 1) Засучи
заступу. Каменец, у.
ваться,
засучиться.
Оце ще! нег засукуєть
Заступбць, пцй, м. 1) Ум. отъ з&ступ.
2) мн. Родъ узора для вышивки сорочки. ся ніяк рукав! 2)— самій в собі. О ниткѣ:
скручиваться, скрутиться. Шух. I. 149.
КС. 1893. V. 278.
З асу л л я, л я , с. Містность за рѣкой
Заступйльно, на, с.= 8 ас ту п е н ь . Ка
Сулой.
Желех.
нев. у.
Засуміти, мію, еш, гл. Опечалиться.
Заступйти, ся. См. Заступати, ся.
Засумів
Ірод. вв. Мт. XIV. 9. Іде сумний,
Заступник, ка, м. 1) Заміститель, заступающій місто другого, исправляющій понурий... Дивно так засумів. К. ЦН. 250.
Засумув&ти, мУю, еш, гл. Затосковать,
должность. Черниг. у. 2) Защитникъ,
заступникъ, ходааай за кого. Мир. Нов. загрустить. Старий Таволга часом тяоюко,
І* 161. Хт о в нас Бог, опріч Єгови? Хто тяжко засумує. К. Орися. (ЗОЮР. II. 200).
Засунути, ся. См. Засувати, ся.
заступник, опріч Бош? К. Псал. 39.
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Засурмити, млю, мйш, гл. Затрубить. од билинки перелітали до птиці, од пти
А всі дзвони задзвонили, а всі сурми за ці до скотини, од скотини до чоловіка,
сурмили. Нп. Ой у городі у Черкасі сурми, поки не засяіли всього світа. Мир. ХРВ.
29. 3) Добывать, добыть. Роботою засягне
засурмили. АД. І. 159.
собі
щастя. Мир. ХРВ. 4) Заимствовать,
Засурпблити. См. Засурпелювати.
позаимствовать, почерпнуть.
Засурпблювати, люю, еш, сов. в. заЗасйти, сйю, еш, гл. Засіять. Так в ха
сурпблити, лю, лиш, гл. Всаживать, вса
ті засяло, що ніби свічки горіли. Рудч.
дить съ силою. Аф. 438.
Ск.
І. 113. І світ ясний, не вечірній ти
Засуха, хи, ж. 1) Засуха. Покарав
хенько
засяє. Шевч. 217.
Господь людей превеликою засухою. Стор.
Засй ятя, сйю, еш, гл.= 3асяти. Зася
І. 150. 2) Высохшее озеро. Одесск. у*
яли шаблі, як сонце з хмари. Чуб. Ш .
(Брауверъ).
Зас^шѳчок, чка, м. Ум. отъ эас^шок. - 278.
Затаїти, ся. См. Затаю вати, ся.
Засуш йти, ся. См. Засуш увати, ся.
Затйкати, каю, еш, гл. Начать под
Засуш ка, ки, ж. Сортъ луку. Цибулюзасушку годиться сховати до Покрови на дакивать.
Заталанити, ню, ниш, гл. Пріобрѣсть
піч, щоб у стовбурі не йшла. Грин. II. 21.
по
счастливой
случайности. Що вдень заЗас^шок, шка, м. Сухарь. Ум. Засугорюєш,
то
за
ніч прогайнуєш, а гцо за
шечок. Дала йому засушетк хліба. Рудч.
таланиш, —то музики наймаєш. Чуб. V.
Ск. I. 88.
479,
В ін і швець добрий, тільки гцо за
Засуш увати, ту ю , еш, сов. в. засу
таланить,
то все й прогайнує. Г. Барв.
шити, шу, шиш, гл. Засушивать, засу
шить. Доставши рибу, одріж голову, засу 272.
Заталйпати, паю, еш, гл. Забрызгать,
ши і сховай. Чуб. I. 75.
запачкать
жидкой грязью одежду. Желех.
ЗасхнУти, ну, нбш, гл.= Засохти.
Заталйпатися, паюся, ешся, гл.' За
Загинеш, серденько, затнеш, мов ряст ве
шле
паться въ грязи, забрызгаться грязью.
сною у ночі засхнеш. Шевч. 327.
Засцйка, ки, об'. Обмоченный уриной. Глянь, як заталапаласъ, і тварі не знать„
Засцикйти, кйю, еш, сов. в. засцйти, Брацл. у,
Затамувйти, мую, еш, гл. 1) Задер
сцю, цйш, гл. Замачивать, замочить (ури
жать,
остановить, унять. Затамувати
ной). Чорний чорне більмо засцяв, білий біле
кров. Житом, у. Г ріх розмножався на землі л
більмо засцяв. Чуб. І.' 139.
Засцикйтися, кйюся, ешся, сов. в. і нічим було вже йою затамувати. Опат.
12. 2) Остановить теченіе воды, запру
8&СЦЙТИСЯ, цюся, цйшся, іл. Замачивать
дить.
3) Подождать, замедлить, протя
ся, замочиться (уриной).
ЗДсцйнка, ки, ж. Замочившаяся уриной; нуть. Затамував два дні, не заплатив.
Черк. у.
Засцйти, ся. См. Засцнкати, с я.
Затам уватися, мУюся, ешся, гл. За
Зась! меж., выражающее запрещеніе:
нельзя! не смѣтьі* Що попові можна, то держаться, замедлять. Шилов і затаму
дякові зась!> Ном. № 1004. Очима їж, а вавсь там. Черв. у.
Затанцювйти, цюю, еш, гл. 1) Затаирукам зась! Ном. ЛГ
° 3822. Горілка, кацовать.
2) Заработать танцами. 3) Заглу
окуть, не дівка, а козакові зась. Мл. л.
шить,
осилить
при помощи танцевъ (горе,
вб. 47. Я з хорошим постояла, тобі зась,
тобі зась! Чуб. У. 1114. Иногда употре печаль и пр.). Не втекла... таки од свою
бляется въ видѣ суідествительнаго: Цить} лиха і не загуляла й не заспівала, й не
бо пику натовчу!.., А зася до пики ти не затанцювала. Левиц. I. 86.
знаєш? Грин. II. 165.
Затанцю вйтяся, цююся, ешся* а *
Засябрувйти, рую, еш, и . Стать вь Увлечься танцами. Еатря до впаду не за*
сосѣдскія, товарищескія отношенія. З су танцюється, не росердиться >до сварки. 1
сідою, охтирським ккрамарем, вони засябру- МВ. И. 83.
вали. О. 1862. IX. 70.
Затанчити, чу, чиш, и .= 3 а т а й ц ю - ^
Засягйти, гйю, еш, сов в. засягтй, вати.
ЗатарабДнжти, ню, ниш, іл. 1) Заба- гнУ, неш, гл. 1) Захватывать, захватить.
2) Охватывать, охватить. Було видко усе, рабанить; застучать. Здалось, що як неначе
скільки засягло око. Ком. І. 10. (Думки) ложками на лаві затарабанило; думаю,

Затарасувати—‘Затерчати.
певно кіт . Драг. 63. 2) Задѣвать, Зата
щить.
8атарасув&ти, с^ю, еш, и . 1) Зава
лять хворостомъ (топь). 2) Преградить
(дуть). В болоті загрузла і заднім путь
затарасувала.
Затарасувйтися, суюся, ешся, гл.
Увязнуть въ грязи. Отпгут їхала пані у
кареті та як затарасувалась у багні, то
цасилочку двома парами волів витями.
Харьк. у. Слов. Д. Эварн.
Затасвйти. См. Затаскувати.
Затаскувати, кую , еш, сов. п. ватаскбти, кйю, еш, іл. 1) Затаскивать, за
тащить, куда-нибудь. Собащ десь уже і
ягня (зарізане) затаскали. Мнж. 134.
2)=Запроторити 2. Тимоху (попа, за кару)
затаскали в манастир, та ще й на де
в’ять місяців. Св. Л. 300. 3) Занимать,
занять притащенными предметами извѣстное мѣсто. Затаскав цареві дровами увесь
двір. Мнж. 41.
Затасув&ти, с^ю, еш, гл. 1) Задѣвать,
заложить неизвѣстно куда, забросить, за
пропастить. Куди се ти віника затасува] ла? 2) Замять, затереть. Там у волості й
затасували мое діло. Черк. у.
Затахлув&ти, л^ю , еш, гл. Запропа
стить. Затахлував усю худобу і кінця не
знайдеш.
Зат&ювати, ѵ&юю, еш, сов. в. затаїти,
таю, Іш, гл. Скрывать, скрыть, утаивать,
утаить, притаить. Породила Діва сина,
хтіла затаїть. Чуб. III. 368. І дух від
ляку затаїв. Котл. Ен. Затаївши дух,
пильно па неї дивився. Стор. МПр. 76.
Зат&юватися, т&ююся, ешся, сов. в.
затаїтися, таюся, Іт ся, гл. 1) Скрывать
ся, скрыться, укрываться, укрыться. За
таївся духом г тілом. НВолын. у. 2) От
пираться, отпереться, не признаваться, не
признаться. Затаїться, тії й гцо хоч йому
роби. НВолын. у.
Затвердж увати, дэкую, еш, сов. в.
Затверд йти, дж ^, дйш, гл. Утверждать,
утвердить.
Затверділий, а, е. Загрубѣлый, затвердѣвшій. Серце бо їх затверділе. 0в.
Нр. VI. 52. г
Затвердіти, дію, еш, гл. Затвердѣть.
Затверднути, ну, неш, а . —Затвер
діти. Затвердло поле й не вореш. Каме
нец. у.
ч. ватбвлий, а, е. Затекшій.
Затектй. См. Затік ати .
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Зателбнькати, каю, еш, гл.» Задзе
ленькати. Тут бо саме зателенькав дзві
нок. Хата. 95. Загув великий дзвін з дзві
ниці і роскотився в повітрі. За ним ти
хо зателенькали маленькі дзвоники. Мир.
Пов. II. 129.
Затѳлбпа, пи, об. Неряха. МВ. (КС.
1902. X. 152). Осе ше зателепа, все в неї
чорт знає як: сорочка от-от опаде, запаска
теж, пояс аж по землі волочеться. Брацл.
у. Уже й вечір минає; а як вечір проми
нув,— зателепа прилинув. Грин. III. 652.
Зателбпанка, ви, ж. Неряха. Желех.
З ател іп ати , паю, еш, іл.= 3аталап ати. Желех.
Зателіп ати ся, паюся, ешся, >л.=
Заталапатися. Так зателепався, як жид.
Ном. № 11273.
З а т ел іп в у в ат и й , зателепуватий, а»
ѳ. Неряшливый. Каменец, и Брацл. у.у.
Зателіпати, п&ю, еш, гл. Закачать,
заболтать.
Зателіпатися, п4юся, ешся, гл. 1) За
болтаться, закачаться. 2)=3аталапатися.
Зателіпалась як свиня. Зміев. у.
З а т ім н ін н я , ня, с. Затемненіе. помраченіе. Затемнення історії. К. Кр. 23.
Затім н йти. См. Затем няти.
З а т ія н і ти, нію, еш, гл. Ослѣпнуть.
Затім ню вати, то ю , еш, гл.=3атемяя ти . Затемнює євангельський завіт. К.
ПО. 62.
Затемнйти, ийю, еш. сов. в. затбмяй ти , ню, нйш, гл. Затемнять, затемнить»
Та хмара надулась і річ таку веде: *що
вже мені се сонце надоїло!... Я здужаю
його собою затемнить. Греб. 367. Хто
ти такий, що хочеш затемнити небесний
суд словами без науки? К. Іов 84.
Затѳмперув&ти, р^ю, еш, іл. Очинить
перо.
Затім рітися, рюся, ришся, гл. Потемнѣть, стемнѣть. То вияснилося було, а то
знов затемрілося. НВолын. у. Вийшли
увечері^ а у ліс прийшли—затемрілося,
нічого не видко. Каменец, у.
Затен іти ти , чу, тиш, гл. 1) Поста
вить сЬти. 2) Слегка прикрыть.
З атіп л а, нар. Пока тепло.
З а тіп л іти , лію, еш, гл. 1) По-»
теплѣть. 2) безл. Стать теллѣе (о погодѣ).
З атірп н ути , ну, неш/ гл. Отерпнуть,
онѣмѣть. Богослов курив та й курив, аж
язик йому затерп. Св. Л. 122.
Затѳрч&ги, ч^, чйш, гл. О поющемь
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соловьѣ: дробью разсыпаться. (Соловейко) діда за рукав, щоб він уважив панотцеві,
а хазяїн уговорює попа, щоб він не зати
защебече, затерчить. Кв. I. 29.
нав старенькому. Стор. І. 240. 4) Дѣлать,
Затесйти. Си. Затісувати.
Затикати, тйчу, чѳш, гл. Украсить цвѣ- сдѣлать что съ энергіей, съ жаромъ. Со
тами, заткнувъ ихъ въ волоса, головной пілка зуба затинала. Котл. Ен. I. 19. Н а
уборъ. Та й вирвемо квіточку зелененьку, вигоні дівчата затинають веснянки. Греб*
т а й затичем Марусю молоденьку. -Мил. 401. Затинає по-лядсъки.
Затинатися, н&юся, ешся, сов. в.
134. Затичу біоюник запашним зіллям.
затн
^ти ся и затйтися, тн^ся, нбшея,
Г. Барв. 278.
Затик&ти, каю, еш, сов. в. здткн^ти, и . 1) Цѣпляться, зацѣпиться, задѣвать,
Ж$, нбш, гл. 1) Затыкать, заткнуть (от- задѣть. Се видно ж усякому, гцо сей за
верстіе). Я такими дурнями верш зати мок скручено, бо ключ затинається. Екакаю. Чуб. V. 76. Проїв дірку у бичка^ з териносл. г. 2) Задерживаться, останавли
середини все виїв, а туди горобців напу ваться, остановиться, пріостановпться. Я к
стив і соломою заткнув. Рудч. Ск. II. 8. повів я рештанта; то він спершу йшов
2) Затыкать, заткнуті» за что либо. Заток як слід,, а далі все затинався йти, а то
сопілку за пояс. Федьк. 3) Втыкать, вот й побіг од мене та й утік. Новомоск. у.
кнуть, водружать, водрузить. Затикають 3) Останавливаться, остановиться въ разз одного боку на човні бунчук, з другою говорѣ, заикаться; замолкать, замолкнуть.
Хто? хто?! затинаючись скрикнув він.
прапор. К. Бай. 92.
Затикатися, каюся, ешся, гл. Украсить Мир. ХРВ. 52. Друге на речі дається, а
ся цвѣтами и пр., заткнувъ ихъ въ волоса, як я... Якось Улита затнулась. Г. Барв.
Головной уборъ. В саду була, рожу рвала 226. Дівочий клекіт на хвилину затнувся.
т а й затикалася. Чуб. У. 51. Ой упала Мир. Пов. І. 144. 4) Только сов. в. Упор
зоря з неба та й розсипалася; мила зорю но стоять на своемъ; упорно продолжать
позбірала та й затикалася. Чуб. V. что либо дѣлать. Не хочу, не поїду!... г за
тялась на сьому. Г. Барв. 531. Затялись
1174.
З атй л л я, л я , с. Задняя, не лицевая в одну шкуру: давай рощот! Мир. ХРВ.
сторона. А у Стрию на затиллю мальо 259. Дощ затявся. Мир. ХРВ. В гаремах
вані сіни, а там мог, товаришу, кучері тілько нуд затявсь: там кралі нищечком
ридали, як ніч наступить, сна не мали,
посіли. Гол. ІУ. 445.
Затйлок, л к у , м. Задняя стѣна въ а вечір карою здававсь. Мкр. Г. 16. 5)
Только сов. в‘. Удариться. Чоловік розігнав
домѣ.
,
ся,
в одвірок затявся. Чуб. У. 1080.
Затйльний, а, е. Задній. НВолын. у.
Вийш ла стара пані на затильні двері.
Затинйти, ню, нйш, гл. Обгородить
Гол. III. 207. Утікала Бондарівна затиль плетнемъ. Вх. Зн. 20.
ними дверми. Грин. III. 616.
Затйика, ки, ж. Нижняя треть, ниж
няя
утолщенная, послѣ зарубки, часть
Затйн, ну, м. Родъ перегородки изъ
веретена.
Шух. І. 148.
камыша, ставящейся въ рѣкѣ, чтобы за
Затйнчивий и ватйнчливий, а> е. Не
держать рыбу, которая, ища выхода, попадаетъ въ поставленную вершу. О. 1861. поддающіЗся, неуступчивый, упрямый. О,
XI. 116. Отце ж ми робим затин—з 'Оче яка ж бо ти затинчива! Почастуй же
рету, пускаемо ворітця, а біля ниР спу нас, коли сама не хочеш. О. 1862. II, 33.
скаемо у воду вершу проти води; через Л у , це й колода затинчлива,— як от ди
'день і набіжить окунь і плітка. О. 1861. тина буває. Волч. у.
Затир&ти, р&ю, еш, сов. в. ватбрти,
XI. 115.
Затинйти^ нйю, еш, сов. в. затнути трУ, рбш, гл. Затирать, затереть, стирать,
й эатйти, ТН& нбш, гл. 1) Ударять, уда стереть. Ой'родімо, дівчинонько, слідок за
рить. Скоро Аях-Бутурлак теє зачуває, тирати. Чуб. III. 174. Переносно: загла
Кушку Самійла у щоку затинає. Макс. живать, загладить, стараться скрыть. Я к
37. Я к до ліса доїжджає, дубиною зати ні затирала свій смуток шуткуванням...
нає,. Чуб. V. 933. Затяла ї ї в пику. НВо- він раз-по-раз допитувався. Г. Барв. 152.
>лын. у. 2) Ударять, ударить рубящимь 2)— руки. Потирать руки. А там, затираили рѣжущимъ орудіемъ, начинать, на ючи руки... потяг доріженькою до хат и.
чать рубить, рѣзнуть. 3)— кону. Допекать, Св. Л. 205. 3) Дѣлать заторъ. Із ляхами
допечь, укорять, укорить. Хазяйка смика пиво варити затирайте: лядський солод,

Затираха—Затісвяти.
козацька водл> лядські дрова, козацькі труда. Макс. (1849). 67. 4) У бочаровъ: прорѣзывать на нижней части клепокъ полосу
яли вырѣзку для вставки дна. Сумск. у.
Шух. І. 250. 5) Только несов. в. ѣсть
съ аппетитомъ. Панотець затирая смета
ну з свіжим сиром, випивши чарку оковиіп о і Св. Л. 16. Тимоха тим часом зати
рав печену курку, що на стіл подали.
Св. Л. 198. 6)— борщ.=Заправляти 1.
Затирйха, хи, ж. Названіе соломахи.
Соломаха - затираха, як затрем—поїмо.
Грин. III. 195.
Затирйч, чй, м. Инструментъ, кото
рымъ прорѣзываютъ бочары въ клепкахъ
углубленіе для вставки дна. См. Затирати 4.
Шух. I. 250.
Затйрити. См- Затирювати.
Затиркот&ти, ч^, чеш, гл. — Заторох
т і в . Як горошок затиркоче. Гол. III. 458.
Затирлйкати, рлйчу, чеш, и . Запи
ликать. Музика що затирликав, то й про
лите. Поел.
Затйрювати, рюю, еш, сов. в. затйритй, рю, риш, гл. Затаскивать, затащить
куда-либо, завести куда-либо.
Затиск&ти, кйю, еш, сов. в. затйсну*й, йу, нѳщ, гл. 1) Сжимать, сжать,
стискивать, стиснуть. Впгрнув Сатанагл
у самую безодню... бере він той пісок..., а
вода йому той пісок так і ізмивае; той
так Затискає жменю. О. 1861. VI. 59.
2) Запихать, засунуть. Затис за •пазуху.
Сосни ц. у.
Затих&ти, х&ю, еш, сов. в. затйхнути, хну, неш, гл. Затихать, затихнуть.
Затихло все... Тілько дівчата та соловейко
не затих. Шевч. 395.
Зйтичка, ви, ж. 1) Пробка, то, чѣмъ
закупориваютъ, затыкаютъ. Чоловік ско
ренько заткнув пляшку, перехрестив за
тичку, та знов у воду. Ном. Л? 1254. 2)
Цвѣтокъ, который втыкается въ волосы
дѣвушекъ для украшенія.. Вх. Зн. 20-.
З&тишина, ни, до.=Затишок 1. Вх.
Уг. 239.
Затйш итися, шуся, шяшея, и .= За
ч ахн ути. Затишивсь уже ірім— не грімить. Константи ногр. у.
Затишний, 4, ё. Уютный, укромный.
Затишний ярок отой,— бджолі добре сто
яти. Волч. у. Я говорив: умру в гнізді за
тишнім, і в старості лічить года забуду.
К. Іов. 62.
З&тйшно, нар. Уютно, укромно; тихо.
Захотів пишно! аби затишно. Ном. Л? 9890.
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Зйтйшок, ш ку, де. 1) Місто* закрытое
отъ вѣтра. Затишком ішли, то воно не
так холодно. Лебед. у. 2) Уютное, укром
ное мѣстечко. Піймав собі мишку да ззіе
у затишку. Макс. 105.
Затіва, ви, ж. Затѣя.
х
х Затівйти, в&ю, еш, сов. в. затіяти ,
тію, еш, гк Затѣвать, затѣять. Я к затіє
дурень молитись, то і лоб собі росквасить.
Ном. № 6576. Затіяв жениться, сам не
знаєш нащо. Чуб. V. 491.
х Затівбтися, вйюся, ешся, сов. в. за
тіяти ся, тію ся, ешся, гл. Затіваться, за
тіяться. Ніхто не сподівався і гадки не
мову що теє затівається* О. 1861. VII. 6.
Затів&ти, кйю, еш, сов, в. затектй,
тѳч^, чбш, гл. Затекать, затечь. Дайте
йому молотить з т ієї скирти, що за
текла. Стор. І. 19.
Затінйти. См. Затін яти .
Зйтінок, нку, м. 1) Місто находя
щееся въ тѣни.’ В затінку стане за дівку.
Ном. № 7517. Плаче баба, плаче та сіла
в затінку. Чуб. V. 1181. 2) Т ін ь. Д и
виться кожний на свій затінок на стіни
МУЕ. III. 55.
Затінйти, нйю, еш, сов. в. аатіцйтя,
ню, ниш, гл. Затінять, затінить, покры
вать, покрыть тінью, затемнять, затем
нить. Твою головоньку весною калина не за
тінить. О. 1861. III. 17. Що то, Боже,
хмара! сонце затінить. Лебед. у.
Затіпати, паю, еш, гл. Начать тре
пать.
Затіпатися, паюся, ешся, гл. Затре
петать, задрожать. Губа затіпалася. У По
роха руки затіпались. Мир. ХРВ. 180.
Серце затіпалось, немов хто доторкнувся
до його. Мир. ХРВ. 5. Затіпалось розшма
товане тіло Речі Посполитої, як тіпаєть
ся индик після того, як голова одрубана.
Мир. ХРВ. 91.
Затір, тбру, м. Углубленіе въ кленкахъ деревянной посуды, въ которое бочаръ вставляем» дно. Шух. I. 250.
З&тірка, ки, ж. Родъ мучнаго ку
шанья: мелкіе шарики изъ тіста, варимые
въ воді или молокі. Чуб. VII. 440. Маркев. 158. Ж яка була затірка, била'мене
матінка. Лавр. 25. Дйти зйтірки. Задать
трепки. Я тобі дам затірки! Попадешся
ти в мог лещата! О. 1861. XI. Кух. 20.
Затіснйти. ^См. Затісняти.
З&тісно, неф. Тісно. Мнж. 180.
Затіснйти, нйю, еш, сов. в. ватіснйти,
ню, нйш, и . Тіснить, стіснять. Мнж. 180.
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Затісувати— Затопляти.

Затісу вати , сую, еш, сов. в. затесбти, прийдетъсА їхат и нашими дринджолами*
тешу, шеш, гл. 1) Обтесывать, обтесать, гцо все забігають в затоки. О. 1862. IV. 92.
заострять, заострить. 2) Только сов. в. На
Заток&рити, рю, риш, гл. Дѣвать, за
чать тесать.
прятать. Затокарив десь мою ножика.
З а т ія т и . См. Затівати.
Кіев. у.
З&ткалка, ки, ж. Пробка. НВолын. у.
Затокм&чити. См. Затокмачувати.
З&ткално, на, з&ткало, ла, с. Затычка
Затокм&чувати, чую, еш, сов. в. за
взъ тряпокъ, которой затикають дымовую токм&чити, чу, чиш, гл. Втискивать,
трубу вмѣсто вьюшекъ. Чуб. УЛ. 381. втиснуть, всовывать, всунуть куда.
Вас. 193. \Б о на т рубках шмаття— то
Затокотіти, чу, чеш, гл. О сердцѣ:
Міх, то ряднина, з заткала шапка, з клочка забиться. Дуже затокоті,ю в його гру
поясина. Чуб. 111. 34. М ій верх г заткало. дях серце, глянувши на рідне село. Стор.
Ном. Л? 2575.
•
МПр. 51.
Заткбти, тчУ; чбш, а . 1) Начать
Затолбчити, чу, чиш, гл. Затоптать.
ткать. 2) Заработать тканіемъ. 3) Покры
Затомити, млю, миш, гл. Истомить,
вать, покрыть тканымъ узоромъ. Були ті
изнурить.
Учепися ти йому за серце, заоюупани серебром заткані. АД. I. 261.
4)=3аткнути. Та ц заткав я йому боржій томи ти його, зануди, запали т и мою.
рану. Федьк. Не можна всім губи заткати. Чуб. І. 92.
Затбмість, нар. Вмѣсто того. Х ай вона
Ном. Лг 6986. З-під коріння, з-під верби
джерело било, що й кулаком не заткати. й вам, тільки я собі Чіпку візьму затомість. Мир, ХРВ. 352.
Св. Л. 307.
Затбмдюватий, а, ѳ. О гребешкѣ: съ
Затк&тися, тч уся, чбшся, іл. Покры
толстыми
зубцами, не проходящими въ
ваться, покрыться тканымъ узором. Зазеволоса.
Затомлюватий
гребінець. Констанленіло поле й луки, мов заткались травою
тиногр. у.
та квітками. О. 1861. IX. 175.
Затбн, ну, м . Разливъ, вода затопив
З аткн у ти . См. Затинати.
шая
землю. 1 хоч затони вод усю країну
Заткн у ти ся, н ^ ся, ябшся, гл. Зат
піймуть, не дійдуть до його, стоятиме на
кнуться. {
{
суші.
К. Псал. 72. Настала ж провесень
З а т л іт и с я , дію ся, ешся, гл. Затлѣться.
і
воду
скрізь пустило... По-над затонами
Затлум и ти, млю, м и т , гл. Подавить.
зібралося село. К. Дз. 153. Ховавсь по пу
Затнути, ся. См. Затинати, ся. *
щ
ах, нетрях і затонах. К. ЦН. 293.
Затовариш увати, ш^ю, еш, гл. Всту
Затонути, нУ, неш, гл. У тонуть. Жоспить въ товари щескія отношенія. Вони
товиночка
поломилася, вірний дружок за
ще дужче затоваришували. Мир. ХРВ. 353.
Затовкм&чуватн, чую, еш, м .= 3 а - тонув. Чуб. У. 370.
Затопйти, ся. См. Затопляти, ся.
токм ачувати.
Затоплйти, лйю, еш, сов. в. затопйти,
Затбвкувати, кую , еш, сов. в. 8атовктй, вчу, чбш, гл. Приправлять, при пліб, пиш, и . 1) Затоплять, затопить, по
править толченымъ саломъ и зеленью. топить, утопить. Затоплю долю дрібними
Жінко, вари, лиіцень, гречані галушки та сльозами. Шевч. 77. Хвиля човен зато
сито їх із салом затовчи. Рудч. Ск. І. 11. пила. Гол. І.- 184. Чи його вода затопила?
Затовчений свіжим салом з зеленою цибу Чуб. 2) Погружать, погрузить, вонзать,
вонзить. Затопив йому ніж у серце. 3)—
лею і кропом куліш. Левид. Ш в. 109.
Затбвмистий, а, ѳ*. Тупоугольный. За- 6ч1, пбгляд. Вперять, вперить, устремлять,
устремить глаза, взоръ. В дамку даль за
товмілстий клин. НВолын. у.
З&тбго, нар. Вотъ*вотъ, того и гляди, * топлює зірниці. К» Іов. 90.“ Ти затопиш
Скоро уже. Сидить у лат і, а затою хата очі в очі. Р у д а н .І. 31. 4) Бить, ударить.
повалиться. Час затою й жати. Хата. Підскочив до його та як затопить у вухо.
110. От-от упаде затощ. ЗОЮР. II.' 20. Св. Л. 288. Січовик справді хотів було за
Затою сивий волос проб'ється. Т . Барв. топить по- гамалику. Стор. МПр. 7. 5)
248. Твоє мере слов'янськеє, нове, затою Затоплять затопить (въ печи). Затопила
сирими дровами. Гол. І. 12. Затопиш свою
воює буде повне і попливе човен. Шевч.
' Затбка, к и , ж. 1) Заливъ. За селом хат у пізно. Мет. •90. 6) Закабаливать, за
блищать течії, затоки й озера Мж і. Стор. кабалить. Затопила свою голову. О. 1862.
І. 90. 2) Скользкое мѣсто на дорогѣ, гдѣ .1. 73. Ти мене, моя мати, за бурлаку за
закатываются сани. Канев. у. Біда, як топиш. О. 1861. X. 83. Молодим не же

Затоплятися—Затрубити.
нила, в вічну службу затопила. Чуб. V.
“954.
Затоплйтися, лйюся, ешся, сов. в.
затопитися, плюся, пишся, гл. Погру
жаться, погрузиться въ воду, утонуть. А
зчгя тоді в море,— так і затопилась. Рудч.
Ск. И. 97. ,
Затопотіти, ч^, тйш, іл. Затопать но
гами, быстро побѣжать.
Затоптати. Си. Затоптувати.
Затоптувати, тую, еш, сов. в. затоп
тати, пч^. чѳш, м. 1) Затаптывать, за
топтать. Затопчу неволю босими ноіами.
ПІенч. 77. Кинув між коні, щоб його затоптали. Рудч. Ск. І. 36. 2) Засыпать,
засыпать рану и пр. (чѣмъ либо сыпучимъ
напр.) ХС. ѴІЬ 417. Як собака вкусить,
затоптують рану шерстю з т ії собаки,
перепаленою. Грин. II. 320. Мнж. 155.
Заторгувати, г^ю, еш, гл. Заторговать.
Заторкот&ти, коч^, чеш, і.і. Забарабаиить. Та чсьоє барабана заким заторкочс. Рудап. (КС. 1882. VI. 558).
Заторопйти, плю, пйш, гл. Сбить съ
толку. Напались на мене, заторопили зов
сім О. 1862. VII. 44.
Заторбплений, а, е. Сбитый съ толку.
Жндгвка зато(Юплсну дівчину ще й на инший путь наведе. О. 1862. І. 74.
Заторохкотіти, коч^, тйш, гл. Загро
хотать, застучать.
Заторохтіти, ч^, тйш, гл. 1^ З а т о 
рохкотіти. Заторолтів возом по бурку.
2) Быстро й громко заговорить. „Січовик!
січовик/“ заторохтіли молодиці. Стор.
МПр. 52. Тіточко, голубочко!—заторох
тіла та,—пустіть п . Мир. Пов. І. 139.
Заторочити, чу, чйш, гл. І) Затара
торить, заговорить скороговоркой. Люде
заторочили: „ Чого се, чого?* Г. Барв. 89.
2) —світ—Зав’язати світ. Вх. Зн. 20.
Заторочйти, ч^, чйш, гл. Обшить ба
хромой, опушкой. Тра рукавиці заторо
чити. НВолын. у.
З&торочка, ки, ж. Враждебный отношенія. Уже є з вами заторочка. НВолын. у.
Заточити, ся. См. Заточувати, ся.
Заточувати, чую. еш, сов. в. заточи
ти, чу, чиш, іл. 1) Закатывать, закотить.
Ой деж твої, Нечаенку, кованії вози? Під
містечком Берестечком заточені в лози.
Нп. Заточи воза в клуню. НВолын. у. 2)
—в пй«у. Ударить по лицу, дать въ морду.
Заточуватися, чую ся, ешся, сов. в.
заточитися, ч^ся, чишся, гл. 1) Поша
тываться, пошатнуться. Ой оре міщаниц

109

та й заточується. Чуб. V. 1075. Одного
ранку Трохим устав. з ліжка і ноги його
заточилися. Левиц. І. 370. 2) О саняхъ:
забѣгать въ сторону. Заточуються сани.
НВолын. у.
Затрата, ти, ж. 1) Потеря, утрата,
уронъ. 2) Уничтожение, истребленіе.
Затратити. См. Затрачувати.
Затр&чувати, чую, еш, сов. в. затра
тити, чу, тиш, гл. Уничтожать, уничто
жить, истреблять, истребить. Затративши
личко чуже, ремінцем мусиш оддати. Ном.
Л- 9688.
Затрембіт&ти, тйю, еф, гл. Затрубить,
заиграть в трембіту. Ой піду я в поло
нинку, там затрембітаю, щоби мене було
чути на дев’гту стаю. Шух. І. 198.
Затремтіти, мчу, тйш, гл. Задрожать.
І серце в них од ляку затремтіло. К.
Псал. 3. Над ставками, над садками затремтіло ясне марево. Левиц. І. 9.
Затримання, ня, с. Задержка.
Затрим&ти, мйю, еш, гл. Задержать.
Кохання... затримало і руку Божу, щоб
покарать грішників. Стор. МПр. 34. Лучче
чорта затримати, ніж ледачу жінку.
Ном. № 9108.
Затрім&ти, мйю, еш, гл.н пр. = 3 а т р и мати и ,пр.
Затріпати, паю, еш, гл. Замахать уча
щенно, затрясти. Затріпала маленькими
ручкам и.'Л евиц. Пов. 216.
Затріпатися, паюся, ешся, гл. Затре
петать, забиться. Його серце дуже, дуже за
тріпалось у грудях. Левиц. Пов. 192.
Затріпот&ти, поч^, чеш, гл.= 3атріпотіти. Затріпотало... серце. Млак. 99.
Затріпот&тися, поч^ея, чешся, і л .
Затріпоталось серденько. Млак. 101.
Затріпотіти, поч^, чеш, гл. Затрепе
тать. Стор. II. 172. Вона як жар почерво
ніє і затріпотить. Стор. МПр. 33. Кві
точки затріпотіли. Г. Барв. 219.
Затріщ&ти,
щйш, гл. Затрещать.
І затргщгть намет небесний громом. К.
Іов. 81. Нап'явсь, за гілочку смикнув, аж
дерево те затріщало. Котл. Ен. 111. 21.
Затроюдити, джу, диш, гл. Отравить.
Затроюжсне нещастям серце. Мир. ХРВ.
204.
Затрубйти, блю, биш, гл. 1) Затру
бить. Тепер, дівчино, затруби собі в кулак.
Чуб. У. 408. Та як затрубить та в роховцю. Чуб. III. 291. 2) Завыть. Не за
трубить так пес, як вовк. Ном. Л* 7345.
За козаком всі звіри затрубили. Гол. 1 .105.
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Затруд—Затуманюватися.

ЗатрУд, ду, м. Трудъ, ѵсиліе. Шкода,
мамо, затру ду твого: не найдеш та ві
ночка мого. Гол. I. 285.
Затруїти. См. Затрую вати.
Затрусити. См. Затруш увати.
Затрусйтися, шУся, сишся, гл. 1) За
трястись. Затрусився мов у трясці. Ном.
2) Задрожать. Земля затрусилась. ЗОЮР
I. 166. Мов Каїн затрусивсь увесь. Котл.
Ен. І. ЗО. Ото подививсь вовк і увесь за
трусивсь. Рудч. Ск. II. 18.
Затрухлявіти , вію, еш, іл. Сдѣлаться
трухлымъ.
Затруш увати, шую, еш, сов. в. затруейти, шу, сиш, гл. 1) Посыпать, по
сыпать чѣмъ, засыпать чѣмъ. Як де по
пріло,— затрушують гречаним борошном.
Грин. II. 320. Як докопаю,— хворостняком
затрушу. Меж. 2. О, як затрусить зеле
ним маком, то тільки держись берега! —
О человѣкѣ, который засыпаетъ укорами,
бранью и пр. Ном. № 3359. 2) Только
сов. в. Затрясти. З'їхали на грудувату до
рогу, то так затрусило.
Затрую вати, юю, еш, сов. в. затруї
ти, рую, їш, м. 1) Отравлять, отравить
(кого). 2) Отравлять, отравить, напиты
вать, напитать ядомъ. 3) Заражать, зара
зить. Я не хочу, щоб вона в нас ночувала,
бо одно дереться, як шкури па собі не
порве: ще й нас вошами затруїть. Чер
нигов. у.
Затрю хати, хаю, еш, гл. Побѣжать
мелкой рысцой.
Затрясти, су, сбш, гл. Затрясти. Його
трясия затрясе. Стец. 42. Д ух затряс
ним. Єв. Мр. IX. 20.
Затрястйся, суся, сбшся, гл.= 3атруситися Пекло затряслося. КС. 1882. IV.
171. Щоб над тобою земля затряслась!
Ном. № 3796. Не біймось, хоч би світ
затрясся і юри провалились в море. К.
Псал. 110.
Затугйвіти, вію, еш, затугнути, гну,
неш, гл. Загустѣть, затвердить; уплот
ниться. Болото затугавіло, що й ноги не
витягнеш. Каменец, у. Трохи хай глина
затугне, тоді можна ще замазать. Канев.
у. См. Затужавіти.
Затуж авілий, а, е. ЗагустЬлый, за
тверделый, уплотнившійся.
Затуж&віти, вію, еш, іл .= 3 ату гавіТИ. Затужавіла капуста. Зміев. у.
Затуж ити, ж у, жиш, гл. 1) Затужить,
загореваиь, затосковать. Затужила дів
чина за мною. Чуб. V. 259. 2) Заплакать

горестно съ причитаньями. Як же заридає
Катря, як затужить! МВ. II, 145. Въ
болѣе тѣсномъ значеній: заплакать надъ
мертвымъ, произнося обычныя въ этомъ
случаѣ причитапія. Умер козак та й ле
жить, та й нікому затужить. Ном.
№ 787.
Затула, ли, ж. Защита, прикрытіе.
К. ЦН. 255. Г. Бар. 299, 221, 488, 97.
Чоловіченьку, ти затуло моя: я за тебе
затулюсь, да й нічого не боюсь. Нп. Гор
дували мною люде, а ти був моя затула.
К. Нсал. 160. 2) Капюшонъ въ верхней
одеждѣ. Підніми затулу, то воно латишніше буде од вітру. Миргор. у. Слов. Д.
Эварн. Ум. Затулочка. Батечку, мій голуб
чику! М ій оборонничку, моя затулочко,
оборони мене від лихої години, від невірної
дружини. Г. Барв. 274.
Затулй ти, ся. См. Затулйти, ся.
З&тулна, ки, ж. Заслонка въ печи.
Черк, и НВолын. у.
Затулок, л ка, м. Отдѣлка полушубка
по борту смушкомъ. Вас. 154.
Затулочка, ки, ж. Ум. отъ затула.
З&тУлыцина, ни, ж. Пошлина съ
котла і а винокуренномъ заводѣ.
Затулй ти , лйю, еш, сов. в. зату л й 
ти, лю, лиш, гл. 1) Закрывать, закрыть
(отверстіе), заслонять, заслонить. Без мене
й дірочки малої нікому затулити. Ном.
4581. Зінька затулила хусткою очі і
гірко заплакала. Стор. МІІр. 54. 2) Удов
летворять, удовлетворить претензію. Це
таке діло, що гце парою волів і не зату
лите, як пожаліється. Павлогр. у.
Затулй тися, лйю ся, ешся, сов. в. за
тулитися, люся, ляш ея, гл. Закрываться,
закрыться; заслоняться, заслониться. Н е
плач, мила, миленька, не журись, хоть
обома долонями затулись. Чуб. V. 669.
Дівчина, затулившись руками, ридає. МВ.
II. 41. Хоч і п ’є і б’є, та менше. Я візьму,
та дитиною й затулюся. Г. Барв. 283.
Затум анити, ся. См. Затуманю ва
ти, ся.
Затум аніти, нію, еш, гл. Затуманить
ся, омрачиться. Зроду бравий запорожець
ні сльозинки не пролив, а тепер стоїть
понурий, вид йою затуманіє. Щог. Сл. 29.
Затуманю вати, нюю, еш, сов. в. за
туманити, ню, ниш, їм 1) Затуманивать,
затуманить. Не переступлять його волі, не
затуманять йою слави. К. Псал. 327. 2)
Обмануть, обморочить.
Затум&нюватися, нююся, ешся, сов.
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в. затуманитися, нюся, ниш ся, гл. ЗаЗатуш курати , ся. См. Затушковував
туманииаться, затуманиться. Затуманився ти, ся.
туман, край доріженьки припав. Чуб. У.
Затхн ути ся, н ^ся, нбщся, гл. ІІолу997. Зійди, хто світ видав, на гори т і чить дурной запахъ, провоняться. Яйця
величні, гцо по-над хмарами затуманились. затхнулись. Лебед. у.
К. МХ. 32.
Затьмити, млю, мйш, гл. Затемнить,
Затупити, ся. См. Затуплю вати, ся. затмить. Як летіла сарана, то світ затьЗатуплю вати, люю еш, сов. в. зату- мила,— така ї ї була сила. Каменец, у.
дитя, .пліо, пиш, гл. Притуплять, приту- — ° 4*- Завязать глаза. Очі мог козацькі
пить, иступлять, иступить, затупить.
молодецькі червоною китайкою затьміте.
Затуплю ватися, лююся, ешся, сов. в. О. 1802. VIII. 22.
затупйтися, плюс я, пишся, гл. ИритупЗатьбн, ну, м. 1) Упрямый, неподатливаться, притупиться, иступляться, исту- ливый челоиѣкъ. Черк. у. 2) ЗаруДка.
питься затупиться.
’
ЦуРш з затьонами на кінцях. О. 1862.
’
:
,
,
0
п
V К ѵ ѵ ЧО
Затупотіти, чу, тиш, гл. Затопать,
т
застучать копытами. Коли так одною веЗатьопа, пи, об. Задрш а.
нора затупотіло в дворі; вибігла стара, а
. Затьопатися, паюся, ешся, и . Заїїанило коня прив'язує. МВ.
дрш атися.
^
Затьбр, ру, м. 1) Скопленіе льда во
Затурбувати, бую, еш, гл. Ооезпо- Время ледохода. Тут на ‘ березі, саме на»
коить.
^
Ненаситці, стояв водяний млин якоюсь
Затурбуй тися, уюся, ешся, гл. За- купця; та знесло його, як був затьор. Екасл*
териносл. у.. 2) Давйти затьору. КолоЗатурготіти. чу, тйш, м . Застучать, тить, бить сильно. Пану Геленору емерЧастенько було уночі затурютитъ у ві~ тельною дали затьору, і той без духу тут
конце. Стор. І. 207.
зоставсь. Котл. Ен. V. 67.
Зату р кати , каю, Зш, гл. 1) О голуЗатьбрач, ча, ле.=3атирач. Сумск. у.
бяхъ: заворкотать. ІХгля до гілля прихиЗатьбхкати, каю, еш, %л. 1) Запѣть
лилось, затуркали горлиці. Стор. І. 100.
соловьѣ). Затьохкав у садку соловейко.
2) Заговорить быстро. От як затуркали, 2) Забиться (о сердцѣ). Серце затьохкалог
затуркали, бо, звісно, як наші молодиці, дд ^ вискоче. О. 1862. X. 12.
скілько їх не буде, та як заговорять разом
Затю кати, каю, еш, гл. 1) Закричать:
усі в один голос, так нічого і не второ- тю! 2) Запугать крикомъ на кого.
паєш. Кв. І. 134. 3) —гблову. Сбить съ •
Затю цати, паю, еш, гл.. Побѣжать матолку, затуманить (голову).
ленькой рысцой.
Затуркотіти, ч ^, тйш, гл— ЗатургоЗатйг, гу, м. Навербованный отрядь
тіти. І не схаменулась небога, як лихо за- войска. КС. 1883. IV. 751; И. 298. Ой
туркотіло у віконце. Стор. І. 4. Затурко- деж твої, пане Саво, битії таляри, що їх
тів барабан. .Мир. ХРВ. 144.
набрав по Вкраїні водячи затяги? Нп.
Затурчйти, чУ, чйш, гл .= 3атуркати
Затягати , гйю, еш, сов. в. затягтй,
1 и 2. Затурчить у вухо горлицею. Стор.гн у, неш, гл. 1) Затягивать,
затянуть. Не
І. 90.
*
можна затягати нитку на шиї, бо неЗатуш кати, ся. См. Затуш ковува- чистий задавить. Грин. II. 25. Нуте,
їй , ся.
хлопці чорнобривці, затягайте неводи. Чуб.
Затуш ковувати, кбвую, еш, сов. в. III. 123. Бери воли та затягай вози. Грин.
затуш кати, каю, еш и затуш кувати, III. 571. 2) Затаскивать, затащить. Під
к Ун>, еш, іл. 1) Закутывать, закутать, за- білою березою козаченька вбито, ой убито,
крынать, закрыть со всѣхъ сторонъ. Кв. вбито, затягнено .в жито. Чуб. V. 375.
III. 177. Навіщо ти хат у заштурмовуеш, 3) Затягивать, затянуть, завлекать, зазитушковуєш? Константинов у. 2) При- влечь; приглашать, пригласить. Суд не
править, прибавить для вкуса. Юшку са- затяга, та суд і не одпуска. Ном. № 7372.
лом затушкую. Г. Барв. 350.
Дівка Санджаківна на встрічу вихожає,
Затуш ковуватися, кбвую ся, ешся, .Алкана-паш у в город Козлов зо всім війсьс°в. в. затуш катися, каюся:, ешся д ком затягає. АД. І. 211. — на хліб. При
б у т к у в а т и с я , кую ся, ешся, гл. Заку- глашать на угощеніе. Буду панів і козатываться, закутаться.
ків на хліб, на сіль затягати. Мет. 415.
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4) Вербовать, навербовать. КС. 1883. ІУ.
751. Затямй затяг. Навербовали отрядъ,
шайку. КС. 1883. II. 298. 5) Пріобрѣтать, пріобрѣсть, получить. Забув Гринько
про великий посаг, який думав затягти за
жінкою. Мир. ХРВ. 77. За жінкою яку
худобу затяг! Мир. ХРВ. 349. Затяг таки,
заробив грогией. Харьк. у.
Затягатися, гйюся, ешся, сов. в. за
тягти ся, гн ^ся, нешся, и . 1) Затяги
ваться, затянуться. 2) Затаскиваться, за
таскаться. 3) Вербоваться, навербоваться.
КС. 1883. IV. 751.
З&тйгач, ча, м. Ремень для укрѣпленія снізки у ярма. Рудч. Чп. 250.
Затяготн іти , нію , еш, гл. Забеременѣть. Затяготніла жінка. НВолын. у.
Затягти , ся. См. Затягати, ся.
Затйж ець, ж ця, м. Завербованный въ
войско, участникъ вольнаго военнаго от
ряда,- напр, такъ называли гайдамаковъ.
ЗОЮР. 153, 154.
Затяж йти, ж ^, жйш, и . Обременить,
отяготить. Х ліб в дорозі не затяжить.
Ном. № 11378.
Затйж нйй, а, е. Набранный, навербо
ванный (о войскѣ)- 2) Продолжительный,
хропическій. Затяжна хвороба. 3) Затягиваюіційся. Затяжний хомут.
Затйжок, ж ку , л*.=3атяг. Ходив по
Вкраїні, водячи затяжки. Гол. I. 19.
Затймити, млю, миш, гл. Запомнить.
Затйти, ся. См. Затинати, ся.
Затйтий, а, ѳ. Упрямый, упорный, не
уступчивый. НВолын. у. Коли він такий
затятий, то и я буду затятий. Каменец, ѵ.
Зауббжати, жаю, еш, гл.=Завбож іти.
Господа милостивії! не заубожаете, як
дасте копієчку. Рк. Левиц.
Зауваж ати, жаю, еш, гл.=3авваж ати.
З&ужати, жаю, еш, гл. Взять на ве
ревку. Черкес із-за Онапа арканами його
як цапа зв'язав, опутав, заужав. Мкр.
Г. 7.
Зауздати. дйю. еш, гл.— Загнуздати.
Заулок, лка, м. Глухой лереулокъ.
Хож у, ложу, тілько улииі й заулки пере
хрещую. МВ
Заупинйти, нйю, еш, гл.—Зупиняти.
Іздалеш иониченька заупипяе. Мет. 182.
Заутеріти, ріе, г л / безл. Разсвѣсть.
Так вже заутсріло, як ми увійшли у хату.
Любечъ.
Зачхати, хаю, еш, гл. Закричать: ух!
Зауш ннк, ка, л(.=3ауш ниця I. Гол

Од. 26, 27. І чоботи, і літники і коралі,
заушники. Гол. III. 382.
За^ш ниця, ці, ж. 1) Серьга. Купив
козак Олені заушнииі зелені да й по'іепив
до уха. Яка ж гарна псяюха! Борз. у. 2)
Лента, перевязываемая отъ одиой' серьги
къ другой и опускаемая на груди. Гол.
Од. 73. 3) Заушица, опухоль позади уха.
Кому чи трястю одіінати, од заушнииь чи
пошептати, або і волос ізіїнать. Котл.
Ен. III. 13. 4) мн. Жабры (у рыбы)* Вх.
Лем. 417.
Заф актувати, т^ю, еш, гл. Предста
вить какъ факіъ, какъ доказанное факта
ми. Багацько зафактованого (в історії)
тодіу з'явилось нам тепер легендованим. К.*
Доев. (1876). Заздалег. словце.
Зафарбувати, б^ю, еш, гл. Закрасить.
Заф ундувати, д^ю, еш, гл. 1) Осно
вать, заложить. 2) Купить и угостить. Зафундуй мені пляшку пива.
Захекатися, каюся, ешся, гл. Запы
хаться.
Захандрйчити, чу, чиш, гл. ? 1з ве
чера заюрив, гк повночг захандричив, гк
світу заричив. Загадка: хліб учинить і за
міситьу г в піч посадить. Грип. 11 312.
Захапати. См. Закапувати.
Захапатися, паюся, ешся, гл. Зато
ропиться, заспѣшить.
Закапувати, пую, еш, сов. в. заха
пати, пйю, еш, гл. Захватывать, захва
тить. Константи по гр. у. Вітер раз-у-раз
захапує з собою пару й обносить їг.
Дещо. 55.
Захарамаркати, каю, еш, гл. Забор
мотать.
Захарастрити, рю, риш, захарастйти,
щ^, стиш, гл. Забросать, заложить, заста
вить Чѣмъ-либо въ бс:ию])іід,кЪ.Заха]>асп>рсно
у хат і. Черк. у.
Захарастритися, рюся, ришся, зах а
раститися, Щ^ся, стйшся, г.г. Засориться,
забиться. В горлі захариітилосъ, треба
промочить. Люлька захарастилась, треба
витерсбити. НВолын. у.
Захаркати, каю, еш, гл. Захаркать,
начать харкать. Драг. 1.
Захарлати, лаю, еш, гл. Зажилить,
взять на время и не отдать. Пом.
Л* 11099.
Захарчати, чу, чйш, *д. ЗахріпгЬть.
Одного г другого гударив під бік ножем,—
так вони і захарчали. Рудч. Ск. 1. 199.
Захарчувати, ч^ю, еш, гл. Заморить
голодомъ

Захаяти—Захихикати.
Захй ятя, хйю, еш, іл .= Занехаяти.
Захвабрув&ти, р^ю* еш, іл. Захрабретться.
Захвалйти. См. Захвалю вати.
Захвалю вання, н я. г. Гасхваливаніе,
рекомендація.
Захвалыпув& тв, ш^ю, еш, и . Заплуторатъ.
Захвалю вати, люю, еш, сов. в. за
х в а л и тв, лю, лиш, ш. Хвалить, захва
лить, расхваливать, предлагая хвалить.
Захвалйти, лйю, еш, <л.=3ахвалю ватв. Овгіи захволяв. що добрий кінь.
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Захбкатися, каю ся, ешся, гл .= 3 ах акатися.
Захйлий, а, ѳ. Хилый, изнуренный.
Шевч. 437.
Захилйти, ся. См. Захи ляти , ся.
Захилйти, лйхр, еш, сов. л. захилйти,
лю, лиш , и . 1) Загинать, загибать, за
гнуть. 2) Закрывать, закрыть, прикрывать,
прикрыть.
Захилйтися, лйюся, ешся. сов. в.
захилитися, люся, лиш ся, гл. Укры
ваться, укрыться за кѣмъ или чѣмъ-либо.
Хоч у мене мужичок з кулачок, а я таки
мужикова жінка: я за його захилюсь. за
хилюсь л та й нікого не боюсь, не боюсь. Нп.
Кавев. у.
Захимбрити, рю, риш, гл. Закаприз
Захвататися, т&юся, ешся, іл.= За
хапатися. В ін ся захватов. МУ ї ї 111.57. ничать.
Захйрілий, а, ѳ. Болѣзненный, захиЗахватйти. См Захвачувати.
рѣвшій.
Захвйтич, ча. м Клинт* въ плугѣ.
Захйріти, рію, еш, гл. Захирѣть. За
Чуб. 1Ѵ\ 17
хирів так, що й голови не підведу. Гул.
Захвачувати, чую, еш, сов. в. захва Арт. (О. 1861. III. 99). Оце й захирів диг
тати, ч^, тйш, •и .= Захоплювати, захо тина. Левиц. І. 139.
пити. Не хапайсь в пекла: може ще й
З&хист, ту, лі. 1) Мѣсто, защищенное
син захватить Ном № 5599
оть вѣтра; пріють, пристанище. Да як же
Захвилю віти, люю, еш, и. Заволно иенг зійти з сього села? Де мені знайти
ваться.
той захист? Г. Барв. 394. Гори, що роб
Захвирсувйтв, с^ю, еш, гл. Задоса- лять кораблям захист од бурі. Дещо. 69.
доваті>, запечалиться. Іуда Христа жи Нема чоловікові захисту на широкому
дом продав, * о том вельми захвирсував. степу. Стор. МПр. 2. 2) Защита, покро
вительство. Посередник... повинен бути за
О. 1862. П . 49.
Захвбйдатв, даю, еш, гл. Загрязнить. хистом для крепаків, боронити їх. О. 1862*
IX. 125. Ум. З&хисток, з&хисточок.
Де не ти захвойдала стдниию?
Захистйти, ся. См. Захищ ати, ся.
Захвбйдаха, хи, об. Неряха, постоян
З&хистнйй, й, 6. Защищенный отъ
но забрызганный грязью, запачканный.
Де ие ти так зателіпалася, як свиня за» вѣтра; укромный; уютный. У М. Вовчка
о вечерѣ въ смыслѣ: тихій, вмѣсто затиш
калюжсна? От захвойдаха! Зміев. у.
ний.
Як то вже я тою вечора захист иш ,
Захворіти, рію, еш, гл. Захворать.
темною
дожидаю. МВ. (О. 1862. III. 61).
Миж. 28, 131 Чуб. V. 482.
Захйстник, ка, м. Защитникъ. НовоЗахворт^нити, нить, гл. безл Повезти, моск. у. (Залюбовск.).
посчастливиться
Захйстя, тя , с .= 3 ах и ст 1. Захистя
Захвост&тв, т&ю, еш, и . Заострить ингие ти знайшов. Щог. Сл. 105.
(о клввъяхѣ). Треба захвастати тиних щоб
Захитйти, т&ю, еш, гл. Зашатать, за
бува злодій не переліз. Брацл. у.
качать. А донка захитала юлов'ою так, що
Захвбстати, таю, еш, и . Защелкать, сережки затілгпались. Гацц. А б. 39,
захлопать кнутомъ въ воздухѣ. Ливов, у,
Захит&тися, т&юся, ешся, іл. 1) За
Захвбстуватяй, ‘ а, ѳ. Сужввающійся шататься, заколебаться. Захиталась, від
вверху в кончающійся остріемъ. Ціпок чинилась мертвецькая хата- К. Досв. 209.
бу* захвостуватий. Новомоск. у.
2) Поколебаться. Положи печаль на Бога,
Захвбсьвати, каю, еш, гл.=8ахвбй- підкрепить він твою неміч і не дасть се
Датв. Ото захвосъкала як рукав.
ред напасти захитатися святому. К. Псал.
Захвощ&тися, щбюся, ешся, и . Зато 128.
ропиться, засуетиться. Чою він так захвоЗахихй кати, каю, еш, гл. Захихикать.
съогодня їхат и? Н у. завтра б і їхав. Підняв угору коротеньку борідку і захихи
кав. Левип. І. 135.
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Захищ—Зацюшіти

Зйхищ,. щ і, ж .= 3 а х и с т 1. У Пас.
(195), въ хаті» безъ сѣией: родъ шалаша
изъ камыша или соломы.— временно замѣняетъ сѣии.
Захищ ати, щйю, еш, сов. в. захи
стити, щу', стйш, гл. Прикрывать, при
крыть, защищать, защитить. На зіму ні
чим хліва захистити. Хата. 109. Од татарвгі безбожної землю захистили. К. Досв.
20. Багатих чахищають, а з убогих де
руть. Лебед. у.
Захищ атися, щйюся, ешся, сов. в.
Захиститися, Щ^ся, стишся, гл. Прикры
ваться, прикрыться, защищаться, защи
титься. Возами захистились од вітру.
Зацаринський, а, е. Находянпнсл за
ЦЙриною. У нас аж три ватаги: ннзянсика,
горянська и запарит ька. Луб. у.
Зацарювйти, рюю, еш, гл. За царство
вать.
Зацвёнькати, каю, еш, гл. Ирониче
ски: заговорить. Наші хлопці і дівчата
швидко зацвенькали по ляхівскій. Левиц. І.
159.
Задвилйти, лю, лиш, гл.= 3аквили ти.
Райські пташечки як не зацеплять. Грип.
III. 24.
#
Зацвірінькати, каю, єш,* гл. Зачири
кать. Горобці при.гетять, зацвірінькають.
МВ. II. 193.
Зацвіріньчйти, ч^, чйш, гл.= 3ацвірін ькатн . Употребляется также, когда
рѣчь о дѣтскомъ говорЬ: Христос воскрес!—
зацвіргньчала дітвора. Сим. 206.
Зацвірчйти, ч^, чйш, гл. О сверчкѣ:
застрекотать.
Зацвісти. См. Зацвітати.
Зацвітйти, таю, еш, сов.* в. зацвісти,
тёш, гл. 1)3ацвѣтать, зацвѣстьі Зацвіла
калинонька в лузі. Чуб. V. 63. 2) Плесневѣть, заплесневѣть. Цвіллю зацвіла. Шевч.
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Зацвяхувйти, х^ю , еш, и . Обить
гвоздиками.
Зацирувйти, р^ю, еш, и . Заштопать.
Зацйтькати. См. Зацитькувати.
Зацитькувати, кую, еш, соп. в. за
цитькати, каю, еш, гл. 1) Заставлять, за
ставить замолчать. Цить! цить, моя ди
тино!—зацитькувала Мотря. Мир. ХРВ.
413. 2) Заминать, замять. Так це діло й
зацитькали. НВолын. у.
Зацідити, дж ^, диш, гл. Сильно уда
рить, хватить. Грин. II. 172. Мир. ХРВ.
94. Тури перший зацідив■Енея, що з плеч

упамі і ксрся. Котл. Ен. VI. 86. По по
тилиці п зацьде. Г. Барв. 275.
Зацілувати, л^ю , еш, гл. Зацѣловать.
Заціпеніти, нію, еш, гл. Окочеиѣть.
Желех. ^
Заціпити, пить, гл. безл. Отнять языкъ.
Бодай тобі заціпило. Ном. -V 3718. Про
сить батько п мати на хліб, на сіль і на
весілля,— та й заціпило їй сказати: і я
прошу. Г. Барв. 391.
Зац іп кувати й , а, е. Затвердившій.
Пройшов доні, а далі, зразу сонце, то земля
зробилась така заціикувата, гцо ї ї і зу
бами нег віризсш. Полт. у. Слов. Д. Эварн.
Заціпн ути, ну, неш, *и. Оцѣиенѣть.
Наглою смертю умерла... Я так і заціп.
Г. Барв. 211. Як ударить грі и, як хрясне!
так і/е} й заціпли. Г. Барв. 220.
Зацмокати, каю, еш, гл. Зачмокать.
Аж руки догори підняли, аж зацмокали.
Стор. І. 45.
Зацокотати и зацокотіти, коч^, тйш,
гл. 1) Застучать учащенно. 2) Заговорить
скороговоркой и громко. А бач, бач! зацо
котала пані. МВ. (О. 1862. III. 54). М и
йшли побіля вашого двору,— зацокотіли дів
чата. Стор. II. ЗІ.
З а ц іп и т и , плю, пиш, м. 1) Затащить.
2) Ударить, хватить. В морду хоть зацупиш. Маркси. 51.
Зацуп іти , пію, еш, и . Одеревенѣть,
лишиться гибкости. Від холоду пальці зацупіли.
Зацурати, рйю, еш, гл. Оставить, бро
сить. Твою дочку хоче брати, мене, бідну,
зацурати. О. 1861. XI. Кух. 30.
Зацуратися, рйюся, ешся, гл. Чуж
даться кого..
Зацурувйти, р^ю, еш, гл. 1) Связать
что-либо при помощи палки (цурки), кото
рая, скручивая веревку, укорачиваетъ ее
и затягиваетъ такимъ образомъ связку.
2) Запросить (дорого). Як гцо не дуже ба^
гато будуть гарувати... там рублів п'ять,
ну, хоть і десять то вже давайте а як
що зацурують як дурень за батька, то
йдіть у друге місто. ХС.*ѴІ1. 421.
Зацькувйти, кую, еш, гл.
кого. За
травить кого, патравить па кого (собакъ).
Оце колись зацькували були йою поповичі
собаками,— як же курпгув од них, дак ні
одна собака г не догнала. О. 1862. II. 25.
Зацю кати, каю, еш, гл. Начать слегка
рубить топоромъ.
Зацю цяти, цяю, еш, гл. Обмочить
уриной.

,
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Зачавити—Зачинати.
Зачавити, влю, вшп, гл. Задавить,
раздавить.—курча. Зарѣзать цыпленка. Левип. Пов. , ІОН. г
Зачавліти, дію, еш, гл. Захиріть, за
боліть.
Зачадйти, джу, дйш, гл. Начать угарять.
Зачадіти, дію, еш, гл. УгорЬть.
З ачаклувати , л^ю , еш, гл. Заколдовать.
З а ч а л ити, лю, лиш , ?.?. Затяпуть,
завязадь, связать веревку, сплетя ея коипы. Оие ж та петля,— я сам и зачалив.
Новомоск. у. (Залюбоьск.).
Зачало, ла, с. Начало. Треба усе з
зачала і до гаду вам росьазати. МВ. (КС.
1902. X. 142).
Зач&пати, паю, еш, гл. Пойти разби
той походкой.
Зачаровувати, вую, еш, сов. в. зача
рувати, рУю,. еш, іл. Очаровывать, очаро
вать, обворожить. А тихо кола тебе,
як зачаровано. МВ. (О. 1862. III. 34).
Зачати, ся. См. Зачинати, ся.
Зач&тія, тія, с. Нраздникъ 9 декабря.
Зачаток, тку , м. Начало. НВолын. у.
Зачатувйти, тую, еш, гл. І) Начать
сторожить, начать караулить. 2)—що. По
ставить гдѣ-лпбо, при чемъ либо караулы.
.Нехай густо зачатують битую дорогу,
щоб ніхто не зміг чинити князеві тревогу,.
К. Доев. 234.
Зач&хтн, хн у, неш, гл. Простыть,
остыть. Уже й борщ зачах, поки ти хліба
приніс.
Зачвйкяти, каю, еш, гл. Зачавкать.
Зачвал&тн, лйю, еш, гл. Забрести.
Зачвйнитися, нюся, нишся, гл. За
чваниться. Як туги не росприндитись і не
зачванитшъ. Стор. І. 55.
Зачвйркати, каю, еш, гл. Забрызгать,
заплевать.
Зачѳббрхнути, ну, нѳш, гл. Зачерп
нуть, загресть очень много.
Зачекати, каю, еш, гл. Подождать.
Хто хоче питлювати, мусить зачекати,
а хто нараз, буде зараз. Ном. № 5596.
Зачекай посгиать у Прилущину. Стор.
МПр. 100.
Зачѳлядкувати, кую, еш, гл. Пойти
въ слуги, въ услуженіе.
Зачендювйти, цюю, еш, гл. Сділаться монахомъ.
Зйчѳп, пу, м. Затрагиваніе. Заманеть
ся йому... пожартувати з жінкою. Сумно
(жінка) дивиться на його зачепи. Мир.
ХРВ. 251.
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Зачбпа, пи, 1) ж. Зап/Ьпа. 2) сб. Задирщикъ, задиріцица. Одсуоаспѵхя... щоб
бува з п'яних о'їсй не креснув зачепа. Мир.
ХРВ. 260.
Зачепити, ся. См. Зачіпати, ся.
Зачервйвити, вйвлю, вйвиш, гл. За
вести червей.
Зачервйвіти, вію, еш, гл. Покрыться
червями.
Зачѳрвонйти, ню, ниш, гл. Окрасить
въ красный , йвѣтъ.
Зачервоніти, нію, еш, гл. Покраспѣть;
зааліть. 1'а й задріма, поки неба край за
червоніє. Шевч. 19. Тим часом на ва
лу зачервоніли кармазини. Хата. 156.
Зачервонітися, нію ся, ешся, гл. Раскраснѣться, зардіться. Зачервонілася, як
та квіточка. К. Орися. (ЗОЮР. II. 201).
Зачѳрѳватіти, тію, еш, гл. 1) Отростить брюхо. Доки їж, то не забагатієш,
а зачеревагпієиі. Ном. Де 12045. 2) О жепщинѣ: забеременѣть.
Зачѳрбти,
иг. = Зачерпнути.
Вх.
Зн. 20.
• Зачеркнуты, ну, нбш, гл. Зацѣпить,
задѣть. Водицю бере і вас защжне, і вав
зачеркне, мене спом'яне. Чуб. III. 434.
ЗачеркнУтися, нуся, нбшея, гл. За
ціпиться, задіть. Та й побіг я через тин,
ще й не зачерпнувся. Мет. 468.
Зачерпйти, пйю, еш, сов. в. зачерп
нути, ну, нбш, гл. Зачерпать, зачерпнуть.
Піди на річку, зачерпни води. Драг. 26.
Зачерствіти, вію, еш, гл. Зачерствіть.
Була колись правда, та зачерствіла. Ном.
'Л® 6835. Довго хліб їмо, уже аж зачер
ствів. Харьк.
Зачерйпити, плю, пиш,
Зачерп
нути. Сорока-білобока тоді ш т ілй в ко
лодязь, зачеряпн.ш там води да й винссЛа
Іванові. Рудч. Ск. І. 136.
Зачесйти, ся. См. Зачісувати, ся.
Зачѳсно, нар. Въ чести? І мені б зачесно бг/ло, як би у дігпей було. Ном. Л®9227,
12041.'
Зачйи, ну, м. Начало, начииапіе, починъ. Так лиха година й ходе по людіх;
усе з дітей зачин. Харьк. у.
Зачинання, ня, с. Начішаніе.
Зачин&ти, н&ю, еш, сов. в. зачати,
чиу, нбш, гл. 1) Начинать, пачать. То ж
козаки із ляхами пиво варить зачинали.
Дума. Зачало світати. Мл. л. сб. 314.,
Як приїхав приймачище, зачав тещу би
ти. Чуб. III. 128. 2) Начинаться. Як за0
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Зачинатися —Зачувати.

члшае звада, не поможе й рада. Ном. № йшла баба п'яна, на порозі впала, а дід
8510.
зачепився, та й сам повалився. Циссь. Св.
Зачинйтися, ийюся, ешся, сов. в. 8а* 45. Хоч юлий біжи, то ніде нема нікою,
чйтися, чн^ся, нбшея, гл. Начинаться, не зачепишся. Ном. А* 1918. Н ігюю так
начаться. Як світ зачався, то люде так не хотілось тімасі, як зачепитись на жит
Боїу молилась. О. 1862. V. 79. Нове жат тя в Кигві. К. ХП. 17.
Зачіпбнька, ки, ж. Предлогь. Зачітя зачалося. Мир. Пов. І. 142.
пенька у мене на тім кутку. Черк. у.
Зачинити, ся. Си. Зачиняти, ся.
З&чіпка, ки, ж. 1) Зацѣпка, 2) Не• Зачинйти, нйю, сап, сов. в. зачини
ти, ню, ниш, гл. Затворять, затворить. У доразумініе, споръ. В ін зачіпку має з
свою батька і хлів зачиняв, а в нашою не дядьком за гроші. Могил, у. 3) Препятствіе, поміха. Зміев. у. 4) Поводь, пред
хоче іі хати. Ном. № 2539.
З ачй нятий, а, ѳ. Затворенный. Як би логь. Зміев. у. В ін їй перед очима як
віконниці у хат і не зачиняті, то я б по усьою її лиха непоюмованою зачіпка. МВ.
(О. 1862. І. 100). Хотіла їхат и до бат
дивилась. О. 1862. VII. Кост. 52.
Зачинйтися, нйюся, ешся, сов. в. бусі, та було б се по панському їхат и
начинитися, нюся, нишся, гл. Затворять просто з цікавости. Мусила якусь зачіпку
ся, затвориться. Кот. Ен. V. 20. Зачи до того знайти. Г. Барв. 378. 5) Претен
няються царські врата для нашого брата. зія, придирка. Гляди лиш, зачіпка тобі
буде, бо ти в йою служив, як сталась.по
Ном. Д- 4782.
, Зачиркати, каю, еш, гл. Зачирикать. жежа. Новомоск. у.
Зйчіси, сів, м. мн. Прическа. МВ.
Соловейко защебетав, залящав, зачиркав.
Зачіска,
ки, д е .= К н ч к а 1. Мет. 208.
Кв. І. 29.
Зачит&ти, тйю, еш, гл. Зачитать, на
Зачісувати, сую, еш, сов. в. вачесйчать читать. Письма принесли і всі тихень ти, чешу* шѳш, гл. Зачесывать, зачесать,
ко зачитали. Шевч. 439.
причесывать, причесать. Чи зумів ж хто
Зачитйтися, таюся, ешся, гл. Начать в вас мене зачесати? МВ. (О. 1862. ПІ.
читаться. Д а сами свічі посвітилися, да 38). Усі дівочки, як 'маківочки, зачесані
йдуть. Грин. III. 273.
сами книги зачиталися. Чуб. V. 837.
Зачісуватися, суюся, ешся, *сов. в.
Зачілйбитн, блю, биш, гл. Ударить,
треснуть. В ін його як зачілябив у вухо. зачес&тися, чеш ися, шешся, гл. Зачесы
Александров, у. Слов. Д. Эварн.
ваться, зачесаться, причесываться, приче
Зачілйп нути , ну, неш, гл. Захватить, саться.
заграбастать, забрать. У мене всіх трьох
Зачмелйти, лю, лйш, гл. Оглушить,
ошеломить. Угор.
синів зачіляпнули у службу. Харьк. у.
Зачіпати, пйю, еш, сов. в. зачепити,
Зачмйхати, хаю, еш, чл. Зафыркать.
плю, пиш, гл. 1) Ціплять, зацѣпить, за- Зачмише як кабан. О. 1862. II. 64.
дѣвать, задѣть. Чи витягнеш з води ЛевиЗачмутув&ти, тую, еш, гл. Начать
ахвана, гачком йою, як рибу, зачепивши. ласкаться? Зачмутувала кумася коло свою
К. Іов. 92. Ні за що рук зачепити. Ном. Івася. Ном. № 12648.
№ 9870. Не съ чѣмъ начать, нѣтъ средствъ
Зачбвгати, гаю, еш, гл. Зашаркать
для начала (о хозяйствѣ, заработкѣ). За (ногами).
що б тут руки зачепити? За яке ремеЗачопувйтн, пУю, еш, гл. Сдіство взятись? Чуб. II. 17, Хибй тебе вб- лать шинь, стержень въ бревні для созои зачепйли? Ч ім ъ тебя особеннымъ затро единенія его съ другимъ. Зачдпуй стовпа,
нули, обиділи? Ном. № 4040. 2) Трогать, а я викопаю тим часом яму. Волч. *у.
тронуть, затрагивать, затронуть. Міг би (Лободовск.).
йому листи визволені писати, щоб не міг
Зачорнйти, ню, нйш, гл. Зачернить.
ніхто нігде зачіпати. Макс. (1849). 33.
Зачорніти, нію, еш. Зачерніть. ЛедвеМене вовки і не зачепили. Грин. І. 165. ледве зачорнів ус. О. 1862. IV. 75.
А сусгдиі перстень даєш,— нащо ж мене
Зачортбваний, а, е = Забісоваиий.
закапаєш? Чуб. V. 200.
. Полт. у.
Зачіпатися, нйюся, ешся, сов. в.
ЗачУбитися, блюся, бишся, гл. За
начепитися, плюся, пишся, гл. Ціплять тіять драку, вцілитеся въ волоса друть
ся. заціпиться, задівать, задіть. Біда, та ДРУгу.
й за біду зачепилася. Ном. № 2162. Та
Зачувйти, в&ю, еш, сов.' В. зачути,

Зачуватися—Зашерхати.
вш« и * Слышать, заслышать, услы
шать. То удова теє зачував. Чуб. V. 848.
Заржи, заржи, сивий конику, рано на пашу
йдучи, чи не зачує серце-дівчина, а в саду
вінки в'ючи. Чуб. III. 118. 2) Чуять, по
чуять. Хутко зачув кішка, де сало. Нон.
№ 5741.
Зачуватися,., вАюся, ешся, гл. Чуяться,
чувствоваться їй не зачувалось, що вона
іде усе низче та низче. МВ. (О. 1862.
І. 98).
ЗачудувАти, дую, еш, іл. Удивить.
ЗачудувАтися, дую ся, ешся, іл. Уди
виться.
ЗАчужа, нар Вчужі. Зачужа жаль.
Ном. № 2255.
ЗачумакувАти, кую, еш, гл. 1) На
чать чумачить. 2) Заработать чумачествомъ.
Зачум йти, млю, мйш, гл. Зачумить,
заразить. ,
Зачуи іти , мію, еш, гл. Очумѣть.
Зач $ млений, а, ѳ. 1) Зараженный чу
мой. 2) Одурѣвшій. Чіпка стояв як зачу млений. Мир. ХРВ. 236.
Зачати . См. Зачувати.
Зачуханий, а, ѳ. Безпризорный, остав
ленный безъ попечен ія. Як би прибрати,
то й дитина була б гарна, а то нема
рідної матері, то й ходить зачухане.
Зміев. у.
Зачухатися, хаюся, ешся, гл. Заче
саться, начать чесаться вслѣдствіе зуда
(о дѣйствіи, но не объ ощущеніи).
ЗачухрАти, рАю, еш, іл. I) О шерсти:
растрепать. Зачухрала кужіль, що й прясти
важко. 2) Быстро побѣжать. 3) Засѣчь
(розгами). Улучай, каже, Іродів сину, а не
то до смерти зачухраю. Стор. І. 137.
Зачучверіти, рію, еш, іл. Зачахнуть,
закорявіть.
ЗачхАти. хАю, еш, м. Зачпхать. г
ЗашАвкати, каю, еш и заш авкотіти,
кочу, тйга, и . Зашавкать, зашамкать.
Св. Л. 303. Зашавкотів старий. Си. Л. 309.
ЗашалювАти, люю, еш, и . Обить ша
левками.
ЗашамотАтися, тйюся, ешся, іл. За
суетиться, зашевелиться. Зашамотались
люди. Черк. у.
Зашамотіти, чу, тйш, и. Зашелестѣть,
зашурншть. Я сшях щось зашамотіло.
Мир. Нов. 1. 1586. Зашамотім дітвора.
Сим. 103. Вінок той труситься, мов усі
квіточки зашамотіли. Г. Барв. 83. ІКита
зашамотіли. Мир. ХРВ. 64.
Заш арйтися, рюся, рйшея. гл. За-
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рдѣться, зарумяниться, закраснѣться. Енея
очі запалали, уста од гніву задріжали,
ввесь зашаривсь мов жар в печі. Котл. Ен.
VI. 89.
ЗашАрпати, паю, еш, гл. Приняться
рвать, терзать.
Зашарудіти, джу, дйш, гл. Зашеле
стіть, зашуршать. Аф. Зашаруділа миша.
ЗашастувАти, тую, еш, и . Н а дворі
тихо все було... ніщо нігде не зашастув,
фсика листом не жартує. Греб. 335.
Зашатйрити, рю, риш, и . Замотать.
В ін у мене гроші зашатирив.
ЗашахрАтися, рАюся, ешся, гл. Замо
таться. Припливло мені у думку: еге, був
він багатир над усе село, одоюе загиахрався:
де млини, де воли, де коні, де яка худоба,
де що було, усе геть чисто поцінували.
Васильк. у.
ЗашварґотАти, ГочУ, чеш, гл. 1) Заго
ворить быстро (о евреяхъ и пр.). 2) Заше
лестіть, зашуршать. Я к жбурнув книовжою
під поріг! аж листки зашвархотали. Св.
Л. 230.
Заш вбндяти, дяю, еш, м. 1) Захо
дить. 2) Загрязнить ходивши.
Заш елестіти, щУ, стйш, гл. Зашеле
стіть, зашуміть. Коли щось зашелестіло:
рипнули двері, увійшла наша Одарка. МВ.
І. 71. Важко зітхнув, аж листя зашелес
тіло. Стор І. 107.
ЗашепнУти, н у нбш, и . Шепнуть.
А сторожик як почув, зараз мені защеп
нув. Гол. І. 144.
ЗашѳпотАти и зашепотіти, чу, тйш,
гл. Зашептать. Зашепотіли люде. Г. Барв.
542.
Заш іптувати, тую, еш, гл. Зашептывать. Батюшка усе зашептував і запису
вав. МВ. II. 204.
ЗашеретувАти, тую, еш, гл. 1) Озернахъ: размолоть на крупу. 2) О льді: за
тереть. Сього року під Вознесенським льо
дом зашеретувало.
ЗашеретувАти ся, тую ся, ешся, гл.
Врізаться* во что и . увязнуть. Оце їхав
та й зашеретувавсь у грязюку. Слов. Д.
Эварн.
ЗашерхАти, хАю, еш, сов. в. аашбрхнути, хну, неш, гл. Подергиваться, подер
нуться, покрыться тонкимъелоемъ чего-либо,
наир. льда. Уже вранці, то й водиця у ко
риті, де напувають товар, зашерхає. Греб.
403. Прийшов Петрусь, і сльози, шо ще не
зашерхли, зараз і висохлу.. Г. Барв. 501.
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Зашивати—Зашпилити

Се він говорить, аби горло не зашерхало.
Г. Барв. 316.
Заш ивйти, в&ю, еш, сов.- в. зашити,
шию, еш, і л . Сам чобіт заший, коли ро
зірвався. Ном. Л? 11265.
Заш иватися, в&юся, ешся, сов. ві
8&ШЙТИСЯ, шиюся, ешся, гл. 1) Заши
ваться, зашиться. 2) Запрятываться, за
прятаться, залізать, залѣзть. Бісове по
рося, куди зашилось! Нехай би вже па
рубки!, а то й оті жевжуни зберуться, та
зашиються десь у хаті та й гуляють у
карт. Ііирятин. у.
Зашийок, йку, м. Шиворотъ, тылъ
шеи. Л ай не дай, а в зашийок не пхай.
Ном. .V 4585.
Зашинкув&ти. кую, еш, гл. Запяться
продажем '(‘іпіртныхъ напитковъ.
Заш ипіти, плю, пйш, гл. Зашипѣть.
Зашпилять як гадюки. Стор. II. 254.
Заш ипотіти, почу, тйш, гл.—Заши
піти. Загииношять мов гадюки. Кв.
Зашити, ся. См. Заш ивати, ся.
Заш калубина. ни, ж. Скважина, щель.
Коло самої спини десь знайшлася заш калу
бина між дошками. ІІсрстть закотився
т уди і знак. Лсввц. І. 51(3.

Заш калубити, блю, биш, ід. Сдѣлать
щель, углублеше.
Заш кандибати, б&ю, еш, гл. Захро
мать. То затюпає, гно знов зашкандибає.
Кв. II. 1(34.
Заш карубнути, бну, неш, іл. Засох
нуть, отвердѣть сверху, покрыться какъ
бы коркой. Сим. 11*7. Выверни кожуха, а
то як змочить дощ та зашкарубне, буде
такий, як луб. Уман. у. Як нанаОе нежидь, то й у носі зашкарубне Лебед. у.
Земля зашкарубла.
ЗашкарУ питися, плюся, пишся, гл.=
Заш карубнути.
Заш карупіти, пію, еш,
За шка
рубну ти. /Келех.
Зашквйрити. См. Заш кварювати.
Заш кваркотіти, чу, тйш, ід.) Зашипіть
ЗашкварчАти, чу, чйш, /л.( на огні.
Зашкварювати, рюю. еш, сов. в. зашквАрити, рю, риш, гл. І ) Сильно жарить,
сильно нагрівать, нагріть. 2) Зажаривать,
зажарить. 3) Приправлять, приправить
поджареннымъ саломъ. Пт. ироничной пісенкѣ: Гарбуз варю, гарбуз нечу, гарбуз,
мамию, варю, цибулькою закрашала, редь
кою зашкварю {т. е. вмѣсто сала). Ірин.
НІ. 387. 4) Дѣлать что-либо съ силом, съ
*нанряя*еніемъ.

Зашкодити, джу, диш. гл. Повредить,
помішать. Слабому животові ? пиріг за
шкодить. Чуб. 1. 251. Півкварта горілки
зашкодила мені. ЛеВиц. І. 124. Вовк ки
неться на того чоловіка, котрий йому за
шкодить догнати чорта. Чуб. 1. 52. Бог
як нам уродить, то буде нам і всім, і зло
дій не зашкодить. Гул. Арт. (О. 1861.
111. 95).
Заш круміти, цію, еш, гл.=3аш карупіти (оть тепла). /Келех. Шух. І. 163.
Заш крйбати, баю, еш, гл. Заскресть.
Заш кулити, лю, лиш, ‘гл. ІІронять,
донять.
ЗашкУрний, а, ѳ. 1) Подкожным. Вся
кров скипілася зашкурна. Котл. Ем. VI.
ЗО. 2) — вода. Подиочвенная вода. Могил,
у. В сій криниці зашкурна вода, а не дже
рельна, то в сухе літо пересихає. По
дольск. г
Зашлюбити, блю, биш, гл. Сочетать
бракомъ. А х мати, не знати, чи рада
тому, може тя зашлюбить кому иншому.
Чуб. V. 137.
Заш лю битися, блісся, бишся, гл. Об
вінчаться, жениться, вы йти замужъ. За
шлюбитись, не дощик пе})Є'іекаіУін. Ном.
Л- 8851.
ЗашмагАти, гаю, еш, гл. Засічь, за
бить. До полусмерти зашмагав канчуками.
Стор. І. 191
Заш малйти, лю, лиш , гл. Подвергнуть
загару, обжечь.
Зашморг, гу, м. 1) Затягиваніе петли.
Зав'язати зашморгом. Затянуть петлей. 2)
Дивитися зашморгом. Немрілзнснно смотріть. Ном. Д- 3044. 1 ьосо, зашморгом ди
вивсь. Котл. Ей. VI 03.
Зашморгнути, ся. См. Зашморгува
ти, ся.
Зашмбргувати, гую, еш, сов. в. за
шморгнути ну, нАт, гл. Затягивать, за
тянуть (нетлю и пр.). Ммж. (Я. Зіпиморг
ни калитку Зашморгнув на гиїй він аркан.
Г. Арт (б. 1801. III. 84).
Зашморгуватися, гуюся, ешся, сов.
в. зашморгнутися, нуся, нёшея, гл. За
тягиваться, затянуться (о петлі; и пр.).
Заш нурувати, рую, еш, м. Зашнуро
вать. Чомг/ шнуровка не зтингцювана'4' ЧѵС>.
III. 149. ’
Заш олудивіти, вію, еш^і.і. Запарши
віть. Стор.
Заш пигати, гаю. еш, гл. Заколоть.
Левин. І. 515.
Заш пилити, лю, лйш, гл. 1) Прико-

Зашпінкуватн—Защіпляти.
доть булавкой. 2) Засадить, пригвоздить.
Зашпилили* мене па три роки у винницю.
Черк. у.
Заш пінкувбти, кую, еш, гл. Застег
нуть при помощи пряжки. Зашпінкуе ременятко жовтими пряжками. Гол. 11. 411.
Збшпори, рів, мн. Острая боль въ
поверхности рукъ отъ мороза. Оце зашпо
р и зайшли. Ном. № 635. Переносно: боль,
страданія. Великі зашпори заганяло жит
тя у серт Прісьці. Мир. Пов. І. 117.
Ще он зашпори не обійшли (після похо
рону), а тобі співи та жарти в голові.
Мир. Пов. І. 139.
Заш пбтатися, таюся, ешся, гл. Спот
кнуться. Желех.
Заш пувбти, пую, би , гл. Заволно■даться, запѣниться. Заграє море й зашпує.
Мкр. Г. 5.
З&шпунтувбти, тую, еш, гл. Закупо
рить, заткнуть.
Заш пунтуватися, туюся, ешся, м»
Закупориться, крѣпко запереться. В замку
Ворсунськім зашпунтувались.
Зашрубув&ти, бую, еш, гл. Завинтить.
Заштабув&ти, бую, еш, гл. Забить же
лезными полосами. Желех.
Заштбвхбти, хбю, еш, гл. 1) Затол-'
кать, начать толкать. 2) Затолкать, забить
толчками (съ удареніемъ навторомъ слогѣ).
ваш тбкати, каю, еш, гл. 1) Начать
говорить „что“. 2) Сбить съ толку, поста
вить въ тупвкъ. Я його як заштопав, так
він не знав гио й казати. Екатериносл. у.
Слов. Д. Эварн.
Заш тбкуватися, кую ся, ешся, гл.
Употреблять въ разговоре „что“ (о велижоруссахъ). Отто воно (Псковська) губерня.
А говорять так, то заштопуються. Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
* Заш трикати, каю, еш, гл. 1) Начать
колоть, заколоть. Я к застудив голову, в
ушах заштрикало. 2) Заколоть, исколоть.
Заш турмбвувати, вую, еш, гл .= 8 атуш ковувати. Константиногр. у.
Зашуборт&ти, рчу, тйш, м . Зашу
меть, застучать. Вх. Зн. 20.
Заш угбти, гбю, еш, гл. Залетать, раз
вевая воздухъ. Зашугали сірі орли, лгтаюнад трупами.
Запіскувати, вую , еш, и . Подыски
вать. Вівчарь, що пас громадську отару,
зашукував хлопців у поміч. Мир. ХРВ. 37.
Заш улйти, лю, лиш , м. Въ игре въ
иіуль: бросить палку такъ, чтобы она кон-
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демъ подсунулась нодъ лежащую на землѣ
палку. КС.. 1887. УІ. 477.
Заш уміти, млю, мйш, гл. Зашуметь.
А в городі та у Львові зашуміли верби.
Макс. 80.
і
Заш умотіти, мочу, тйш, гл. Зашу
меть (въ головЄ). В ш и ли ми по чарці і
по другій... зашумотыо у його. О. 1862.
I. 48.
Зашумув&ти, м^ю, еш, гл. Запениться.
Заш уш укати, каю, еш, гл. Зашептать.
Защ&вити, влю, ввш, и . Ударить.
Защавив його по пиці, гцо ну-нуі Екате
риносл. г.
Защебѳт&ти, чу, „чеш, гл. 1) Защебе
тать. Защебетав жайворонок, угору летючи.
Шевч. 30. Защебече соловей уночі, розве
селить мог чорні очі. Чуб. III. 147. 2) Заго
ворить быстро и весело. Повеселішала нагиа
Феська, загцебетала до баби. Г. Барв. 198.
Защедрувати, рУю, еш, гл. 11ропЄть
щедрівку. А я тубі защедрую. Чуб. III. 456.
ЗащекнУти, ну, нбш, гл. Защемить,
ущемить. Росколоу дуба та й загцекнув
його там бородою. Мнж. 44.
Защеміти, млю, мйш, гл. ЗаболЄть
острой болью. Як шабелька задзвенить, то
й серденько защемить. Чуб. У. 981. За
смутилась його душа і защеміло серце.
Стор. МПр. 39.
Защ епйти. См. Защ іпляти.
"Защ ипувати, пую, еш, сов. в. ващнлнУти, ну, нбш, гл. ЗалЄплять, залЄпить
(пирогь, вареникъ). Варила дружечка пи
ріж ки. защипувала їх в три ріж ки. О.
1862. ІУ. 35.
8&щйта, ти, ж. Защита. Дізнала Бо
жої защити. К. Псал. 113.
Защ итйти. См. З&щшц&ти.
Защищ&ти, щ&ю, еш, сов. в. защи
тйти, щищУ, тйш, и . Защищать, защитить.
Защитив його перед судом. Кв. Драм. 321.
Заїціп&ти, п&ю, еш, сов. в. з&щіпнути,
н ^ , нбш, гл. Защепать, защепнуть, брать,
взять на крючекъ. Защіпни, кажу, двері,
та не пускай. Кв. Драм. 260. Защепнеш
же двері на защіпку, як я піду. Харьк. г.
З&щіпка, ки, ж. Крючокъ дверной.
Мене мати гулять не пускала, да в ко
мору да зачиняла, трома защіпками да
защіпала. Чуб. III. 132. Ум. Збщіпочка.
Мил. 84. Защіпочка хороша. КС. 1883.
Н. 291.
8ащ іплйти, лйю, еш, сов. в. защ е
пйти, плю, ниш, гл. Прививать, привить.
Защіпляти віспу. НВолын. у.
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Збянѳць, н ц я, м —Заець. Вх. IIч
Защ іпн^ти. См. Защ іпати.
Зищогсати, каю, єш, гл. Начать гово И. 6.
Заярйнитися, нюся, иишся, гл. Въ
рить що.
За-що-раз. нар. Постоянно, всякій разъ. загадкѣ: Звечора заяринилось, а к світові
За-щп-/ми Опщ зачнпасітхя з т ії зпкушини. загандричилось. (Діж а з кюном). Мнж
174
Каминчі у
Заярбвувати, вую, еш, м. ВкладыЗаюдовйти, влю, виш, (= в ай у д о вити), и . СдЬлаться вдовымъ. Не спнъ вать, вдѣлывать (полки въ шкафъ). Кіев.
ти чснг мат ч—лютая змія, мене моло
Заярбвуватися, вуюся, ешся, м. Вкла
дою иіюдови.иі. Чуб. V*. 706.
дываться, вдѣлынаться (о іюлкахъ іл* шка
фу). Полички в миснику заяровуютіхя. Кіев.
Заюк, ка, .и.=3аець. /Іѵелех.
Зайсля, л я, с. Ясли. Купи та купи
Заюрйти, ріо, риш, гл. Зашалить. Дідона кріп но зморила, горщок з вареною роз коняку... пЛ годувати чим я буду? Тебе в
заясле положу?“ Рудч. Ск. II. 174.
била. Котл. Ей. І. 20.
Зайтрѳння, ня, с. 1) О ранѣ: нагноеЗаю ртуватися, т^юся, ешся, гл. Прид
ти въ волнепіо, возбужденіс, смятеніе. К. ніе, вое паленіє. 2) Раздраженіе.
Желех.
Зайтрити, рю, риш, гл. 1) Растравить
Заюхтбритися, рюся, ришся, гл. 1) (рану). 2) Раздражать, разеердить.
Закапризничать. От і заюхторились— годі
Зайтритися, рюся, ришся, іл. 1) О
косить. 2) Б ал. Заюхторилося. ЗахотЬлось ранѣ: загноиться. До т их же ран, которі
(о клпрпзномъ желаніи, нѣсколько презри заятрились г дуже пекли, ирикладував роз
тельно). От, заюхторилося їй у город. Бо- різаних жаб. Стор. МП р. 166. 2) Раздра
год\ х у.
житься, прійти въ ярость.
Заюшити, ш ^ шйш, гл. 1) Политься
, З&яць, 8&ЙЦЯ, м. 1) Залцъ. 2) Часть
(о кроки). Луснув він гїою по голові херли- олійниці: родъ толкача, песта, давленіемъ
маном і зразу заюшилася кров. Нономоск. котораго выжимается постное масло. Шух.
у. 2) Окровавить* Увійшов старий у хату , I. 163. Ум. Зайчик.
обшматований, побитий, заюшений. Грин.
Заяч&ти, ч^, чиш, гл. Закричать (о
II. 171.
лебедяхъ и людяхъ). Випливала лебедочка
Заюшитися, ш $ся, шйшся, гл. Окро по воді,... заячала, 6 воду вдарила крилом.
вавиться. Заюшився кров'ю. Черк. у.
Щог. 47.
Зайва» ви, ж* Заявлепіе.
З&ячий, а, е. 1) Заячій. Н а новий рік
Заявй ти . См. З аяв л я ти .
прибавилось дня на заячий скік. НомЗаявлй ти , лйю, еш, сон. в. заявйти, № 513. 2) Раст.: а) заячий гброх. Астравлю, виш, гл. Заявлять, заявить, объявлять, гонъ широколистый; б)—капуста, бейиш
объявить. Моя любая дитино, заявляю ТеІерЬіит Ь. ЗЮЗО. I. 168; в)—квас.
тобі мою волю• Стор. МПр. 71. Треба, ОхаНз. Шух. I. 22; г) Заяча крівця, зйячий
мати, людям заявляти. Чѵб. V. 734.
крівёць. Нурегісит регїогаїит Ь. ЗЮЗО.
Зайкати, каю, еш, гл. Заговорить, за І. 125, 168; д)—кров. МаіапіЬетиз ЬіГокричать: ГЯ! я!“ Братця! хто хоче го Ііит Ь. ЗЮЗО- І. 128; е)—чі лапки. Егірілку панську пити?—Л! я! я! так усі її орЬогиш ап^изІіГоІіит КоїЬ. ЗЮЗО. І. 121,
Е., Іаіііоііит Норре. ЗЮЗО. І. 122; ж)—
заякали. Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
орішки
Атуцбаїиз паппа Ь. ЗЮЗО.. І. 1 і і;
Зайкоритися, рюся, ришся, гл. Со
з)
—салата.
Капипсиїиз Гісагіа Ь. ЗЮЗО.
гнуться. Дивись. як якорь заякорився.
1. 133; и) -ухо. ѴегЬазсѵіга ЬусЬпіиз Ь.
Ворз. \.
ЗЮЗО.
І. 140; і)—холодбк. Азрага^из оШЗайловіти, вію, еш, гл. О коровѣ:
сіїїаііз.
ЗЮЗО.
І. 113; к)—щавель, щавух.
быть безъ теленка (въ данномъ году). Як
Охаїіз
Асеіозеїіа
Ь. ЗЮЗО. І. 130.
заяловіє корова, 'то продам. Черк. у.
З&ячина, ни, ж. Мясо зайца. ОскороЗаялозѳний, а, ѳ. Засаленный.
митнґх хоть заячиною. О. 1862. II. 25.
Заялбзити, жу, зиш, гл. Засалить.
Збйбити, блю, б и т , ід. Обабить.
Заялозитися, ж уся, зишся, гл. Заса
Збабіти, бію, еш, гл. Обабиться. Коли
литься.
Заян , на, м. Сказочный герой, зачав дівці сходить на вінці, то збабіє. Нон.
шійся отъ полученнаго отъ зайца яблока. № 8998.
Зб&братнся, раюся, ешся, м. ВьпшчГрин. II. 260.

Збабчений—Збанувати.
ваться въ грязи, Збабрався в болоті. Вх,
Лем. 41?.
Збйбчѳний, а, ѳ. Сморщенный. Горох
збабчений. Вх. Лем. 417,
Зб&ва, ви, де. Порча. Ум. Збавка.
Збавйтѳль, л я , м. Спаситель. Пере
стань тужити, зачни благати Збавителя.
Чуб. V. 119.
Збйвити, ся. См. Збавляти, ся.
Збавлбння, ия, с. 1) Лишеніе. 2) Избавленіе. Трудиться до крівавою поту за
збавлення своїх безмірних гріхів. Стор.
МПр. 166.
Збавлйти, лйю, еш, сов. в. збйвити,
влю, виш, гл. 1) Лишать, лишить Нехай
тебеу чужий батько, синочку, не лає* гцастя
твого козацькою навік не збавляє. Макс.
(1849). 7.— віку, життя. Лишить жизни,
погубить. Чому мені злої долі, чом віку не
збавиш? Шевч. 95. Ой чи вдариш, чи не
вдариш, тілько мені життя збавиш. Чуб.
У. 130. 2) Губить, погубить. Ой лежить
же п'яний сотник Харко та тепер його
збавляйте. Мет. 527. Нехай буду один похибати, козацького війська не' збавляти.
АД. І. 186. 3) Портить, испортить, иска
лечить; подорвать. Збавив же ти кобилу
сиву. Грин. III. 652. Боюсь... гцоб ти мене
не зрадила, моєї русої кісочки не збавила.
Мил. 84. Нащо ти нам чорта ізбавив?
Щоб зараз його вилічив! Рудч. Ск. І. 56.
Силу втратила, здоров'я збавила. Мир.
ХРВ. 35. 4) Истрачивать, истратить по
пусту. М атінка кричить, а батенько
ще гірше: „гцоби-сь не ходив до дівчини
більше. Нагцо ж тобі, синку, ніченьки
збавляти? Коли ї ї любиш, то позволяю ті
взят ии. Грин. III. 258. 5) Избавлять, из
бавить. Не чисть мене до оюивого, то
збавлю тебе од всього злого. Ном. № 282.
Збавлйтися, лйю ся, ешся, сов. в. зба
витися, в люся, виш ся, гл. Уменьшаться,
уменьшиться, убавляться, убавиться. Нещасливість світа— збавилося літа, прий
шла зіма, то й хліба нема. Ном. № 10179.
Збагатити, чу, тйш, гл. Обогатить.
Н а землю глянеш— і напоїш, і збагатиш
ї ї даремно. К. Псал. 144.
ЗбагатйФися, чуся, тййіся, гл. Обо
гатиться. Як розжився, збагатився,— ніхто
не зазнає. К. Досв. 170. Черевань був тяжко
грошовитий... пан із козацтва, гцо збага
тилось за десятолітню війну з козаками.
&. ЧР. 4. г
Збагатіти, тію , еш, гл. Разбогатѣть.
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К. Досв. 170. З того часу цареве царство
побільшало і збагатіло. Стор. І. 84.
Збагнітувйти, туго, еш, гл. Втоптать
въ грязь; испортить; обезчестить. Збагньтував. люю велику славу, ізняв з мене ві
нець мій осіянний. К. Іов. 41 Нащо я його
надіну, щоб збагнітувати одразу? Н у що ж
з тою, гцо ми збатгтуємо чо.ювіка? Н у,
завдамо його в Сібгр, ну, збагншуємо його,
а потім плати за його подушне. а жінка,
діти... Лебед. у.
Збагнути, ну, нбш, гл. Постичь, про
никнуть, догадаться, вспомнить. Господньої
сили ніхто не збагне. НВолын. у. Не мож
на всього того жадним розумом збагнути.
ЗОЮР. І. 311. Щем нікого не любила—
люде вже збагнули. Гол. II. 820. Цих ка
зок так багацько є, гцо, їй Богу, їх і не
збагнеш усіх. Рудч. Ск. 1 /1 3 0 .
Збайдуж іти, жію, еш, гл. Сдѣлаться
равнодушнымъ. Климкович. (Желех.).
Збалйкатися, каюся, ешся, гл. Разгово
риться о чемъ-либо, коснуться въ разговорѣ чего-либо. Збалакалися пре попів.
Константиногр. у.
Збалам утити, м ^чу, тиш, гл. 1) Воз
мутить. 2) Смутить. Тоді жінку збаламу
тять, гцо й не подивиться. Чуб. V. 1066.
Збан, ну, м. = Дзбан. Ішов красний
пан, ніс води збан. Чу б. І. 68. 2) Родъ
узора въ вышівкѣ. Чуб. VII. 415.
Збандірувати, рую, еш, гл. Разгро
мить? Пушками збандірували турчина. О.
1862. II. 62.
Збйнва, ви, д е .З б а н .
Збанкрутитися, кручуся, тиш ся и
збанкрутувати, тую, еш, гл. Обанкрутитьсл. Желех. У.Кованька згорів свічний
завод, і він трохи не збанкрутився. Левиц.
Пов. 332.
Збйнок, н ву, м. 1)= 3бан . Коби мені
зранку горілочки в збанку. Гол. І. 387. 2)
Перекладина въ ткацкомъ станкѣ, на ко
торую ткачъ упирается грудью. Харьк. у.
Мнж. 180. 3) Раст. МирЬаг Іиіеит 8 тііЬ .
ЗЮЗО. I. 129. Ум. Збаночон.
Збйночов, ч к у , м. 1) Ум. отъ збйнок.
Грин. III. 530. 2) мн. Раст. ^ т р Ъ а е а
аІЪа. Вх. Пч. I. 11.
Зб&нтУрити, рю, риш, и .= 3 б а л а м у тити. Збантурити воду. Харьк. у.
Збанувйти, ную, еш, гл. I) Затоско
вать. Мовлять мені добрі люде, гцо я схорувала, а я тако й за миленьким дуже
збанувала. Гол. II. 773. —на бчі. Ослѣп-
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нуть. Уже третій рік, як збанував па очі
й нічого не бачить. Уман. у.
З банй, нйти, с. 1) Маленькій жбанъ.
Ум. Збанятко. Каменец, у. 2) мн. Раст.
Сашрапиіа гапипсиїоісіев. Вх. Пч. І. 9.
Збармувйтн, мУю, еш, гл. Снять нѣну
съ варящейся пищи. Черк. у.
Збахт&ти, тйю, еш, гл. Высоко под
няться? А рутка ся збахтала, аж по
вікна достала. Гол. II. 279.
4
Збач&ти, чйю, еш, сов. в. вб&чити,
ч у , чнш, гл. 1) Извинять, извинить. Б е
хай тобі Бої звидить і збачить. Ном.
№ 4129. От же Господь їй, лиходійці,
сього й не збачив: хоч не скірен, та влу
чен. Г. Барв. 52. 2) Замічать, замітить,
увидіть. Вх. Уг. 240.
Збйяти, збйю, еш, гл. Сказать, разсказать. Щ о таке, дідусю?—Н і, сього не
збаю,— не можу—не силуй! Кузьменко (О.
1861. II. 44). Неборята молодиці, збайте
за мя, збайте, мене курва зчарувала,—радиці мі дайте. Гол. IV. 498.
ЗбевУмитися, млюся, мишся, гл. Оду
р іть, обезуміть. Я к нап'ється горілки—
збезумиться чоловік. Черк. у. Прости, ба
теньку, не гнівайся, я вчора п'яний був,
збезумився. Чуб. III. 87.
Збезчестити, чбщу, стиш, и . Обезчестить. Той Карній Заволока збезчестив
мене. КС. 1883. VII. 501.
Збентежити, ся. См. Збентеж ува
ти, ся.
Збентежувати, жую, еш, сов. в. збен
теж ити, ж у, жиш, гл. 1) Обезкураживать,
обезкуражить, смущать, смутить. Збенте
жила ся річ Латина. Котл. Ен. VI. 55. 2)
Ругать, обругать, обезчестить. Бони ж його
збентежили: узяли та й вигнали. Зміев. у.
Нащо мою збентежив дочку? Алв. 64.
Збентеж уватися, ж ую ся, ешся, сов.
в. збентежитися, ж уся, ж иш ся, гл. Сму
щаться, смутиться.
Зберегтй. См. Зберігати.
Зберігати, г&ю, еш, сов. в. зберегтй,
рѳж^, жбш, гл. Сберегать, сберечь. А ще
і для мене Бої на світі радість зберіг.
Мог. 85.
Зберш ніти, нію, еш, гл.=3реш іти.
Вх. Уг. ,240.
Збесідувати, дую, еш, гл. Сказать.
Вх. Лом. 417.
Збив&ння, ня, с. 1) Сбиваніе, сколачиваніе. Шух. І. 182. 2) Сбиваніе, сшибаніе. Збиванням тільки дерево збавиш,—

труси Яблука. Харьх. 3) Возмущеніе (воды).
4) Пахтанье (масла).
Збив&ти, вбю, еш, сов. в. 8бйти, віб’ю,
б’єш, гл. 1) Сбивать, сбить, сколачивать,
сколотить. Молодої Бондарівні домовину
збити. Чуб. V. 428. Од хвіртьи до ґа нку
й до комори лежали по землі стежкою
збиті докупи дві дошки. Левиц. Пов. 20.
Въ приложеніи къ людямъ збити дону пи—
собрать, соедивить. Буде кому люд той
збити докупи, що вештається по острову.
Сюр. МПр. 134. У Гребинки о составле
н а книги: Щ о ж то роблять земляки
отеіми довгими зімніми вечорами? Давай,
зіб'ю їм книжку. Греб. 407. Въ значеній
собирать, собрать (о деньгахъ, имуществі):
Тк Великодню збили півтора карбованці,
хотіли, хоч поросятко купити. Г. Барв.
503. А яку худобу збив велику покійний.
0 . 1861. X. 38. 2) Сбивать, сбить*, сши
бать, сшибить. Збий сгсей обруч з діжки.
Ой коню ж мій вороненький, ой де ж твій
пан молоденькцй? Чи ти його в Дніпрі
втопив, чи ти його під себе збив? Грин.
III. 632. Збив десять яблук. Рудч. Ск. І.
20. Як ударе його чоботом, а пеньок був
гнилий,— так він, його ногою і збив. Грин.
1. 209. 3) О лошади: осаживать, осадить.
Оце заїхав,— і завернуться ніяк: треба ма
буть збити коня. Черниг. у. Чуєш, хлопче,
збий мені воли. Черниг. у. 4) Ссадину д і 
лять, еділать, ссаднить. А правою чого ж
ти не береш?— Та збив палець. Грин. І.
175. Збити шию (волбві). Натереть піею
(волу). 5) Смолачивать, смолотить. Коло
клуні пашня потрушена; з пгвсніпка чи
збито, чи не збито, а забуто й покинуто.
МВ. (О. 1862. І. 98). 6) Вытаптывать,
вытоптать. Дивляться: стійло збито коло
дуба; що воно за знак, що коло дуба так
стопцьовано? О. 1861. V. 67. 7) Выбивать,
выбить (градомъ). Збило ту пшеницю (грядом), зосталась сама стерня. Грин. II. 147.
8) Возмущать, возмутить, взбивать, взбить,
вв. І. V. 4. Чого вода каламутна? Чи не
хвиля збила? Чуб. V. 126. П илу не зби
вайте, шмаття не валяйте. Чубч ПІ. 34.
— бучу. Поднять шумъ, крикъ, скандалъ,
тревогу. Л\інка аж під стелю,— таку бучу
збила. Рудч. Ск. П. 22. 9) Пахтать, на
пахтать (масла). Збити масла. Левиц. І.
483. 10) Сбивать, сбить, смущать, сму
тить. В и Іова не збили, не вміли ви йому
обвішувати. К. Іов. 70. — з пантелйку, а
пливу, з плйгу. Сбивать, сбить съ толку.
Бісові дівчата і жіночки... збивають його

Збиватися—Збігатися.
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з пант?лику. Стор. II. 243. Усі одною •
Збйток, тка, м. Чаще во мн. ч.: збйткй.
зіб'ють з пливу. НВолын. у. 11)—зстйтку. 1) Изобиліе, излишество. Живуть пани у
Довести до потери, разорить. Вх. Уг. 240. збитках і горя не знають. Берд. у. Великі
12) Только сов. в. — крилами. Захлопать збитки усякою добра. Левиц. І. 466. 2)—
крыльями. Когут збив крилами, МУЕ. робити. Проказничать. Оті шалихвости па
ничі зробили мені збитки, взяли коняку та
ПІ. 43.
Збив&тися, в&юся, ешся, сов, в. збй- й знатурили. Берд. у. Бо ти тут збитки
тися, зіб’юся, б'єшся, гл. Сбиваться, робиш. Каменед. у. 3) На збитки. На зло.
сбиться, скучиться, слѣпиться; собраться. Це він на збитки отак робить. Каменец,
Казав Хома: душа моя, де тц забарилась? у. Я просив йою заждати на мене, а вія
У собачинім хвості та в ковтуни збилась. узяв та й на збитки поїаав. Бердич. у.
Ном. № 10973. На майдані збилось ба Н а збитки не загину. Федьк.
гацько народу. Стор. МПр. 50. Подме
Збитбшник, ка, м. Проказник'і, даГосподь— і льодом стануть води, загуснув костни къ. Нема гірших збитошників, як
ши, збиваються у камінь. К. Іов. 82. молоді хлопці, за ними дівчатам хоч н і
—на що. Собрать денегъ на что. Збився виходь на улицю— зараз збитка якою не*
Пилип і на хату. Мир. Пов. І. 125. Ти будь зроблять. Берд. у.
на свою худобу тим часом збився б. Г.
Збіг, м. 1) —га. Бѣглецъ, дезертирі,
Барв. 179. 2) Быть сбиваемымъ, сбитымъ, 2) —гу. Бѣгство. Збіг Богородиці. Назвасшибленнымъ Збий оту грушу з гілки.— ніе дня 26 декабря. МУЕ. III. 37.
0
Коли ж не збивається! 3) Сбиваться, сбить
Збігати,
гаю, еш, гл. Сбѣгать. Збі
ся; спутаться, ошибиться. М и збились тою
гала—
свічечку
купила. МВ. Н. 50.
сліду* що їхали у та не знать де й опини
Збігйти, гбю, еш, сов. в. вбігти, біж^,
лись. Новомоск. у. (Залюбозск.). —з пантелйку. Сбиться съ толку. Хоч буцім, жйш, іл. 1) Убѣгать, убѣжать. Царя остав
Грицькуу ти на пана закрививсь, та з ляєш, ко шведці збігаєш. Гол. І. 36. 2) С6Ѣнантелику ти, так як друау не збивсь. гать, сбѣжать съ чего. Бо я стою зовсім
Г. Арт. (О. 1861. III. 87). 4) Поднимать не там, де треба пити вам, та ще й вода
ся, подняться вверхъ. Знов зірвався, збився од вас сюди збігає. Гліб. 23. В) Попадать,
та й полетів. Федьк. III. 1#1. 5) Возму попасть на дорогу (бѣжа). Дуріо-дурів, та
щаться, возмутиться, взволноваться. Чоло таки й збіг на свою стежку. Мир. ХРВ.
віка не маю, щоб, як зі б'ешься вода, вки 294. 4) О времени: проходить, пройти,
нув мене в купальню, вв. І. V. 7. —бучі. пролетѣть. Час збігав, туга якось потроху
Подняться шуму, крику, скандалу. Така втихла. МВ. П .- 147. Півроку збігло за во
буча збилася, що ледвгрозняли їх. МВ. II. 185. дою. МВ. (0 . 1862. Ш . 59). 5) О жид
Збивач, ча, м. Скопидомъ, скряга. кости: уходить, уйти; закипѣть и политься
черезъ верхъ. Я к молоко на огонь збіжить,
Вх. Лем. 417.
то дійки у корови порепаються. Грин. I.
Збит, ту, лг.=3битки. Каменед. у.
18. 6) Только сов. в. Сравняться въ бѣгѣ.
Збити, ся. См. Збивати, ся.
Куди
тобі протів мене збігти? Рудч. Ск.
Збиткувати, к^ю, еш (кого), гл. Оби
І.
68.
7) Только сов. в.—когб. Напасть
жать кого, жестоко обходиться; издѣваться
надъ кѣмъ. Челядь Бога допросила, щоби врасплохъ на кого. Тепер ляхи збіжать
€й не бити, аби челяді не бити, та й не нас п'яних. К. ЦН. 285.
Збігатися, гаюся, ешся, гл. Броситься
збиткувати. Гол. Мене у тому війську
искать;
засуетиться, забѣгать. Говори гивидніхто не збиткував. Федьк.
че,
бо
за мною зараз збігаються. Котл.
Збиткуватися, к^ю ся, ешся (над ким),
гл.—Збиткувати (кого). Не збиткуйся, (1874), 331. За Оксаною, як ї ї викрали,
чужа мати, не збиткуйся надо мною. Чуб. то зараз пан збігався. МВ. І. 133. Взяла
У* 548. Най ся ляхи не збиткують, моє да й утекла... Як збігались пани, Бо* храни!
тіло не чвертують. Гол. І. 155. Теперка, трусу такою на все село. О. 1862. VI. 62.
дякувати Богу, вже не збиткуються над
Збігатися, гаюся, ешся, сов. в. вбігнами, як за кріпацтва було. Каменец, у. тися, ж ^ся, жйшся, гл. 1) Сбѣгаться,
Збйтний, а, ѳ. 1) Излишній, чрезмѣр- сбѣжаться. Швець із гори, пес із долини
яый. 2) —чоловік.—Збитошнин. Вх. Лем. 417. та збіглися до кобили. Чуб. V. 1173. 2)
Збйтниця, ці, ж. ? Збитниця б тебе Сжаться, сжиматься; о матерій: сдѣлаться
короче послѣ мойки. Роздимаються (речі)
побила! Грин. II. 166.
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од тепла, а збігаються од холоду. Ком. II, нуласъ, збіліла. МВ. II. 50. Чою так зиі.
54. Ш танці... збились. Св. Л. 310.
ліла? Чуб. III. 121,
Збігденй, н й т и , с. Выкндышъ. Вх. З ш
Збін, зббну, м. Амвонь. У нашій сло20. Желех.
боді дуже в голосний діякон. У неділю оце
З б ігл и й я р БЬглый
Ѵі. ії церкві як вийде на збін та як почне ви~
5
І І
. , : ЇЇігбви щ е, ща, с 5
*
Сборище, скопище, толпа. Сьогоднібуде
У°зляш•
Збір, вбору, м. 1) Ообраніе. Збір люзбіговище у Миколи. Екатериносл. у. Слов.
дей. НВолын. у. Ой великий двір, та ма
Д. Эварн.
ленький
збір,— чом не вся родинонька? Нп.
вбігти, ся. См. Збігйти, ся.
2)
Молочные
продукты, получаемые отъ
Збідкатися, каю ся, ешся, гл. Прики
нуться бѣдньгмъ, начать жаловаться на молока (сметана, масло и пр.). Який же там
бѣду. Як збідкаеться: щб се я, дурний, збір будеу коли ніде корові напастися,—
тільки глечик молока надоїла. Зміев. у.
наробив! О. 1861. X. 23.
Збір поганий, бо молока мало. Зміев. }.
Збіднити. См. Збідняти.
3) Мн. Зббри. Сборки. Свита... з малень
Збіднитися. См. Збідню ватися.
кими зборами. О. 1862. VIII. 33.
Збідніння, ня, с. Обѣднѣніе. Левиц..
Збіраний, а, ѳ. 1) Собранный. ЗбіраІ. 296.
ним колосом не напхаєш рота. Ном. А* 5244.
Збідніти, нію, еш, гл. Обѣднѣть. А
2) О молокѣ: збіране. Снятое.
син з невісткою так з того часу збідніли,
Збіранйна, ни, збіранйця, ці, ж. 1)
гцо й хата рака стала. Г. Барв. 37 X. Собираніе, ебираніе. 2) Собранное; собран
Збідніли люде. Каменец, у.
ное отовсюду. Тут усякі діти: і мої, і
г І. Збідню ватися, нююся, ешся, сов. в. сусідиш—збіранйця. Зміев. у.
збіднитися, нюся, ниш ся, гл. Притво
Збір&нка, ки, ж .= 3 б ір а н и н а !.
риться бѣднымъ. Черк. у.¥ Увійшла баба
Збірйти, р&ю, еш, сов. в. зібрйти,
в хатуу збіднилась, хлипа. Стор. І. 4.
вбер^, рбш, гл. Собирать, собрать. Єв.
II.
Збідню ватися, нююся, ешся, сов.Мт. II. 4. А за нею голуби літали, вона
в. збіднитися, нюся, ниш ся, гл.= 3бід- теє піррячжо збірали. Лавр. 82. А я ж
НІти.Сак збіднився. НВолын. у.
тую дрібну ряску зберу у запаску. Мет.
Збіднйти, нйш, еш, сов. в. збіднити, 84. Ярь наша отець і мати: хто не посіс,
Ню, ниш, гл. Дѣлать, сдѣлать бѣднымъ. не буде збірати. Ном. № 548. Зібрав
Будем їх двори сповняти, а свої збідняти. троянську всю громаду. Котл. Ен. II. 10.
Г, Барв. 86.
Збірйтися, р&юся, ешся, сов. в. зібрйЗбіж ж я, ж я, с. 1) Зерновой хлѣбъ. тися, зберися, рбшея, гл. 1) Собираться,
Курка збіжжя розгрібає, а в сміттю зерно собраться. Збіралася кревная родина, мене
шукає. Ном. № 5849. 2) Имущество (дви в військо випроводили. Мет. 241. Ввесь го
жимое). Три злодії у коморі одбили засов род зібрався до дверей, вв. Мр. І. 33. 2)
і забрали збіжжя і скриню витягли. Мил. 6. Собираться, собраться, готовиться, нриго
Зносили всяке збіжжя, злидні, і оддавали товиться. Голий підперезався та й зовсім
зібрався. Ном. №• 1468. Збіраюсь коляду
все на рать. Котл. Ен. IV. 60.
Збій, збою и зббя, м. 1) Утоптанная ватиу як вже й щедрувать пора. Ном.
земля. Пшеницю сіють на збої. 2) Раз- № 512.
Збіржа, ж і, ж. Извощичья биржа.
бойникъ. Н яхай она знає, збоєв синів має.
Харьк. у. Слов. Д. Эварн.
Гол.
Збіржанйк, ка, м. Извозчикь. Хар. у.
Збійник, ка, м. Разбойникъ. Вх. Уг.
240. Ум. Збійничок, збійниченько. Гол. І. Слов. Д . Эварн.
Збірка, ки, ж. 1) Сходка, собраніе.
172.
9
_
Збіліли й, а, е. Побѣлѣвшій. А вона Збірка хлопців, дівчат. Уже зібрав збірку\
й не скричала, тілько зітхнула тихо й там уже збірка зібралася. Черк. у. 2) Со
скотилася з лавки, як сиділа, з тими шиш браніе чего-либо. Константиногр. у. 3)
ками у ручках збілілих. МВ. (О. 1862. І. Мѣстныя овчины, скупаемый на полтав89). Обличчя збіліле. МВ. (О. 1862.1. 88). скихъ ярмаркахъ. Вас. 154.
Збірний, а, ѳ. 1) Сборный. 2)—тиж
Збіліти, лію , еш, гл. І) Побѣлѣть.
2) Ііоблѣднѣть. Побачила труночку, іздргг- день. Первая недѣля поста.
9

Збірник—Збочвтися.
Збірник, ка, м. Сборнвкь. Ум. Збір*
ничок.
3 6 ірниця, ці, ж. 1) >Іетла. ЗЮЗО.
Д. 180. 2) Сборшце. Котл. Ен. IV. 71.
’ Збірничок, чка, м. Ум. отъ збірник.
Збірня, ні, ж. Комната, гдѣ собирараются на сходку. Нѣжин. у ."
Збіросвіт, ту, м. Фокусь, точка, въ
5 оей сходятся лучи свѣта. Проміння збіраѳться в однім місті, котре називається
фокус (збіросвіт)» Ком. II. 87.
Збірослбв, ву, м. Словарь. Встрѣчено
у Номиса на первой страницѣ его предисловія къ „Українським приказкам11.
Збіса, нар.^ Много; очень. Збіса грошей
мав. Збіса розумний. Чрезвычайно уменъ.
Збіч, зббчу, м. Склонъ (горы). Нобли*
жався він до збочу гори Оливної. 6в. Л.
XIX. 37.
Збічи, вбіж^, жйш, гл.= 3бігти. Жел.
' Зближбти, ж&ю, еш, сов. в. зблйзити,
жу, 8иш, гл» Приближать, приблизить.
Зближатися, ж&юся, ешся, сов. в.
вблйзитися, ж уся, 8НШСЯ, гл. Приближать
ся, приблизиться. Жітечко минав, лист
опадав, холодні зближаються ночі. К. Досв.
64. В ін близько до мене зближився. МВ.
II. 104.
Зблизькб, нар. 1) Вблизи. Славні бубни
за горами, а зблизька шкуратяні. Ном.
№ 2623. 2) Изнедалека. Ой прилітав сім
пар голубів зблизька. Чуб. У. 238.
Зблідлий, а, ѳ. Поблѣднѣвпгій. Сонце
викотилось з-за Дніпра й освітило їх зблідлі
лиця й трохи червоні очі. Левиц. Пбв. 38.
Тонкі та зблідлі уста. Мир. Пов. П. 61.
Эбліднути, ну, неш, гл. Поблѣднѣть.
Княгиня з переляку зблідла як стіна. Стор.
МПр. 81.
Зблудйтн, дяс^, диш, гл. 1) Заблу
диться, сбиться съ дороги. Широкая до
ріженька, коли б не зблудити. Чуб. V. 880.
2) Ошибиться. Присвідчиш ти мені, гцо
мене любиш, запевне гпим серцем нііди не
вблудиш. Чуб. V. 137.
Зблуж&тися, ж&юоя, ешся, сов. в.
вблудйтися, дж ^ся, дишся, гл. Сбивать
ся, сбиться съ дороги. Та йде батько та
з шляху зблужаеться. Чуб. І. 173.
Зблукйти, кбю, еш, гл. Исходить
блуждая.
Зблукатися, каю ся, ешся, іл. Заблу
диться. Я зблукалась у житі як у лісі.
Г. Барв. 353.
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Зблйкнутн, н у, неш, .і4.^=3бляку>
вати.
8блякувати, к^ю , еш, гл. Поблекнуть.
Біле личко не зблякув, а ні черні брови.
Гол. І. 314.
Збогарйдитися, дж уея, диш ся, гл.
Цыпросить, вымолить. Чи не збогарадокусь
у'ва с пшонця?
Збогатйти, ч ^ , тйш, «л.—Збагатити.
Збоёцький, а, е. Разбойничій. По шля
хетській гордували, по збовцькій жарту
вали. К. Досв. 115.
Збож евільиіти, нш, ниш,- *л.“ Збо
ж еволіти. Чи ти здурів, чи збожевільнів?
Ном. № 1380.
Збожеволілий, а, ѳ. Безумный, сума-»
сшедшій. Збожеволілими очима прикро ди-ш
вилися на Грицька. Мир. Пов. І. 122.
Збожѳвбліти, лію , еш, гл. Съ ума
сойти. Котл. (1874). 341. ЗОЮР. II. 206.
Чоловік дивиться,— чи не збожеволів най
мит. Г. Барв. 198.
Зббжжя, ж я, с .= 3 б іж ж я .
Збож ілля, л я , с. Хлѣбъ на корню.
Збожілля шелестіло. Св. Л. 308. См. Збіжжя.
8ббїни, їй , ж. мн. Мелко перебитая
солома.
___
Зббїч, ча, л«.=К&чва 3. МУЕ. III. 24.
Зббву, нар. 1) Сбоку. У окупані, кру
гом пані і спереду й збоку. Шевч. 18. 2)
Со стороны. Ти мене не хвали, нехай люде
збоку похвалять. Ном. № 13329. Зараз
збоку всі побачать, гцо де яка мила. Чуб»
V. 37.
8боргув6тя, г^ю, еш, гл. Раздать въ
долгь. Увесь грам зборгував, а грошей
кат-ма.
,
вборонйти. См. Збороняти.
Зборонйти, нйю, еш, сов. в. вборонйти, ню, ниш, гл. 1) Запрещать, запре
тить, воспрещать, воспретить; помѣшать,
Коли не дали нам з собою жити, то не
вборонять в гробі ся любити. Чуб. V. 117.
2) Защищать, защитить. Пе зборонить
тебе ні отець, ні мати. Мл. л. сб. 297.
Зборбти, рю, реш, гл. Побороть, одолѣть. Добра та корова, гцо й людей збо
рола. Поел.
Зббрчий, чого,'л*. Сборщикъ податей.
8бочйти, ч$ , чйш, и . 1) Уклониться
въ сторону. Павлогр. у. Козак бачив (дів
чину край долини), конем збочив. Гол. I.
120. 2) Покривить душою, сдѣдать неспра
ведливость. Зміев. у.
Збочйтися, ч^ся, чйш ея, и» Лечь &а
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бокъ, прилечь. Я не сплю, а так збочився,
бо нема що робити. Кя» єн. у.
Збойтися. збоюся, збоішся, гл. Убоять
ся, испугаться. Не лякайте, бо не збоюсь.
Грин. II. 307. Як п'ян, то копитан; а як
проспався, то й свині збоявся. Ном. № 11484.
Збрататися, таюся, ешся, гл. Сдру
житься.
Збрёніти, нк>, нйш, м .= 3аб рен іти .
Н а городі маківка збрсніла. Грин. III. 236.
Збрбсклий, а, е. О молокѣ: начинающій киснуть. Вх. Лем. 418.
Збрести, дУ, дбш, гл. Сбрести, уйти.
Скотина збреде з дому. Чуб. І. 48.
Збрехати, шу, шѳш, гл. Солгать, со
врать. Чи справді так було, чи може хто
збрехав. Гліб. 217.
Збриднути, ну, неш, и . Опротивіть.
Желех.
Збризкати, каю, еш, гл. Побрызгать.
Збризнути, ну, неш, гл. Брызнуть,
побрызгать. Дощик збризнув тільки раз.
О. 1862. VI. 45.
Збродйти, джу, диш, гл. 1) Выбро
дить, исходить. 2) Запачкать слідами,
оставить сліды на чемъ; истоптать, вы
топтать. Буду закривати милою слідочок,
щоби пташки не збродили. Чуб. V. 212.
Худоба збродила луку. Вх. Лем. 418.
Збрбїти, рою, їш, гл. Вооружать.' Желех.
Збрбїтися, роюся, їшся, гл. Воору
жаться. Желех.
Збрбїця, ці, лс.= Зброя. Гол. IV. 55.
Збрбйиий, а, ѳ. Вооруженный. Чи в
мене військо не збройне? Макс. (1849). 90.
Збройнйця, ці, ж. Арсеналъ, оружей
ная палата. Желех.
Збройно, нар. Съ оружіемъ. Як виїдеш
збройно гряничить гряниці. К. Досв. 151.
Збрбя, рбї, ж. Оружіе. То старшая
сестра коника виводить, а середульша зброю
виносить. Макс. (1849). 7. Хт о не має
зброї, най не йде в бог. Ном. № 4208.
Збрудйти, джу, диш, гл. Загрязнить,
запачкать. А він мені рант ух-т лу кров'ю
да збрудив. Федьк. II. 71.
Збрудніти, нію, еш, гл. Загрязниться.
Збруя, руі, ж. Сбруя. Постав коня
у станочку у повісь збрую на кіючку, а сам
іди у нову світлочку. Лавр. 64.
Збрйзкнутн, ну, неш, гл. Скиснуть
(о молокі). Як через ніч постое (молоко),
то збрязкне. Каменец, у.
Збування, ня, с. Сбываніе, продажа.
Збувати, в&ю, єш, сов. в. зб^ти, збу
ду, деш, гл. І) Сбывать, сбыть. Важко
0

г

нам убогим своє добро збувати. МВ. II. 7.
2) Избавляться, избавиться отъ чего. Не
збуду смутку, а ні вдень, ні вночі. Чуб. V.
358. 3) Не збувйти. Всегда быть, всегда
находиться, йміться. Чг. 27. Що нагаєчкау
гі{0 дротяночка, із колонка не збував. Чуб.
V. 220. А в, жінок не збуває до розмови:
то дівування згадаютЬу то се, то те, то
про лиху долю не наговоряться. Св. Л. 5.
Сьому не збувало на сльози. Св. Л. 110.
На розум не збувати (кому). Быть умнымъ.
Людина добра і на розум йому не збувало.
Св. Л. 129.
Збуватися, в&юся, ешся, сов. в. зби
тися, дуся, дешся, гл. І) Избавляться,
избавиться. Біда здибає легко, та трудно
ї ї збутись. Ном. № 2171. Збувся тато
клопоту: жито змолотив і гроші пропив.
Ном. № 10826. 2) Сбываться, сбыться,
исполняться, исполниться. Уже ся все те
збуло, що визнано було. Чуб. НІ. 327. 3)
Лишаться, лишиться. З добрим думиею
князь високого стола додумаєшся, а з ли
хим думцею і малою стола збудеться.
Ном. № 946.
Збудж увати, джую, еш, сов. в. вбудйти, джу, диш, гл. Пробуждать, пробу
дить. будить, разбудить. Йою сонною бу
дили, не збудили. Макс. (1849). 27.
Збудж уватися, джуюся, ешся, сов. в.
вбудйтися, дж уся, дишся, гл. Пробуж
даться, пробудиться, просыпаться, про
снуться.
Збудування, ня, с. Построеніе.
Збудувйти, дУю, еш, гл. Построить;
соорудить, создать. Збудуй хату з лободи,
та в чужую не веди. Нп. Ой коли б я
знала, гцо буду емірати, то б я сказала
труну збудувати. Чуб. III. 155. Чоловік
збудував башту. @в. Мр. XII. 1. Еней
збудує сильне царство. Котл. Ен. І. 13.
ЗбУдь-вік, ка. об. Отжившій, очень
старый, дряхлый отъ старости. Перша
збудь-вік Нріська. Чирянка, змолоду не раз
сиділа в куні, позводила па той світ аж
трьох муненків. Кв. II. 87.
ЗбУдьок, дька, м. Малоцѣнный пред
меті., продаваемый такъ—лишь бы сбыть
съ рукъ. Молоді воли— на роботу, а ціна—
збудьок. Хорольск. у.
Збуй, збуя, ле.=3бій 2. Ой юре, чор
ний збгую, поб'є тя наша кров. Федьк.
I. 86 .
Збуй-вік, ка, м. 1)=3будь-вік. Волын. г. Як що баба стара, то кажуть на
неї: ця вже баба збуй-вік; він збуй-вік.

Зруйнувати—Зваловихвй.
Подольск^ г. 2) мн. Мелкое или малоцѣнное имущество. Жидівські збуй-віки пеларіли. Луб. у.
Збу й н у вітц , н^ю, еш, гл. Забушевать.
Дё взялись буйні вітри—збуйнували, та кона поміст ізвалили. Чуб. У. 1169.
Збунтувати, т£ю, еш, и . Взбунто
вать. Зробилося діло, жидів збунтувало.
Чуб. V. 1160.
Збунтуватися, т^ю ся, ешся, гл. Взбун
товаться. Збунтувалась Україна, пани і
ляхи. Макс. (1834) 125.
Збур, ру, м. Трипперъ. Вх. Зн. 20.
Збурення, н я , с. 1) Разрушеніе; нис
лроверженіе. 2) Волненіе, возмущеніе.
Збурити, ся. См. Збуряти, ся.
З б у р л ак у в ітіти , тію, еш, гл. Сдѣлаться бурлікою, т. е. бездомнымъ. Аф. 447.
Збурмбти(ся), мйю(ся), еш(ся), гл.
Собраться. А в неділеньку вранці да бояри
збурмали, да на море стріляли, на білую
да лебедочку. Мет. 175. Збурмались вони
під рясні дуби, чекаючи отамана на раду
собі. Нп.
Збурник, к а, м. Раст. ТогтепШІа
егесіа. Лв. 102. См. Курєче зіллє.
Збур’я н у в іт іт и , тіш , еш, гл. О травѣ*:
засориться сорными травами. Аф. 447.
Збурйти, рйю, еш, сов. в* иб^рити,
рю, риш, гл. 1) Разорять, разорить, раз
рушать, разрушить, повалить. Мов городи,
що ти збурив, пам'ять його зникла. К.
Псал. 17. 2) Волновать, взволновать, воз
мущать, возмутить. Та дума блискавкою
мигнула в його голові, збурила всю кров.
Левиц. I. 249.
Збурйтися, рйюся, ешся, сов. в. збу
ритися, рюся, ришся, гл. Возмущаться,
возмутиться, взбунтоваться. Збурились люде.
НВолын. у.
Збут, збуту, м. Сбыть. Оце ж який
на них збут великий. Гацц. Аб. 62.
Збутвідяй; а, ѳ. Сгнившій, испорти
вшийся.
Збутвіти, вію, еш, гл. Испортиться,
сгнить.
Збути, ся. См. Збувйти, ся.
Збиток, тку , м. 1 )= 3 б у т. О. 1862Ѣ
IX. 72. 2) Исполненіе.
Зб^тяно, нар. Сбыто съ рукъ. Продав,
<*би збутяно. НВолын. у.
Збучйвіти, вію, еш, гл. Одеревенѣть.
Отарі кості не ворушаться і серое збучо~
<йло. О. 1861. XI. Свид. ЗО.
Зв&ба, би, ж. Приманка, обольщеніе.
Звйбити. См. Звабляти .
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Зваблйвнй, а, е, Обольстительный,
прелестный.
Звабдйтя, лйю, еш, сов. в. вв&бятн,
блю, биш, гл. Приманивать, приманить,
привлекать, привлечь, прельщать, прель
стить. Не могла звабити калачем, а по
тім тяжко було відбити бичем. Ном.
№ 8771.
Звйга, ґи . ж. Отвага, смѣдость.
Звагбж, нар. Медленно, нескоро. Не
біжи, не йди швидко, звагам. НВолын. у.
Звйда, ди, ж. Ссора, распря, раздоръ.
Лучна солом'яна згода, як золота звада.
Ном. № 3279. Ум. Звідна. Нема т ії хат*
ки, де б не було звадки. Ном. № 3320.
Звйдитися, дж уся, дишся, и . Ссорить
ся. У кого вийде яка звада на новий рік,—
цілий рік зводитиметься. Ном. № 13411.
Звйдка, ки, ою% Ум. оть звада.
Знадливий, а, ѳ. Вздорливий, сварли
вый, бранчивый.
Звадлйво, нар. Досадно, непріятно.
К. ЧР. 25.
Зв ід н и к , ка, м. Спорщикь, забіяка.
Зв ід н и ц я, ці, ж. Спорщица, любящая
ссориться.
Зважйти, жйю, еш, сов. в. ввіж ити,
жу, жиш, гл. Обращать, обратить вниманіе. Не зважала вона, що темная ніч,
пішла вона в чистеє поле пріч. Чуб. V. 896.
Звіж и ти , ж у, жиш, гл. 1) Свѣсить.
О, хто б узяв та зважив моє юре. К. Іов.
13. 2) Взвѣсить, размыслить, понять. Зважила громада, як би то воно було добре.
К. (О. 1862. III. 22). 3) См. Зважати.
ЗвДжитися, ж уся, жишся, гл. Отва
житься, осмѣлиться, рѣшиться. Не зважи
лась розлучати, поблагословила. МВ. П. 21.
З в ак у в іти , к^Ю, еш, гл. Потерять
время, пробыть празднымъ. Ось л піду в
жнива пшениці й жита жать, то, часу
марне щоб, мовляв, не звакувать, скошу і
свій горох. Г. Арт. (О. 1861. ПІ. 96).
Звал, л у , м. Сваливаніе, упадъ. Бий
мати до звалу. Подольск, г.
Звалаш йтя, ш ^, шйш, гл. Выхоло
стить. Констаотиногр. у.
Звалйти, ся. См. Звалю вати, ся.
Звілищ ѳ, ща, с. Развалины. Ворони з
граками по звалигцах літають. К. Доев.
221 .
Зв ал ін н я, н я , с .= 3 в а л . Впиваються
до зваління з ніг. Левиц. (Правда, 1868,
556).
Зваловйтий, а, ѳ. Неповоротливый,
.медлительный. Зваловитий кінь. Вх. Зн. 21.
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Звалувйтв л^ю , еш, гл. Удалиться, Поки Рось зоветься Россю, Дніпро в море
уйти, улетѣть (о многихъ). Е, чою т ут , ллється у поти серию українське з панським
у ціх степах г не було? Птицг т ієї, не зживеться. К. Досв. 17.
звіру!.. Звалувало десь у чужі крал. МелиЗвбденйця, ці, ж. Обольщенная муж
топ. у Слов. 4. Уварн.
чиной дѣвушка, имѣвшая ребенка. Вх.
Звалю вати, люю, еш, сов. в. звалйти, Зн. 21.
лю, лиш, гл. I) Сваливать, свалить. Х а 
Зведбнник, ка, м. Сводчикъ, посредпає ъоэнною за мот і звалює. О. 1862. никъ при сдѣлкѣ; сводникъ. Давай, батьку,
IV ЗО. Звалять дуба в кручу. Хата 67. грошіу— каже прихожий зведенник: упу
2) Сбивать, сбить, свалять. Звалили сукно стимо сього коня,— другого не знайдеш та
на валѵгшаі Харьк у
кого. Кух. (О. 1861. X. 22).
Звалю ватися, лююся, ешся, сов. в.
Зведеню к, ка, лс., звѳдѳий, нйти, с
звалитися, люся, лиш ся, <л Сваливаться, Одинъ изъ сводныхъ дѣтей. Та й діти
свалиться, повалиться. Не дай, Боже, зва між собою часто б'ються— надто бабина
литися уіЇО тином Ном № 8302. Прийшов дочка: звичайно, я к зведенята. Рудч. Ск.
Василь додамон ьку, на постіль звалився. И. 54.
Чуб. V 434
Звѳзтй, ся. См. Звозити, ся.
Звалйти, дйю, еш, іл.= Звалити.
Зведичйти, чаю, еш, гл. Почтить, ока
Звалйтися, дйюся, ешся, гл. 1 )=
зать честь; восхвалить. Грин. III. 495.
Звал и ти ся. 2) Пропасть безъ пользы, ва Як же ж можна щоб не звеличати його.
ляясь.
НВолын. у. М и ж тебе, Оксанко, звели
Звандрувйти, рУю, еш, іл.—Змандру чаємо. Грин. III. 48.
вати. Звандрували одно поле. Чуб. V. 631.
Звѳдйчити. См. Звеличувати.
З
велйчувати, чую, еш, сов. в. зве
Зв&ння, н я, с. 1) Званіе. Звання козацькСу а м ит т я собацъке. Ном. Л? 790.2) личити , чу, чиш , гл. Дѣлать, сдѣлать ве
Въ ариеметіікѣ: наішеноваыіе. Мёнше, стар лики мъ, возвышать, возвысить. Здобудеш,
ше звйння. Меньшее, большее наименова- хлонЮу слави у зміркувавши, чия тебе звели
чує держава. К. ЦН. 257.
ніс К. Грам 125, 123, 113.
З в ел іти , лю, лйш, гл. Велѣть, прика
Зварити, рю, риш, гл. 1) Сварить.
зать.
Звеліла мені мати ячменю жати.
Іди, іди у дощику, зварю тобі борщику.
Чуб.
I
I I ..249.
Чуб. III. 107 2) Сковать вмѣстѣ (два
Звѳніти, ню, нйш, гл. = Дзвеніти.
куска жблѣза). Треба залізо зварити до
Текла
уіченькау звенгла. Чуб. III. 150.
купи. Черк. у.
Зваритися, {юся, ришся, гл. Сва
Звенькотіти, чу, тйш, гл. Звенѣть.
риться.
У Кременці звенъкотитьу як по каменю
Зварійтіти, тію, еш, ввар'юв&ти, р ’юю, їдеш. НВолын. у.
еш, гл. Сойти съ ума. Зваріятів Максим.
Звѳрбувйти, бую, еш, гл. Завербовать.
НВолын. у. Чи не звар’ював він зовсім, В Бердичеві славнім місті звербували хлоп
чи не здурів він? Левиц. І. 528.
ців двісті. Макс. 161.
Зварй льня, ні, ж. = Ж л у к то . См.
Звѳрг&ти, гйю, еш, сов. в: звбргнути,
З вар яти . МУЕ. III. 34.
ну, нѳш, и . Извергать, извергнуть. БаЗварйти, рйю, еш, гл.=Золити. Зва гацтво він чуже пожер і звергне, бо пове
рят и, деінде в горах повідають: золити лить йому Господь блювати. К. Іов. 44.
шмате. Перепране, чи відіпране шмате Помершг діти, недоноски, що мати, звергла.
кладуть до зваряльнг, або якого цебрау по- Г. Барв. 350.
сапують попелом, наливають кип’ячою во
Звѳрбсиути, ну, неш, гл. Вскрикнуть.
дою і кидають роспалене на огні каміне. Як звереснули люде—не хочемо/ НВолын. у.
МУЕ. III. 33. А в п'ятницю рано хусти Звереснув та й побіг. НВолын. у.
„
зваряли. Нп. Левиц. (Правда, 1868, 12).
Зверетбнитися, нюся, ншпея, гл. За
Звйти, зву, звбш, гл. 1) Звать, назы кружиться, завертѣться. Таку ману пустив,
вать. Нехай мати буде знати, кого зятем що я так на місці й зверетенилась. Черк. у.
звати. Чуб. III. 125. 2) Призывать.
Зверзтй, зу, збш, гл. Сказать чепуху,
Зв&тися, звуся, звбшея, ід. Зваться, смолоть. Приїхали з борозни та чорзна-що
называться. В тім городі жила Дідона, а й зверзли.
%ород звався Карфаген. Котл. Ен. Був собі
Звертйти, тйю, еш, сов. в. звернути,
чоловіку— Остапом звався. Рудч. Ск. І. 63. ну, неш, гл. І) Сворачивать, своротить,

Звертатися—Звидити.
поворачивать, поворотить. Прошу вас, брамня, .Ѵя праву сторону звертаться, Макс.
(1849). 20. Як кіньми звернув, аж Львів
ся здвигнув. АД. І. 15, В'язи звернути.
Свериуп шею. Г. Барв. 112. Ув&гу звер
нути на. Обратить выимаыіе. Що б він
мені не росказував, а все було увагу зверне
на те, що який гріх чіпати що чуже.
Г. Барв. 360. 2) Сворачивать, своротить
на кого (вину). Не звертай на людей, коли
сам нашкодив. Харьк. Звикли усе на инших звертати, а себе неповинними в своїй
біді чинити. К, Гр. Кв. XXXII. 3) Воз
вращать, возвратить. 4) Только сов. в.
Скинуть, сбросить. Кобила хоче лошя звер
нуть. НВолын. у.
Звертатися, т&юся, ешся, сов. в. звер
нутися, нУся, неш ся, гл. 1) Возвращать
ся, возвратиться. Я гце... звернусь, поки
ви приїдете. Г. Барв. 34. Пішов козак §
Запорожжя,— коли б не звернувся. Чуб. V.
940. 2) Обращаться, обратиться. Звер
тається до козаків помурд і з гргмною мо
вою. Стор. МПр. 161. 3) Гнуться, согнуть
ся, свернуться (о лезвіѣ). Звернулася со
кира. НВолын. у. 4) Наклопяться, накло
ниться, искривиться. Хато звернулася. Радомысл. у.
Звѳртіти. См. Звірчувати.
Звѳртітися, чУся, тишся, гл. Свертѣться. Куций Степанко скрутився, ввер
тівся, та й по хаті скаче—чик! чик!
(Загадка: віник). Ном., стр. 300, Л» 335.
Зверх, нар. Поверхъ. сверхъ. Не по
пав же я в двері, та в стовп головою, гос
подиня те все чула—т а- зверх коцюбою.
Чуб. V. 1126. Один зверх одного. Рудч.
Ск. I. 4.
ЗвѳрхдУба, ба, ж. Названіе сказочнаго
богатыря, жившаго на деревьяхъ. Грин.
И. 344, 345.
Звбрхиик, ка, м. Начальство, етаршій,
власть имущій. Нові там зверхники запа
нували. К. МБ. II. 132.
Звбрхиість, ности, ж. 1) Верховность.
Гаряча моя прихильність до них давала
*ені право гм дорекати г присвоювати
собі ніби якусь над ними зверхність. К.
ХП. 11.
Звбрху, нар. Сверху. В вербі корень
підмиває, зверху вершок усихає. Чуб. III.
205. Нех&й в&иіе звбрху буде. Пусть будетъ но вашему. Ном. $ 4963.' Ум. Звераібчку. Ном. № 4671.
{
8вершйтн, шу> шйш, гл. 1) Насыпать
верхъ. Насипав мірку жита та ще й
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звершив. 2) Миновать верховье. Звершити
балку. Александров, у.
Звеселити, ся. См. ввеселяти, ся..
Звеселіти, дію, еш ,. гл. Повеселіть.
Шевч. 410. А як коли то було звеселіємо
не знать чого. МВ. (О. 1862. III. 35).
З весел Й ти, ЛЙЮ, еш , СОВ. В. 8ВѲСѲлйти, лю, л и ш , гл. Развеселять, развесе
лить. То пан Хмельницький добре учинив:
•Польщу засмутив, Волощину победив, Геть
манщину звеселив. Макс. (1849). 73. М оє
серце звесели. КС, 1882. XII. 496.
Звеселйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
звеселитися, люся, лйш ся, гл. Радо
ваться, обрадоваться, возликовать. Як вра
дувалась та звеселилась Петрикова мати:
як діждемо літа та вродить жито,— буде
з цим жито жати. Грин. III. 549. Не
хай предки звеселяться у забитих трунах,
К / Досв. 89.
Звести, ся. См. Зводити, ся.
Звѳчбряти, ряю, еш, гл. Поужинать.
Вх. Лем. 418.
Звбчора, нар. Наканунѣ вечеромъ.
Хт о звечора плаче, той уранці буде смія
тись. Ном.^№ 2400.
Звечоріти, рію, еш іл. Повечерѣть.
Звив&ти, в&ю, еш, сов. В. 8ВЙТИ,
з ів ’ю, еш, гл. 1) Свивать, свить. Чи ти
звелів орлові підійматись на висотах гніздо
собі звивати. К. Іов. 90. 2) Сматывать,
смотать. Основу зачинає... звивати на клуб
ки. МУЕ. III. 13. 3) Сплетать, сплести.
Н а свою головоньку вінка не звила. Грин.
НІ. 273. 4) Завивать, завить. А вмієш,
ти волосся звивати? МВ. (О. 1862. III. 38).
Звив&тяся, в&юся, ешся, сов. в. 8ВЙтися, зів'юся, ешся, гл. 1) Извиваться.
Звивається коло мужа еще гірше того узка,
Коцип. 19. 2) Вертіться около чего; хло
потать заботиться. Швидкі, в'юнкі (жиди)
звиваються коло покупців, як т і в'юни,
Левиц. І. 107. Звивається проміж гостями,
як та ластівка. Г. Барв. 180. Баба звива
лась миттю всюди. Г. Барв. 486. 3) Взви
ваться, взвиться. Звивавсь огонь понад
землею. К. Псал. 176, Звилась стріла
ниоюче хмари. Рудч. Ск. II. 99. Та ще
хміль, та гце зелененький на дичину не
звився. Макс. 60. Над хатами звивавсь
угору дим. Г. Барв. 122.
Звйвистий, а, ѳ. Извилистый. К. ЦН.
293.
ѵ
;
Звидити, дж у, диш, гл. Простить,
извинить. Нехай тобі Бої звидить і збагчить. Ном. № 4129.
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Звйди ти ся, диться, гл. безл. Пока
заться. Се тобі... звидилось, гцо я хмурний
О. 1862. УІІІ. 11.
З в и к , к у ,.л . Привычка, обыкновеніе.
Вх. Лем. 418.
З в и к ан н я, н я, с. Привыканіе.
Звик&ти, к&ю, еш, сов. в. зви кн ути
н звй кти , ну, непі, гл. Привыкать, при
выкнуть. Хт о не звик правди поважати,
той завше ласий панувати. Ном. № 1132.
Звик&тися, каю ся, ешся, сов. в. зви к
н у ти ся и 8ВЙКТИСЯ, нуся, нешся, іл.
Свыкаться, свыкнуться. Галя сперва жа
халась його, а далі звиклась. Рудч. Ск. І.
132.
З вй кли й , а, ѳ. Привыкшій. Я не звик
лий був з дітьми. Драг. 63.
З вй кн у тн , ся ц звйкти, ся. См. Зви 
вати , ся.
Звильн ^ти , н ^ , нбш, ід. Увильнуть,
уклониться. Не звильнувши дивиться у вічі.
Звинув&тити, ч у / тиш, ід. Обвинить.
Н аїхали судці; судили, судили та й зви
нуватили тою старосту. О. 1862. І. 61.
З в и н ^ти , н^, неш, ід .= 3 в и т и . Земля
мов риза обветшае і небо як одежу звинеш. К. Псал. 232.
З ви н ^ти ся, н^ся, нбшея, ід. Успѣть
(сдѣлать, возвратиться). Я звинувся і все
зробив. НВолын. у.
Звинйти, нйю, еш, ід.=В ибачати.
Н а те просили, гцо в ріт носили,— звиняйте. Ном. Л? 12085.
Звис&ти, с&ю, еш, сов. в. звиснути,
НУ» неш, гл. 1) Нависать, нависнуть. Ой
звисли чорні хмароньки, звисли. Чуб. V. 34.
2) Отвисать, отвиснуть. Тут то страва,
т ут то люба! покуштуєш—звисне губа.
Маркев. 48. 3) Съ отрицаніемъ: не пере
ставать висѣть. Нагаєчка дротяночка з
кілка не звисає. Чуб. V. 578.
Звйсник, ка, м. Обрывистый берегъ.
Угор.
Звй сн утя. См. Звисати.
Звисока, нар. 1) Высоко, иа возвышенномъ мѣстѣ. Ой як мені т их друже
чок позбірати, ой де мені їх звисока пова
жати. Мет. 158. 2) Съ вышины. Твій
престол во віки вічні звисока сіяє. К. Псал.
108.
Звитйтися, таюся, ешся, гл. Поздо
роваться. Ой вийди, матінко, звитайся,
свою дитяти спитайся: де твоє дитятко
бувало. Грин. III. 516.
Звйти, ся. См. Звивйти, ся.
Звитйга, ги, ж. Нобѣда.

Звитйж итк, ж у, жиш, ід.* ІІобѣдить.
Великий князь Роман Ростиславович,' звитяживши литвинів 1173 року, впрягає
бранців до плуга. Ном. Л» 663.
Звитйж ний, а, ѳ. ІІобѣдішй.
Звитйжство, ва, с. ІІобѣда, одолѣніе.
КС. 1885. У1І. 444.
Звйх, х у , м. Вывихъ. Звихнугпу руку
чи ногу потягують, то звих і проходить.
Чуб. І. 130.
Звихйтися, хйюся, ешся, *д.= Зви
ватися 2. Ой матінко-вумко, звгіхай же
ся хутко, бо ми ся звихали, все село звою-,
вали, чикмани поросши, на весілля спро
сили. Грин. III. 511. .
Звихнути , н^, нбш, «д. 1) Свихнуть,
сдѣлать вывихъ. Ручку й ніженьку звих
нула. Чуб. V. 668. 2) Измѣиить. Не же
нись із цією дівкою,— вона звнхнеть, вона
любе другою. Александр, у. Слов. Д. Эварн.
Звйч, чі, ж. Обычай. Шух. І. 134.
Звичаёвий, а, ѳ. Обычный. Не маємо
ні свого українського трибуналу, а ні свою
звичаєвого права. К. ХП. 127.
Звичйек, чайка, звичай чок, чка, м.
Ум. отъ звичай.
Звич&їтися, чйюся, ешся, гл. Привы
кать другъ къ другу, знакомиться. День
по дню минає, вечір по вечері, а вони собі
усе сходяться та говорять та усе лучче
звичаються. МВ. (О. 1862. 1. 78).
Звйчай, ч&ю, м. 1) Обычай; обыкно
вение. А я такий звичай маю, що по пов
ній випиваю. Чуб. V. 1096. Своїм звичйем.
По обыкновению, по своєму обыкнопенію.
Сходшись люде'і своїм звичаєм навчав їх.
Ов. Мр. X. 1.‘ 2) Приличіе. І дітки зви
чай знають. Ном. Л* 2850. Слово неправ
диве звичаю не знає. Лавр. 123. 3) Нрапь.
Ум. Звичаек, звичаєчок. Поміж людьми по
моталася, звичаєчк'ш та набралася. МУЕ.
III. 160.
Звичайнбнький, а, е, звичайнбнько,
нар. Ум. отт. звичайний, звичайно.
Звичайний, а, е. 1) Обыкновенный.
2) Важливий, приличный. Була звичайна,
поважала людей і гріха боялась. Хата, 166.
Труби на пса— на чоловіка звичайне слово.
Ном. Л? 3500. Ум. Звичайненький.
Звичййність, ности, ж. Вѣжливость,
приличіе. Звичайною звичайністю вітаю,
хто входе гордо,— згорда зустрічаю. К. ЦН.
184. Для звичайности. Изъ вѣжливости.
Левиц. По». 32.
Звичайно, нар. 1) Обыкновенно. 2)
Вѣжливо, прилично. 3) Конечно, разумѣет-

Звичений—Звіздатий.
ся, само собой, по обыкновенію. Звичайно,
крадене. Шевч. 5Я6. Було, як почне хта
казку казати, звичайно про змія, то так
його наче і ввпжто перед себе. Рудч. Ск.
І. 130. Ум. Звичайненько. Бабуся йому ней
упе звичайненька одмовила. МВ. (О. 1862.
III. Г>5).
Звйчеиий, а, е. Пріученный. У неї
погано діти звичені. Черішг. у. Вони до
сьою звичені. МВ. (О. 1862. III. 52).
Звйчити, чу, чиш, гл. Ііріучить. Це
ви так цуцика до рук звичили. Лебед. у*
Звичмлп корову доїтися на налигачі, ііорз.
у . То він зЇЇпчЬннй так. Черк. у.
Звйчитися, чуся. ЧИШСЯ, ІЛ. Пріу ч и т ь с л , привикнуть. Щипне або штовхне
стиха... та й сама почервоніє, як жар,—?
засоромитіїся. ІІокп ж тільки не звичилася; а як оговталась, обжилася, то пі
знали ми тоді, де воно в світі лихо живе.
МВ. (О. 1862. III. 41).
Звйчка, ки, ж. Привычка. Така звичка
бісова. Мир. Нов. І. 116.
Звйчме, м<ї/>.=Ввичайно 3. Звичме,
московська напасть. Ном. Л* 847.
Звичний, а, ѳ. 1) Привычный. До ро
боти не звичний. Рудч. Ск. II. 62. 2) Обыч
ный. Кожне стало оглашати звичний по
дарунок (на весіллі). Мкр. Н. 37.
' Звйчно, нар. 1) Привычно. 2) Обычно,
въ обычаѣ. К. ЦН. 301.
Звйш, пар. Выше; свыше.
Звйш ки, пар. Высотой.
Звід, ввбду, м. I) Уничтоженіе, разо
рен іе. Так їм на звід пішлось; не один пан
у нас звівся; поживе оце, поживе, та й
спустуе, бур'яном пороете й двір. 2) Обманъ. Чи гг гииро любти? Бо як еі дер
жит у янаді, долю гг загубиш. Гол. III.
392. :>) Очепъ (въ колодезі»). Ой у полі
криниченька на чтпнрі зводи. Чуб. V. 102,
4) Рось ловушки гь пружиной для ловли
лиспиъ. волковь и нр, Шух. 1. 237.
Звідати, ся. См. Звідувати, ся.
Звіди, дів, .и. ми. Вывѣдкц, развѣдки.
Піти на звід и. Аф.,449.
Звідки, звід к іл ь, звідкілй , нар. От*
Куда. Звідки тебе, 'ссрц/\ ицілпдатиУ Лавр.
ЗО. Хилилися густі .іо.ш, звідкіль вітер те
Чуб. V*. 240. Хто він такий і звідкіля
він? Рудч. Ск. II. 20.
Звідколи, нар. Сі. каких!» йор!.. Желех.
Звідник, ка, м. Обманіцим..
Звідниця, ці, ж. Обманщиця.
Звідніти, нію, еш, м. Сділаться ноАянистымъ такимъ образом!», что вода от-
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дѣлится отъ всего прочаго (въ кушаньяхъ
и пр.). Кутя звідніла через те, що в хат і
держали, у теплі. Новомоск. у. Не бери
ямою капусти, бо звідніє. Черк. у.
Звіднй, ні ) ОК• 1) Очная ставка. Чи
то раз звгдня ця була? НВолын. у. 2) Обм а н ъ .(
Звідбилення, ня, с. Отчетъ. Записано
(въ Кіевск. губ.?) проф. Л. Е. Крымскимъ
въ фразѣ: Пішов на звідомлення до хазяїна.
Літер.-наук. Вістник. 1001. X. 46.
Звідси, звідеї, звідсіль, звідсілй,
нар. Отсюда. Шкода ж т я, козаче, звідси
відсилати. Гол. І. 104. Іди собі звідсі!
Рудч. Ск. І. 70. Пусти жне звідси додому
на Вкраїну. Чуб. V. 344.
0

0

ЗвІДТ& М , ЗВІДТИ,

0

0

ЗВ ІД Т ІЛ Ь, 8ВІДТІЛЙ,

нар. Оттуда. Як я зенітам повертався, по
слухайте, з ким пізнався. Грин. III. 611.
Це все вислухав, то його тітка говорила,
та швидче звідти. Рѵдч. Ск. II. 94. Та
не звідтіль місяць сходе, звідкіль ясна зірка.
Чуб. V. 675. Син узяв, вив'язав звідтіля
невістку, а ув'язав сучку. Рудч. Ск. І. 16,
Звідувати, дую, еш, сов. в. звідати,
даю, еш, гл. У;ша мать, узнать. Будемо пи
тати а звідувати* Гол. II. 49. Піду зві
даю, чгі піп дома. Каменец, у. Як звідаєш,
то зміряєш. Ном. А* 6831.
, Звідувати ся, дуюся, ешся, сов. в,
звідатися, даюся, ешся, іл. Узнавать,
узнать, осведомляться, освѣдомитьсл, разспрашивать. Не звідаєшся, що мя болить,
а ся звідаєш о товарі. Гол. І. 141. Си
дять ткачі на варштатг, звідуються о
свім братів Гол. І. 207.
З в ід у к ід ь, >шр.=Звідколи. Дивись же
ти, звідгукіль його нема; пішов— ьие сонечко
не сідало, а й досі нема. Миргор. у. Слов.
Д. Оварн. ,
Звідусіль, звідусілй, звідусюди, нар.
Со всѣхъ сторопъ, отовсюду. Який тепер
чорт скаже тобі ясно, коли звідусюди на
хмарило? К. ЧР. 239.
Звідци, звідціль, 8відцід й , н а р .~
Звідсіль. Обі звідци гора, а звідти друга.
Чуб. V. 230. Як я маю, козак Нечай, звід
ціль упинати, славу свою козацькую під
нот топтати. Маке.
Звіздй, дй, ж. Знізда. Аби місяць нй
мене світив, а ,звг.зди хоч і так. Ном.
.V 5422. Ум. Звіздочка.
Звіздйрь, рй. м. Астрономі». ІЗх. Лем.
418.
Звізд&тиб, а, ѳ. Звездообразный. Ж е
лех. Звіздаті дропачкй и нр. Родъ.вышиь0

0

132

Звіздовий— Звірчувати.

ки. КоІЪ. I. 48, 49. Звіздатий кінь. Лошадь съ бѣлымъ пятномъ на лбу. Желех.
Звівдовйй, &, 6. Звѣздный. Срібная
грива груди покриває, звіздові очі далеко видять. Чуб. НІ. 289.
Звіздочка, ки, ж. Ум. оть звівдй.
Звіздянбнький, а, е. Ум. оть звіз-*
даний.
Звіздянйй, Й, б. Звѣзднын, ѵсѣянный
звѣздами. Ум. Звіздянёнький. Чим небо
менше? Всюди рівненьке, всюди рівненьке
та звіздяненьке. Гол. II. 32.
; Звій, звбю, лі.=С увій. Звій полотна.
Каменец, у.
З в ік у , нар. Съ отриц. нѳ при глаголѣ.
Никогда. Зроду-звіку козак не був і не буде
катом. Ном. Л» 767..
Звікувати, к^ю , еш, гл. Провести
жизнь. Звікував я вік мій довгий, та й не
бачив тою змалку. К. Псал. 89.
Звіл, звблу, м. 1)=Зволення. 2) ДЬ
зволу, по звблу. Сколько угодно. Взялися
їсти й запивати, варенухи-веселухи дове
злось до зволу, три глеки ї ї стояло рядом
поверх полу. - Мкр. Н. 38. Гуляв по зволу,
веселився. Мкр. Г. 33.
,
Звільж йти,
жйШ, гл. О морозѣ.* ослабѣть. Як зѳілъжитъ мороз, тоді поїду у
ліс. Каменец, у. Вже звільжив мороз. Ка
менец^ у« Звільна, нар. Медленно, понемногу.
'Солодьки... звільна вирізувались з-за гори.
Св. Л.#309.
Звін , звбну, м.у и п р .= Д зв ін и нр.
0 Звін ка, ки, ж. 1) Карта бубновой
масти. 2) Раст. Сашраниіае. Вх. Пч. І. 9.
Звінбк, нкй, м. 1)—рйби. Поперекъ
Ѵггрѣзанный кусокъ рыбы. Ой поставив ко'зак Нечай та сторожу в місті, а сам пі
шов до кумоньки звінок риби їсти. АД.
*ІІ. 58. 2) Раст.* ВЬіпаніЬиз сгівіа §а11і.
Лв. 101. См. Звонець.
11
Звінбчки, ків, м. мн. Раст. КіпапіЬиз
лііпог. Вх. .ІІч. І. 12.
Звінув&тися, н^ю ся, ешся, гл. Ли
сниться нриданаго. Бо ся уж звікувала з ко
зачками поїхала. Гол. II. 722.
^ Звінч&ти, чйю, еш, гл. Обвѣнчать. А
у тій церковці святий Спас, звінчай діто*чок в юэісий час. Мет. 167.
Звінч& тяся, ч&юся, ешся, гл. Обвѣнчаться. ,Я з дороги повернуся та й з то'бою звінчаюся. Чуб. У. 62.
. , І Звір, ввбру, м. Оврагъ, лощина, лож
бина. Не навчила я ся корчима ходити,
звора ‘воду пити, з торби хлібом жити,

з торби хлібом жити, на камені слгаті.
Гол. І. 156.
II .
Звір, ра, ру, м. 1)3вѣрь* 3 теї тучи
в темний ліс,— нехай мене звір іззість.
Чуб. V*. 180. 2) Волкъ. Ум. Звірин, звірок.
Звірок утішний білка. Сим. 210. У в. Зві
рюка, звіряка.
Звір&к, ка, л г.= ІІ. Звір 2. Шух. 1.22.
Звірик, ка, м. Ум. отъ II Звір.
Звірйнй, ни, ж. 1)=гІІ,Звір. В кугцах
чатують на звірину. К. Іов. 87. Св. Юрій
почав скликати до себе усяку звірину. Грие.
II. 72. .2) соб. Звѣри ,звѣрье. Зібралася зві
рина до своєї громади. Гол. НІ. 499; 3) З в і
рина, звѣриное мясо. А, в селянина в борщі
свинина.... А в дворянина з перцем звірина.
Грин. III. 540. Ум. Звіринка.
Звіринець, нця, м. Звѣринецъ. Добув
іще всяких звірів: зайця, ведмедя й лиса—
цілий звіринець у себе завів. Рѵдч. Ск.
II. 68.
•
‘
Звіриний, а, ѳ. Звѣриный. Не наді
лив його умом звіриним. К. їов. 89.
<' Звірйнка,
ки, ж. Ум. Отъ звірина.
ф
Звір яти , ся. См. Звіряти, ся.
Звірівнйк, к&, м. Звѣрвнецъ. Алек
сандров. у.
Звірість, рости, ж. Повѣрка. Кажуть,
що там двадцять кіп—ходім на звірість.
Скввр. у. *
Звіркув&ти, к^ю , вш, іл. Б ыть звѣремъ. Кротом же лазе португалець, звіркує
гиведин вовком там. Котл. Ен. IV. 12.
Звіркуватий, а, ѳ. Звѣрообразный, звѣрѳподобный.
Звірийй, &, б. Богатый звѣрями.
Звірнйк, к&, м. Звѣринецъ. Вх.
Лем. 418.
Звірнб, нар. Много хищныхъ звѣрей,
преимущ. волковъ. Звірно у лісі цьому.
Лебед. у. Колись було звірно, а тепер люд
но. Пирятин. у.
Звірнй, ні, ж. соб. Звѣрье. А що там
звірні було,— Господи/
Звірбк, рк&, м. Ум. отъ II. Звір.*
Звірокр^г, гу, м. Зодіакъ. Желех.
Звірбта, ти, ж. соб. Звѣрье*
Звіррй, рй, с. соб. Звѣри. Звірря в ліс
ховттіея. Грин. І. 192.
(
' Звірчувати, чую, еш, сов. в. вверті
ти, рч^, тйш, и . 1) Скручивать, скру
тить. Усі на його і напали, на смерть ввер
тіли і зім'яли. Котл. Ен. 2) Соединять,
соединить двѣ доски, планки и пр., просверливъ дыры и вставивъ въ нихъ соеди
нительные шипы. Канев. у.

Змірювання— Звіяшки.

Звірю вйння, ня, е\ Звірскіе поступки.
К. Краш. 1-7.
Звірюв&тий, а, е. Нисколько нохожій
своими поступками на звіря* Гайда, воле,
а Дике поле, воле звірюватаі К. МВ.
III. 297.
Звірюка, ки, ж. Большой звѣрь* Зло
діїв обшняії та гавкай па звірюку. Г. Арт.
(О. 1861. III, 84). Сане море звірюкою то
стогне, то виє. Шевч. 49. Ум, Звірючка.
Рудч. Ск. І. 22.
ЗвірА, рйти, с. Животное. Опам'я
тайсь чи ми ж тобі звірята, німий
язик, гцо розуму не мае. К. Іон. 39. Ум.
Звірятко.
ЗвірАка, ки, л '.= 3вірю ка. Я ще не
бачив, як чоловік звірякою перекидається.
Кв. Драм. 241, Із чоловіка став звірят.
Алв. 74.
Звірйти, рАю, еш, сов. в. звірити, рю,
риш. гл. 1) Провѣрять, провірмть. ви ві
рять, вывѣрить. Я його вже звірила за то
го карбованця. Н. ВолЫн. у. Я звірив па
собі, що нема й гірше, як води вип'єш з
холоду. (О. 1861. V. 70. 2). Довірять, до
вірить. В ін на ню звіряв усе своє добро.
Зміев. у.
Звірйтися, рАюся, ешся, сов. в. звіри
тися, рюся, ришся,
1) Удостовіряться, удостовіриться. Як побачив, тоді тіль
ко звірився, що то брехня. Брацл. у. 2) До
віряться, довіриться, положиться. М али
пани на Вкраїні добрі оборонці, звірилися
сотникові уманському Гонті. Макс. 126.
3) Терять, потерять довѣріе. Сим. IV.
Звірйчий, а, ѳ. Звіреній, звіриний.
Звісен, єна, не, звісний, а, ѳ. 1)Извѣстный. Звісна тобі печаль моя. Грип.
III. 149. Грицько звісний п'яниця. 2) Ти
звісен. Ты знаешь, тебі извістно. Ти зві
сен,—між курми суддею я була. О. 1861.
VII. 119.
Звісити, ся. См. Звіш увати, ся.
Звісний. См. Звісен.
Звісно, нар. 1) Извістно. Здавна звісно,
Що він добрий чоловік. 2) ІІзвістное діло,
конечно. Звісно, чужі люде: хоть і добрі,
не знатимуть. МВ. І. ІЗ. Н а беседі
*же звісно, попились. Гліб. 43.
Звістйти. См. Звіщ ати.
Звіститися, щ ^ся, стишся, іл. Узнать.
Що нас Бої у купу зводить, вчора я звіс
тився. Мкр. Н. 28.
Звістка, ки, ж. Извістіе, вість.
Прийшла звістка до милої, що милою вби♦ио. Мет. 103. Ум. Звістонька, звісточка.
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З вість, ти і ОН*•—Звістка. Ходять не
гарнії звісти. КС. 1882. V. 362. Не вий
шла Галютонька, вийшла його свість, ой
винесла королевичу да невеселу звість. Чуб.
V. 771.
Звітати, т£ю, еш, гл. ІІривітствовать.
Звіти.ги пана пастирі, звітали миром і
кадилом. Ч\б. III. 328.
Звітйтися, т&юся, ешся, гл. Поздоро
ваться, сказать прнвітствіе ири встрічі.
Ввійшли вони до хати, не уміли ся зві
тати. О. 1862. IV. 17.
Звітки , звіткіл ь, звіткілА, н а р .~
Звідки.
Звіток, тку , м. Пучекь расчесаннаго
льна. Вх. Уг. 249.
Звітріти , рію, еш, гл. Вивітриться.
Іхоли сіль звітріє, то чим приправити?
Єв. Л..Х1Ѵ. 34.
Звітти, звіттіль, звіттілА , я а р .=
Звідти.
Звітци, звітділь, звітцілй, нар.=
Звідци.
Звічний, а, ѳ. Старинный. 1 погані
звичаї часто тримаються через те тільки,
що вони звічні.
Звіш ати, шаю, еш, гл.==3вісити. Сіла
при Кубані над кручею і ноги звішала. (О.
1864. ,ХІ. Кух. 37).
Звіш увати, шую, еш, сов. в. звісити,
шу, енш, гл. Свішивать, свісить.
, Звіш уватися, шуюся, ешся, сов. в.
звіситися, ш уся, сишся, гл. Свішиваться, свіснться.
Звіщ&ти, щАю, еш, сов. в. звістити,
щ ^, стиш, гл. Извіщать, извістить. Ка
менец., у.
Звію вати, звіюю, еш, сов. в. звіяти ,
вію, еш, гл. Свіивать, свѣять, сдувать,
сдуть. Я покрила свою миленького слідочок,
щоб вітер не звіяв, пташки не склювали.
Чуб. V. 46.
ЗвіАшки, шок, ж. мн. У ткачей: снарядъ, на который надіваютея нитки для
наматыванія ихъ на катушку челнока. Чао*
ти ихъ: квадратная подставка — підншб,
на двухъ противоположныхъ сторонахъ
вдолблены два столбика— стояки, на нихъ
сверху лежить валикъ—валбк, на каждый
конецъ валика, у самыхъ столбиковъ и
внутри ихъ, надівается по три дощечки—
лйствиці: въ центрі (гд і ихъ проникаетъ
валикъ) о н і шире, а къ концамъ сходятся
подъ острымъ угломъ; раздвинутыя листа
составляюсь д в і шестиугольныя звѣздъГ/
концы противоположныхъ лйствиць соеди-
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Звладати— Зводитися.

йены между собою качками; нбчка—тонкая
узкая дощечка, къ обоимъ концамъ кото
рой прикрѣплены шворки, другимъ концемъ своимъ захватывающая концы лйствиць, не дозволяя имъ расходиться. МУЕ.
III. 14.
Звладати, дбю, еш, гл. Совладать. 3
серцем не звладаю, коли Петро не мій буде,
що смерть загадаю. Котл. (1874). 336.
Звбгнятися, нюся, ниш ся, и . У гончаровъ, при обжиганіи глиняннхъ издѣлій: начинать поливѣ расплавляться. Вас.
180.
Звбди, дів, м. мн. Очная ставка. Звбди
зводити. Давать очную ставку. Екатериносл. у.
Звбдиии, дин, ж. м. 1) Свадебный
обрядъ, состоящій въ томъ, что послѣ
первой свадебной ночи свйха, дві придйнки
і дружко весільний входять у комбрю и за
ставляють новобрачныхъ встать (зводять
молодих), затѣмъ одѣваготъ новобрачную,
удостоверяя по знаку на сорочкѣ ея не
винность до брака. Чуб. IV. 611, 612.
2)=Зводи. Вх. Зн. 21.
Зводйтѳль, л я , м. 1) Обольститель.
2) Пт. Крапивникъ, Тгодіобуіез рагѵиіиз.
Вх. Лем. 418.
Звбди ти, дж у, днш, сов. в. 8в6стй,
"Ввд^, дбш, ІА. 1) Сводить, свести. Зводь
помалу дитину з рундука. 3 поклоном низесеньким панну з коня зводить. К. Доев.
129. Катерина з болящої і очей не зво
дить. Шевч. 120.— з рбзуму, з умй. Сво
дить съ ума. Чоловік не дається,— лише
раз з розуму звести. Ном. № 3076. Дайся
мені, дівча, на підмову,— виведу тя з гаю
на дорогу.— Жебим мала день і ніч блуди
т и, то ся не дам з розуму зводити. Гол.
І. 107. Нема впину вдовиному сину, що
звів з ума дівку сиротину. Мет. 14. Аж
.івін мене молодую із умочка зводить. Лавр.
14.— з світу. Погубить. П ат будуть у йою
оці хорти, поти Ґвана ми не зведемо з
світу. Рудч, Ск. І. 136.— з хазяйства. Сдѣлать бѣднымъ, разстроить чье-либо хозяй
ство. Дивиться баба збоку, як дідові щас
тить, та аж розривається з досади.
Стала думати, як би звести його з ха
зяйства. „Видуш у йому курей!* Г. Барв.
195. 2) Взводить, взвести. Звів йою на ви
соку гору. 3) Поднимать, поднять. До вас
не встане, юловп не зведе. АД. І. 217. Не
посмів і очей звести на Зіньку. Стор. МПр.
55. Без трепету зведеш на йою очі. К.
Іов. 50. Я к шабелькою звів— Львів ся по-

тслонив. АД. І. 15, Звів корогву. АД. І. 17.
Лисий віл усіх людей звів. Ном.* стр. 291,
№ 43. 4) Сводить, свести вмѣстѣ, соеди
нить. Дякую тобі, що звів мене з Марком.
Стор. МПр. 56. А зведи їх очі на очі.
Слава ж тобі Ш афарику во віки і віки,
що звів еси в одно море слов'янськії ріки.
Шевч. 238. Звестй брбви. Нахмуриться.
Сим. 99. 5) Обманывать, обмануть, оболь
щать, обольстить, искушать, искусить. Та
вже третій вечір, як дівчина зводить, ка
зала: вийду, а тепер не виходить. Мет.
54. Чорт не спить, але ' людей зводить.
Ном. № 194. Так ви мене звели в моїй
надії. К. Іов. 14. Звестй дівку. Обольстить
в бросить дѣвушку.* 6) Портить, испор
тить. Бо треба дать у полі раду, щоб діла
не звести. Гліб. 8. Звестй ні нбщо. Погубить.
Чи се і т и пустивсь в ледащо, що хочеш
нас звести ні на що? Котл. Ен. II. 6. Звбдити пісню. Сбиваться въ мелодій. Уманск.
у. 7) Истреблять, истребить. Не можна
сарани зводить... гріх за се. О. 1862. II.
54. Тільки готове зводить. Г. Барв. 322.
8)— дух. Переводить/ перевести духъ, ды
шать. Припадає к сирій землі, теплий
зводе дух. Макс. 175. А ви дайте мені
дух звести. МВ. І. 87. 9)—очима, а) Взгля
дывать, взглянуть, бросить взглядъ, посмотрѣть. Ой не видно того села, тілько
видно хрести, туди мені любо-мило очень
ками звести. Чуб. V. 200. б) Смыкать,
сомкнуть глаза. Я к зведу очима, а воно якшпигне, то аж крит у. Каменец у. 10)—
на бчі. Обращать, обратить чье вниманіе
на что. Звожу на очі їй чимало т аких,
що любили т а й покинули. МВ. П. 130.
Звбдитися, дж уся диш ся, сов. в.
явестйся, д^ся, дбшея, гл. І) Сводиться,
, свестися.— з ума. Сходить съ ума. Ой си
ночку мій, дитино моя! Не пий рано горі
лочки,— зведешся з ума. Нп.—з хазяйства.
Обѣднѣть, разстроить свое хозяйство.
Козачці М арусі Горбоносисі не *пійшли
в руки свині. Звелась вона з свиней. Г. Барв.
417. 2) Взводиться, взвестися. 3) Подни
маться, подняться. Бука на тебе не зве
деться. Макс. О лошади: подниматься,
подняться на дыбы. Я к звівся кінь, что
так і перекинув воза. Лебед. у. 4) Стано
виться, стать хуже, приходить, прійти въ
упадокъ, вырождаться, выродиться, истре
бляться, истребиться; бѣднѣть, обѣднѣть.
Чим ріку то вже зводиться пшениця. Ка
менец. у. Велетні тепер звелись. Г. Барв
423. Б ули в моїй ха т і тарканй, та зве-
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лися, тепер немає. Бодай його корінь звівся!
Нон. № 3787. Звелось у нього хазяйствечко.
Хмельницького Юрася пуста стала
„Україна, звелася. Лукаш. 35. До нитки
звівся мій козак усе на панщині проклятій.
Шевч. 526. Усе позбував, усе попропивав,'—
звівся ні на що. Кв. Драм. 163. Звестися
ці ніщо. Придти въ совершенный упадокъ,
совершенно испортиться и пр. К . К р а т.
21. Св. Л. 128. Нех&й вонб зведётъея. Про
пади оно! Не прядеться, нехай воно зве.деться! Грин. І. 240.
, З в ід н и к , к а, -к .= 3 в ід н и к .
Зводніти, нію, еш, гл. = Звіднітн.
Під лавкою капусточка, тиждень, як кипіла; ой їж , коли хоч, коли не зводніла. Нп.
Звожбй, ж ая, м. Бозка хлѣба съ поля.
Дай же ті, Боже, в полі урожай, в полі
урожай, а в гумно звожай! Гол. II. 37.
Звбвдйв, к а, м. Раст.: а) Заропагіа
оШсіпаїіз. Бх. Пч. І. 12;^6) БіапіЬиз со трасіиз. Шух. І. 21; в)—білиЙ=Терлич. Вх.
Пч. І. 13; г)—пільский. Беіопіка оШсіпаїіз.
Шух. І. 21.
ЗВІ8И ТИ, ж у , 8ИШ, СОВ. В. 8ВѲ8ТЙ, 8 ^ ,

збш и 8В08ЙТИ, ж у , 8иш, гл. Сваживать,
свезти въ одно мѣсто. Шлько в небі зіро
чок, тілько на полі кіпочок. Суди, Боже,
звозити, в велику скирту зложити. Чуб.
111. 246. Волів обробила, пшеницю звозила.
Чуб. У. 824.
' З в б з и т и с я , ж у с я , 8ИШСЯ, СОВ. В. 8ВѲ8ТЙСЯ, З^СЯ, з б ш е я И 8В08ЙТИСЯ, Ж ^СЯ,

вишся, іл. Сваживаться, свозиться. Щ е
дівчина Богу не молилась, козакова пше
ниця звозилась. Мет. 28.
Зволбння, н я, с. Соизволеніе. Я к
панське зволення. Ном. № 4948.
Звблити, ся. См. Зволяти , ся.
Зволікйти, кбю, еш, СОВ. В - 8В0Л 0КТЙ,
-Лочу, чбш, гл. Стягивать, стянуть, совле
кать, совлечь. Зволік дошки ув їдне місце.
Зволікйтися, к&юся, ешся, сов. в.
Фволоктйся, ч ^ся, чбшея, гл. Поднимать-'
^ подняться съ трудомъ, вставать, встаТь
съ трудомъ. Довго спав на сіні в клуні,
о&с над вечір зволікся і потяг до церкви.
^ Зволбк, к а, м. Спускъ съ горы.
•Міус. окр.
Зволоктй, ся. См. Зволікати, ся.
Зводочйти, ч $ , чиш , гл. 1) Стянуть,
стащить, собрать, Та хотять байраки р уиати, ізрубавши, зволочити, зволочити й
запалити. Мет. 367. Ой я ж т ії співаз жита зволочила. Гол. ІУ. 466.
г —Щб. Таскать по чему. Чоловік (цигана
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бивши) двір ним увесь зволочив. Мнж. 115»
3) Совратить, развратить. Говорять люде,
що тиг дівчину зволочив. Н е я ї ї зволочив,
но мої чорні брови. Чуб. V. 237.
Зволйти, лйю, еш, сов. в. звблити,
лю, лиш , гл. Соизволять, соизволить, по
зволять, позволить. Покохав я дівчину, а
батько не зволяв брати її. О. 1862. УШ .
11. Ох, вовче братіку, зволь же нам хоч
пісню заспівать. Рудч. Ск. І. -5. Нащо ж
Бог зволив серце дати, коли ся бідним не
вільно кохати. Чуб. V. 117.
Зволйтися, лйю ся, ешся, сов. в. 8вбл и ти ся, лю ся, лиш ся, гл. 1) Изволить,
Уже зволялися читати, що в голові у них
гуло. Котл. Ен. ГУ. 64. 2) Звбльтеся! Сдѣдайте одолжеиіе, пожалуйста. *Кв. Драй.
268.
Звбипити и звбш ш ти, плю, ниш, гл.
Оробѣть, пасть духомъ, смутиться, поте
рять надежду. Нандар погибель бачив браг
та, злякався, звомпив, замішавсь. Котл.
Ен. У. *73. Н е звомпив же г січовик, на
п ’ядь не обступив г сміло дивиться чоло
вікові в очі. .Стор. МПр. 10. Всюди про
козацьке ищете звонпили. К. ЦН. 277.
Звонбць, нцй, м. Раст.: а) ЗДипапНшв
сгізіа даііі. Лв. 101; б) КЫпапЙшз тіпог;
в) Сатрапиіа гапипсиіоібез. Л в. 97*. Я к в
ж иті кукіль, то хлібові покій, а як звонець, то му* копець. Ном. № 10139.
Звонкй, к ів , м. мн. Бубны, бубновая
масть.
Звбнив, к а и п р .= Д звоник и пр.
Звонбк, нк&, м. 1 )= З в о н и к . 2) Раст.
Сатрапиіа регзісііоііа. Лв. 97»
Звонбчок, ч ка, м. 1) Ум. отъ ввонок*
2) мн. Раст. Сашрапиіа зіЬігіса. Лл. 97.
Звбнтпити, плю, ниш, м .= З в о м п и ти .
К. ЧР. 371.
Зворбт, т у , м. 1) Поворотъ. А де р у 
бав?— питають стрівши кого з дровами,
або з деревом. Я к скаже: на зворотах,.то
се украв десь; де звернув з дороги, там і
вирубав. Грин. І. 232. 2) Оборотъ. На зво
рбт. На оборотъ. І все робили на •зворот:
гцо строїть треба, те ламали. Котл. Ен.
ІУ. 64. 2) Возлращеніе*
Зворбта, ти, ж. Межа, оставляемая
на полѣ для проѣзда.
Звороч&ти, чйюг еш, и .= 3 в е р т а т и .
Я на його накричав, щоб з доріжки зворочав. Чуб. У. 739.
Зворухнути, ну, нбш, гл. Сдвинуть
съ мѣста, пошевельнуть. Аж заморивсь від
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натуги, а все таки не зворухнув торби.
8 в ’язкй й , &, 6. Бяжущій. Галун зв'язСтор. МПр. 7.
кий. Волч у. (Лободовск.).
Зворухнутися, н ^ся, ибшся, гл. 1)
З в ’йзок, зку, м. 1) Связь. Зв'язок до
Тронуться съ мѣста, шевельнуться. 2) Вско вічною пшариства з Галею. Мир. ХРВ.
лыхнуться; засуетиться. Маши Божа! Увесь 353. 2) мн. Зв’язки. Родъ прически дѣвубудинок зворухнувся: білити, мити, прибі- шекъ въ два пробора. Чуб. VII. 422.
рат и... Панночки сподіваємось! МВ. (О.
З в ’йзувати, зую, еш, сов. в. вв’яз&тн,
1862. III. 35).
ж ^, жѳш, и . 1) Связывать, связать, обвлвворуш йти,
ШИШ, ІЛ. 1)= Зво- , зызать, обвязать. Возьми ж, сину, нагаєчку
р у х н у ти . Хот іли удвох скотить на віз і віжки, зв'яжи окінцг рученьки й ніжки.
тою кабана,— та й не зворушать з місця. Чуб V. 425. Зв'яжи мені головоньку, най
Руд*£. Ск. I. 157, 2 )—землю. Поднять, не болить дуже. Чуб. V. 145. 2) Вѣнчать,
вспахать. Зворуши зелию уміючи та посій обвѣнчать, М ен і. гце тоді п'ятнадцять
доладу. Хата. XV. 3) Всколебать, вско літ було, гцо тепер піп не зв'язав би. Г.
лыхнуть. Як махнемо хусткою .., то ми Барв. 264.
зворушили на тому місці воздух. Дещо. 75.
З в ’йзуватися, вуюся, ешся, сов. в.
4 )—людину, сёрце. Встревожить, взволно зв’язати ся, ж ^ся, жѳшся, гл. 1) Связы
вать, растрогать. Одного прегарною літньою ваться, связаться чему. 2) Связываться,
дня громаду села Кукуріківщини зворушив связаться съ кѣмъ. Зв'яжись з дурнем, то
випадок надзвичайний. Г. Барв. 350. Як й сам дурнем/будеш. Ном. № 6170.
вона зворушила моє серце! Як давно не за
З в ’йзь» 8ІГ ж. 1) Архитект. Связь, со
знавав я почування такого високою. Г. единен іе. Черк. у. 2) Крѣпость, прочность.
Барв. 496.
Х оч в семрязі, аби в добрі зв'язі. Ном.
Зворуш итися, ш ^ся, шишся, гл. 1) № 11250.
Зашевелиться. Сонечко вставало. Уже вбогі
З в ’йка. См. З в ’яга.
зворушились, на труд послышали. Шевч.
З в ’ял и ти , лю, лйш , гл. Сдѣлать вя2) Всколыхнуться. 3) Встревожиться, взвол лымъ; обезсилить.
новаться; растрогаться. Настусине й МаЗ в ’ял и ти ся, лю ся, лйш ся, и . Увя
русине серце дуже зворушилося від сієї по- нуть, завянуть. Серьге моє зсохло, зв'яли
юлосгт. Г. Барв. 454.
лося за сином, що у москалі віддано. Ка
Звохчіти, чію, еш, уг. Отсырѣть. менец. у.
Шух. І. 162.
З в ’йнути, ну, неш, гл. Завянуть. Тра
Звоюв&ти, звоюю, еш, гл. Завоевать, вою зв'яло моє тіло. К. Псал. 230. ,
одолѣть. Х т іли Почаєв звоювати. Мл. л.
Зг&, зг&га, ги , ж. 1) Изжога. Ном.
сб. 188. Д а іще він думає, гадає, гцоб ко № 8163. Неначе зіага запекла. Шевч. 401.
зака Голоту звоювати. Мет. 446.
2) Жажда. Будеш серед бою згагою томи
8вуж&ти, ж&ю, еш, сов. в. ввузйти, тись,— я подам тобі з іриниці водиці на
вуж у, зйш, гл. Съ уживать, съузить.
питись. К. Досв. 132.
Звуж&тися, ж&юся, ешся, сов. в. зву
Зг&д, ду, м. 1) Воспоминаніе. 2) Нази ти ся, вуж уся, 8ЙШСЯ, гл. Съ у ж и в а т ь с я , поминаніе. Ні згйду, ні спбгаду. И не
сьузи ться.
вспомнить. Про гроші чоловікові ні*згоду,
Зву зй ти . ся. См. Звуж ати, ся. ‘
ні спогаду. Грин. II. 144.
: З в ^ к , ка, ж .= Г у к .
Згад&ти, ся. См. вгадувати, ся.
З в ’йгй, ги, зв’йка, ки, ж. 1) Лай. .
Зг&дка, ки, ж. Воспоминаніе. Шевч.
Н е боїться вовк собаки, але його зв'яги (КС. 1883, II. 407). Почали ми т иху роз(зв'яхи). Ном: № 7253. 2) Брань, ругня, мову-згадування. МВ. II. 179.
ссора. Така зв'яга йде в дому. Г. Барв. 536.
Зг&дувати, дую, еш, сов. в. 8гад&тв,
З в ’ягель, (гля?), м. Раст. Ѵісіа зііѵа- д&ю, еш, гл. 1) Вспоминать, вспомнить. Нема
гірше, як в неволі про волю згадувати.
Ііса. Лв. 102. •
З в ’ягл й ви й , а, е. Любящій лаять. Хата. 80. Дарувала шиту шовками хус
Зв'ягливою не бійся, а кусливою. Ном. тину, гцоб згадував на чуж ині Хата. 87.
Згадай, який прийшов до мене, гцо ні со
№ 7256.
рочки не було. Котл. Ен. І. 32. Згадала
З в ’яз&ти, оя. См. Зв'язу вати , ся.
З в ’йзень, 8НЯ, м. Узелъ , узелокъ с ъ баба дівера, що добрий був. Посл. 2)—гйдку»
Думать, подумать. Не згадаю гадки, пе
чѣмъ-либо, связка. Мнж. 181.
Э в’йзка, зкн, ж. Связь. Бх. Лем. 418. змишлю я мислі. Рудан. 1. 13.
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ЗгДдуватиоя, дуюся, ешся,. сов. в. сугце коропської. Мкр. Н. 20. 3) Выгорѣв*
дйюея, ешся, гл. Вспоминать- т ій лѣсъ. Кози пасуть у згарах—вигорі
^ вспом виться.
лих лісах. Шух. І. 211. 2) Искры, отле
Згак^, нар. Зря, необдуманно. Дурню таю щія при ковкѣ желѣза. Волч. у. (Ло
м и божий! Хиба там ш лях, ни гцо, гио бодо вск.).
ЗгАрячу, нар. Сгоряча. Прости мене,
мебе згаку понесла лиха година у яку яругу,
я згарячу забувся. Шевч. 293.
Харыь.
Зг&льнувйтися, и^ю ся, ешся, гл.
Згасання, н я, с. Уг&саніе. Щог. Сл. 6.
Обиться съ толку, свихнуться. Далі що
Зг&сАти, сАю, еш, сов. в. вгаснути,
йому робити? Зовсім згальмувався: як ні н у, неш, гл. 1) Тухнуть, потухнуть, га
$а що стало пити— гавкати нанявся. Грин. снуть, угаснуть. Цілую нічку свічі не зга
Ш . 661.
сали. Чуб. У. 732. Свічечка згасне, ба
ЗгАмкати, каю, еш, гл. Дѣтск. Съѣсть, тенько засне, то й вийду. Мет. 117. Очі
проглотить. І лиги гляди, то і влучає, гцоб згасли, і всю душу темрява покрила. К.
згамкати мене, як блин. Котл. Ее. V. 13. Псал. 92. Дуже помилиться той, хто ду
Зрйняти, ню, ниш, гл. Охулить, осу матиме, гцо в українському народові згасло
дить. А ї ї зганили й обідили і з покоїв всяке життя. Левицк. (Правда, 1868, 416).
вигнали. МВ. 1. 52. Так було невістка зга 2) Исчезать, исчезнуть. У нас на Україні
нить мене, гцо я в неї стану чорнійша зараз після татар і слід їх згас. Левин.
(Правда, 1868, 557). Гості хліба не цура
від землі. Г. Барв» 224.
Зг&ньбйти, б л й , бйш, гл. Опозорить, л и с ь в ж е не стало сала. Пирогів стояла
обезчестить, осрамить.
миска, но мов не бувала; згас і борщ. Мкр.
Зганйти, нйю, еш, сов. В. 8ІГН&ТЯ, Н. 17.
і
вжѳн^, нбш, ‘ід. 1) Сгонять, согнать съ
Згасйти. См. Згаш ати.
ЗгАснути. См. Згасати.
чего, прогонять, прогнать откуда. Послу
ЗгАцък&ти, каю* еш, м .—кбні. Измо
хай т и, чуро: чи то гуси кричать, чи ле
беді ячазпь?.. Коли гуси кричать, або ле рить лошадей, гнавши ахъ. Вх. Лем. 418.
беді ячать% то зжени. Макс. (1849). 26.
Зг&шАти, шАю, еш, сов. в. вгасйтн,
Сваю матір рідненьку, удову стареньку, ш^, сиш, іл. Гасить, погашать, погасить,
зневажали та з домівки зганяли. Мет. 346. тушить, потушить. А тепер нехай не за
2) Сгонять, согнать въ одно мѣсто. Бігає рікається Барабаги, гетьман молодий, на
за скотом, зганя докупи всіх. Рудч. Ск. II. славній Україні огнів та тернів згагиати.
188. 3)— з світу. Губить, погубить, лишить Мет. 388. Хиба тоді, дівчинонько, мої
жизни, убить. Чи ж я кою з світу зігнав, мислі згасиш, коли твою білу ручку та з
чи я в кого одняв? Чуб. V. 233, 4)—тирсу. МОЄЮ Зв'яжеш. КоїІИП.
'
У Гребенщиковы соскабливать, соскоблить
ЗгАяти, гАю, еш, гл. О времени: по
иожеиъ и сгладить шероховатую поверх терять, пропустить. Не дооремо сьогодні, бо
ность гребня. Вас. 163.
пів-дня згаяли, поки плуг поладгими-—пола
ЗгАрбати, баю, еш, гл. I) Отнять на мався. Харьк.
сильно 2) Схватить. Згарбали злодія у ко
Згвалтувати, т^ю , еш, и .= 3 ґ в а л т у морі. НВолын. у.
вати. Побачили, згвалтували, та за ним
ЗгАрѳн, вгАряий, а, ѳ .= 3 у гар н и й . (на вдогін). Драг. 51.
В ін не парен, він не здатен мене иілувати,
Згбдзкатнся, каю ся, ешся, м .= 3 ґе д 8 тіки згарен, тіки здатен мене роззувати. к атяся.
Грин. 111. 613.
Згйбати, баю, еш, гл. Найти, встрѣЗгАрець, рдя, м. Вдаженное поле. тить. Сидітимеш, Грина, поки тебе чорт
Бігме, цілий згарет вам скошу. Федьк.
зіиба. Ном. № 8892.
ЗгАрщцѳ, ща, с. Пожарище.
Згйбель, лі, ж Погибель. .
ЗгАриий, а. е См. Згарен.
Згйблий, а, е. Погибшій.
ЗгарцювАти, дюю. еш, гл. Истоптать
Згйб(ну)ти, бну, наш, и ., Погибнуть,
бѣгая. скача Де сам падав, усе видко, і пропасть. Я кби поїхав, —а метелиця така
*идко, гио сни згариьований. Мнж. 136. була, що й світу не видко!— то був би зіиб.
Боні баштан згарНювали. Мнж. 181.
Канев. у.
Згйдити, дж у, диш, гл. Изгадить,
ЗгАрь, рі, ж. 1) Гарь. Ти хоч би згарь
з люльки видовбав. Полт. 2) Пригарь въ < испачкать. Згидив уже ввесь папір, давайте
чл
водкѣ. Пгнног без згарі сім відерок опалила , гце буду писати. Канев. у.
8Г&Д&ТИСЯ,
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Згидувати—Зглядіти.

співай, кобзарю! Не про дідів, бо не згіргие
Згидувйтп, д^ю, еш, м. Побрезгать.
Згиийти, нбю, еш. гов. в. зігн ати , й ми ляхів карали. Шевч. 182.
Згірш ий, а, ѳ. Худшій. Не так добра,
Н^, неш, «х Сгибать, согнуть. Неіріте зане так добра, як згіргиою лиха. Лавр. 111.
лізо не зіін ш . Ном. Л? 3887.
З гір 'я. См. Згірря.
Згин&тися, нбюся, ешся, сов. в. зі
Згл&дити, джу, диш, м. Сгладить.
гн утися, н^ся, нешся, гл. Сгибаться, со
гнуться. Під віконцем зігнувся, чи не вийде Рівніш згладиш, тісніш ляжеш. Ном.
Маруся. Чуб. V. 67. Я к ударить ватаг Л? 7202.
Згл&мати, маю, еш, їх Проглотить,
молоденький чумаченька списом у груди. Ой
пожрать, сожрать. От бабі й нудно, то
той же спис удвоє зігнувся. Мет. 459.
Згинути, ну, неш, гл. Погибнуть. Не чого сей дід на світі живе. Приміла б,—
Г. Барв. 188.
силуйте мене за нелюба, да нехай же він його згламала.
»
згине. Мет. 243, Біда біду перебуде— одна
Зглевіти , вію, еш, гл. Дѣлаться слизгине, десять буде. Ном. Л* 2165.
зистымъ. Сир зьгевів. См. Снядіти.
Згинці, нар. Согнувшись. Злодій згинці
Зглбдіти, джу, диш, гл.— З гл я д іти .
перебіг г попід тином.
Жита які, гречки! і оком не згледиш. Г.
Згідд я, дя, с. Имущество, домашнія Барв. 102.
вещи, все добро. Перед великодним святом
Зглйбити, блю, биш, гл. Понять, по
до нас зо всім згіддям і перебрався. О. 1862. сти ін уть до глубины. Добре зглибив дітську
VIII. 23.
натуру. О. 1862. І. 74.
Згідливий, а, е. 1) Пригодный, по
Зглибока, нар. 1) Изъ глубины. 2) Глу
лезный. Вона згідливанею підкурюють ко- боко. Сі приказки займають душу згли
рову, як захвора. ХС. IV. 56. Се зілля бока. Хата. 41.
згідливе: його п'ють од кашлю. Волч. у. 2)
Зглббнти, блю, биш, їх Сплотить.
Покладистый, сговорчивый, миролюбивый.
Зглотй, тй, ж. Толпа, скопленіе на
З гідн и й ; а, ѳ. 1) Пригодный, годный. рода, давка. Вх. Зн. 21.
Зглотйтися, ч ^ся, тишся, гл. Стол
Згідна на одно сміхотворство. К. Гр. Кв.
XX. До того дожурюся, що не згідна буду питься, собраться толпой. Вх. Зн. 21.
Зглуэув&ти, зую, еш, гл. Осмѣять.
ні людям, ні собі. Г. Барв. 268. 2) Со
Осміяне, зглузоване йде. Г. Барв. 286.
гласный.
г
Згляд, ду, м. 1)—П огляд. 2) Кон
Згідно, нар. 1) Согласно. Виховувала б
(школа) наших дітей згідно з духом нації. троль, досмотръ, присмотръ. Тоді не було
згляду такою, як теперечки. НВолын. у.
К. XII. 127. 2) Пригодно.
Згін, вгбну, м. 1) Сгоняніе въ одно
Згляд&ти, дію , еш, сов. в. зглйи ути,
мѣсто, напр, сгоняніе скота въ одно стадо ну, неш, гл. Взглядывать, взглянуть. Зглянь
на одно пастбище. Якось вставши до ове на Христа едина. Чуб. III. 19. Тільки
чок рано та раненько, подоїла, в згін про зілянути на твої очі, т ой знать, скільки
гнала. Мкр. Н. 7. 2) Сгоняніе съ мѣста, вони сліз вилили. Г. Барв. 280.— бком. Охва
изгнаніе.
тить взглядомъ. Коло ї ї хат и був великий
Згінний, а, ѳ. З гін н і дні. Дни, въ луг, скільки оком зглянуть. Рудч. Ск.
которые все сельское рабочее населеніе І. 145.
сгонялось
на барщину. О. 1862. IV. 94.
Згляд&тися, д&юся, ешся, сов. в.
0
вглйнутися, нуся, нешся, їх 1) Пере*
Згіркли й , а, ѳ. Прогорьклый.
Згіркн ути , ну, нѳш, гл. Прогорькнуть, глядыватьсл, переглянуться. З корчми
ідуть,—зглядаютьсяч з бурлаки сміються.
сдѣлаться горьки мъ.
Чуб. V. 1013. Навіки зоставсь у моєму
Згірний, а, ѳ. Нагорный.
серці
з т ієї годиночки, як зглянулись із
Згірок, рку, м. Холмикъ. Збігла прудко
нЛ згірок. Мир. ХРВ. 7. Ум. Згірочок. Веде ним на цвинтарі. Г. Барв. 67. 2)— на кбго.
Преимущественно въ сов. в. Смилости
його на згірочок. МВ; (О. 1862. I. 77).
Згірря, ря и вгір’я, р’я, с. Холмикъ; виться, умилосердиться надъ кѣмъ. Бог на
взгорье. Левч. 27. См. Згірок. Східці по йою зглянувсь. Ном. № 4926. Зглянься на
згір'ю направляли (у хату). МВ. (О. 186^ дитину бідну, друже мій! МВ. II. 149,
I. 72). На згір'ях лісових знайшли його І Бог зглянувсь на т і сльози і на Україну.
оселю. ,К. Псал. 299.
Шевч. 366.
Зглй діти, дж у, диш, гл. Увидѣть.
Згірш , згірше, нар. Хуже. Молодець
не згірш старої баби. Ном; № 8504. Грай, Закричали, задрожали, як Христа згляділи.
0

___

Зглядуватися—Згододжений.
ДО. 1882. IV. 170.—бком. Охватить взглядОМЪ.

Зглйдуватися, дуюся, ешся, и . =
Зглядатися. Ізглядуемось, а сміх нас так

і бере. МВ. (О. 1862. III. 35).
Зглядь, ді, ж. Вниманіе, уваженіѳ.
Ціануй кожною, то будуть люде зглядь
мати* Каменец, у.
Зглйнутн, ся. См. Згляд ати , ся.
ЗгНИВ&ТИ, ВЙЮ, еш, СОВ. В. 8ГНЙТИ,
в ия), йш, і л . Сгнивать, сгнить. Ном.
Я 9468.
Згнітйти* См. Згн ічувати .
Згн ічувати , чую, еш, сов. в. вгнітйти,
тйш, гл. 1) Сжимать, сжать, сдавли
вать, сдавить. Оживає згнічений морозом,
непозичений у німця, український розум.
К. ХП. 2)—сёрце. Скрѣпя сердце. Все пег
реймаву згнітивши серце, чою там йою
учено. К. Д. Серце. 18.
■Згноїти, ною, їш, гл. Дать сгнить.
Вже на тоці згноїв хліб Семен. Каме
нец. у.
Згнущйтнся, щ&юся, ешся, гл.— Зн у
щатися. Да вже ж мені з твеї доньки
зінущатися годі. Чуб. V. 422. Тяоюко пла
кала Ганнуся і не знала, защо, защо
мати зтущається. Шевч. 21.
Зговбрини, рин, ж. лш .=Зм овини 2.
КС. 1883. II. 309.
Зговорйти, рю, риш, гл. Проговорить,
сказать., Хат а, як покришка: що зговориш,
то в хат і повинно пропасти. Ном.
№ 5998. А що я тобі казатиму, дочко,—
поверила Чайчиха похмуро. МВ. ДІ. 42.
Як сеє зговорили, так барзо й учинили.
Мет. 441.
Зговорйтися, рюся, ришся, гл. Разго
вориться. Зговорились удівці, а сидячи в
кабаці: лучна жінка первая, а ніж тая
другая. Гадяч. у.
Згбда, ди, ж. 1) Согласіе; миръ. При
води учать згоди. Ном. № 1751. Луччасом>м*яна згода, як золота звада. Ном.
№ 3279. 2) Соглашеніе, примиреніе. Пани,
зрозумівши, згоду учинили, підкину°шись під Умань, Гонту ізловили. Макс.
(1834). 126.
Згодж&тися, дж&юся, ешся и 8гбДжувати ся, джую ся, ешся, сов. в. вгбди^С Я , джу ся, дишся, гл. 1) Соглашаться,
согласиться. „ Сідай з намиГ— 1 той зго
дивсь—сів та й полетіли. Рудч. Ск. II.
• 4 я хлопець гарний був, до жінки
згодився. Чуб. V. 655. 2) Уговариваться,
уговориться, условиться, 3) Мириться, по
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мириться, жить въ мирѣ, согласіи. Невістки
якось між собою добренько згоджаються, а
се в нас рідко бува, щоб мирились. Г. Барв,
410. 4) Пригодиться. Чуб. V. 934. Н е
плюй у колодязь: згодиться води напиться.
Ном. № 4478.
Згбдйти, дж у, диш, гл. 1)—когб. Усло
виться съ вѣнъ, пригласить или нанять
кого. цЗатѣется въ селѣ свадьба; прежде
всего заботятся о томъ, чтобы згбдитя
попа“. 0 . 1862. IX. 52. Згодили якогось мо~
скаля з міста за куховара. МВ. (О. 1862,
Ш . 64). 2) Погодить, обождать. Ой, см-’
ночку, згоди годиночку, та таки я зберу
свою родиночку. Чуб. V. 873. Згодивши
днів зо три, прийдемо на роботу. Зміев. у*
Згбдйтися. См. Згоджатися.
Згодлйвий, а, ѳ = Згідли вий .
Згбдний, а, ѳ = 3 г ід н и й .
Згбдно, нар. Выгодно. Згодніше купит и
у місті, ніж у селі. НВолын. у.
Згбдом, нар. Спустя нѣкотороѳ время,
погодя. Коли трохи згодом дзвонок— дзе
лень! дзелень! Рудч. Ск, I. 76.
Згодув&ння, ня, с. Вскормленіе. К.
(Желех).
Згодув&ти, д^ю, еш, гл. Вскормить*
М ати сина да народила, а народивши,
згодувала. Чуб, III. 270.
\
Згодй,
Згодом. Дивись згодя: гу
ляє неборак в Охрімовій куценькій свитці.
Гліб. 48.
Згбдяний, а, ѳ. Договоренный. М и
ще не згодяні. Черк. у.
Згож&тися, жйюся, ешся, гл. — Зго
дж уватися. .
Згбжий, а, ѳ. Годный. Поздоров Боже-~
твоє нам зюже. Ном* Л® 9705.
Згбжуватися, жую ся, ешся,
Згоджуватися.
Згбїти, гбю, їш, гл. Залѣчить.
Згбїтися, вгбюся, їшся, гл. Залу
читься. Не так хутко зюїться, як біда
скоїться. Ном. № 2158.
Згбла, нар. Совершенно, дочиста,
вполыѣ.
Зголйти, лю, лиш, гл. 1) Сбрить.
Перший раз, як о/сиву на світі, довелось
мені зюлити вуси. Стор. І. 170. 2) Ого
лить, обнажить. Переносно: сдѣлать бѣднымъ, нищимъ. Та бодай же ти, корчмо,...
та й у пень згоріла, та як ти ж мою
сина, та як ти молодою, та навіки зголи*
ла. Грин. ИД 286.
Зголбджѳний, а, ѳ. Проголодавшійся.
Зюлоджена голота. К. ДН. 298.
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Зголодніти— Зготувати.

Эгододніти, иію, еш, м. Проголо
даться. МУЕ. III. 47. Вже й коні по
томили і зголодніли сами. Рудч. Ск. II. 62.
Чою той мировий не їде?— люде зюлоднілй
вже. Каиенец. у. Лис зюлоднів так, гио
вже їсти хоче. Грин. II. 5.
Зголодр&біти, бію, еш, гл. Обнищать,
обѣднѣть.
Зголосйтися. Си. Зголош уватися.
Зголбш уватися, шуюся, ешся, сов. в.
аголосйтися, ш уся, сишся, гл. Отзывать
ся, отозваться, выражать, выразить желаніе. Х т о мене молоду додому проведе?—
Зголосився козак. Гол. III. 432.
Зголубити, бли), бшн, гл. Взлелѣять.
Було тобі знати: вороним конем їздити,
хлопця собі{зіолубити. Гол. І. 2.
Згомоніти, ньб, нйш, ід. Проговорить.
М аруся їй осьміхнулась: 9ні за віщо дяку
ват и“, зюмоніла: „я правду свою тобі
капсу*. МВ. II. 125.
Згой, ну, лс.= 3гіи. І я був у Тихлисі: колись юнги згон їдною тут купця,—
було волів сорок у ?юні. Терек, обл.
Згбнини, эгбнин!, Ж. мн. Части колосьевъ и соломы, падающіѳ вмѣстѣ съ
зерномъ при' зѣяніи послѣдняго, сметаемые
обыкновенно метлой. Зганяй бо мерщі з
зерна оті згонини, не спи. Брацл. у.
Згбнити, шо, ниш, гл. І^ = 3 г а н я т и .
Бідний брат став їх згонить,—вони не,
встають. Рудч. Ск. II. 135. Біжать зго
нит и овець, що ростеклися по всій царині.
Мир. ХРВ. 39. 2) Очищать зерно, уже
провѣянное, отъ кусочковъ дсолоса, соломы
и пр. Та він то навіяв і велику купу%та
гие не згонив. Брадл. у.
Згбраний, а, ѳ. Сгорѣвшій. Згорана
хат а. НВолын. у.
Згорбатіти, тію. еш, гл. Сдѣлатьсл
горбатымъ. Черк. у.
Згорбити,- блю, биш, гл. Сгорбить,
согнуть. Мене еже давно горе згорбило. Г.
Барв. 298.
Згбрбитися, блюся, бишея, и . Сгор
биться. Згорбилась, мовляв, старенька бабу
ся. Хата. 178.
Згорбулити ся, лю ся, лиш ея, гл. -=
Згорбитися. Ив. 71.
Згбрда, нар. Гордо, высокомѣрно. М а
русенька пишна в черевичках вийшла; на во
рот ях стала, згорда одказала. Чуб. V. 243.
Згордж&ти, дж&ю, еш, сов. в. згбрдити, дж у, диш, и . Пренебрегать, прене
бречь. Не раз еси, не два добрими людьми
згордила. Гол. IV. 275.

Згордувйти, дУю, еш, м .—Згордитд.
Я к Катря їм згордувала, засватав другу дів
чину. МВ. II. 139.
Згорж&ти, ж&ю, еш, м . = Згорджатв.
Згорй, нар. 1) Сверху. 2) Впередъ.
Згори гроші дає. Каменед. у.
Згбристий, а, ѳ. Покатый, наклон
ный. Двір був згористий, і до іанку треби
було під'їжджати трошки під гору. Левиц
I. 457.
Згбристо, нар. Покато. НВолын. и Ка
менед. у.
Згорівка, к и , ж .= Г о р ів к а . Вх. Лем
418.
Згоріти, рю, р й ш ,' іл. 1) Сгорать.
Вкинь йою в піч,*—нехай зюрить! Рудч.
Ск. І. 37. Згоріла хиж ка, згоріла книжка—
нічим ворожити. Ном. № 1811. 2) Покраснѣть. Щось у віконце стук-стук!..так
я й згоріла! МВ. (О. 1862. III. 56). Уразив
ї ї заразом двічи в серце. Вона так і згоріла,
та й каже... Г. Бар. 106.
Згорнути, ся. См. Згортати, ся.
Згородйти, дж у, диш, гл. 1) Загоро
дить. Не одна баба город ' згородила. Ном.
№ 2586. 2) Соорудить, воздвигнуть. Бо
хотять же нас поілотити, піч оіненну
зюродити. Чуб. І. 169.
Згорт&ти, т&ю, еш, сов. в. вгорнути,
ну, неш, ід. 1) Складывать, сложить, свер
тывать, свернуть. Все б тільки сиділа,
згорнувши ручки. Рудч. Ск, II. 44. Маши
їй убрання хороші та пишні купує,— вона
ледві подивиться: згорне та й забуде. МВ.
II. 158. 2) О книгѣ: закрывать, закрыть.
Згорнувши книгу, віддав слузі. 6в. Л. IV. 20.
3) Сгребать, сгресть. Згорни жар докупи.
Згорт&тися, т&юся, ешся, сов. в.
вгорнутися, нуся, нешся, гл. 1) Склады
ваться, сложиться, свертываться, свернуть
ся. Як мої ручки згорнуться, то тоді твої
роскоші минуться. Чуб. V. 517. 2) Сгре
баться, сгресться,
Згострйти, рю, риш, гл. Сточить.
Зготбвити. См. Вготовляти.
Зготовлйти, лйю , еш, СОВ. В. 8Г 0Т 6;
вити, влю, виш, м .= Г о ту в а т и , вготу
вати. Ягідочки рвала, цибульку щипала,—
я ж тому хлопчині снідать згот ов ляла.
Мил. 110.
Зготув&ти, тую, еш, ід. Состряпать,
изготовить. Л я йому ранесенько снідати
зготую. Маркев. 68. Зготувати обід. Рудч.
Ск. II. 204.

Зграсувати—Згуляти

Зграсувйти, <фо, еш, гл. Уничтожить
до основаній. Аф. 451.
Згрйя, р&ї, ж. Толпа, скопище; шайка.
X. Досв. 82. За ним, було, ціла зграя лю^ 7; % охотничі, і псарі, і доїжджачі.
рудч. Ск. II. 202. Кидав п'яній зграї з<ґ
допѵь червінці. Мир. ХРВ. 92.
Згрббло, л а ,с . Скребвида.
Згребтй, ся. См. Згрібати, ся.
Згриз, эу, м., згрйза, зи, зк?.=3гризота. Вх. Зн. 21. Вх. Лем. 418.
Згриз&ти, з&ю, еш, сов. в. вгризти,
вбш, іл, 1) Сгрызать, сгрызть. Там
Ного лисиці і згризуть на смерть. Рудч.
Ск. 133. 2) Изгрызать, изгрызть.
Згризбта, ти , з*?.=Гризота 1. Не лег
жала ні дня, ні години: лиш сухоти да
згризоти на личку змарніли. Чуб. V. 210.
‘ Згрйзти. См. Згривати.
Згріб&ти, бйю, еш, сов. в. згребтй,
<5^, ббш, гл. Сгребать, сгресть.
Згрібйтися, б&юся, ешся, сов. в.
згребтися, б^ся, ббшся, гл, 1) Быть сгребаемымъ, сгребаться, сгрестися. Чоловікові
коситься легко, утроє само ляга, само і
згрібається, само і в'яжеться. Мнж. 127.
2) Быть въ силахъ грести. Бач, який
■вітеру як грає Дніпро,— тепер не згре
бешся. Черк. у.
Згрібнйй, а, е. О полотнѣ: болѣе тол
стое. Полотно грубгие називався згрібнё, а
тонше чесане. Шух. І. 259.
дгріб’я , б’я , с. Пакля, охлопки (бо
л іє грубые). Вх. Уг. 249.
Згрізна, нар. Грозно. Це говоріть згрізна,
до мене. Г. Барв. 344.
ЗгрЬність, ности, ж. Строгій видъ.
Старшині тра згрізнгсть мати. НВолын. у.
Згрізн^тися, н ^ся, нбшся, гл. Строго с
прикрикнуть, погрозить. О, 1861. X. 39*
Зірізнувсь пан на Кирика, тупнувши ногою:
пЛ ти, каже, плут ,п ’яниця! я въ тебе
слугою?* ЗОЮР. II. 86. /
,
• Вгріти, рію, еш, іл* Согрѣть. Та не
вітер його не звів, ні сонце його не згріб.
Грин. III. 488.
4 Згріш&ти, шйю* еш, сов. в. згрішйти,
шйш, іл. Согрішать, согрішить. Чо-,
ловік що ступить, тЬ згрішить. Ном. №
39. Коваль згрішив, а шевця повісили. О.
1862. X, 34.
Згромаджувати, джую, еш, сов. в.'
згромадити, джу, Дйшг гл. Сгребать,
огресть, собирать, собрать. В ін згромадив
усі'води*у моря великі. К. Псал. 74. .
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Згромаджуватися, джуюся, ешся,
сов. в. вгромйдитися, дж уся, дишся, ІЛ.
Сгребаться, сгрестись; собираться, собрать
ся. Звелить— і суд згромадиться на злою.
К. Іов.
Згрошйти, шу, шйш, іл. Обратить въ
деньги. Як їхатимуть вже відсіль на
Капказ на житло, то сей садок згрошять.
Черк. у.
Згрузйти, ж у, 8Йш, гл.—дорбгу. Раз
мокшую отъ дождя дорогу испортить
ѣздой, ходьбой. Так згрузять дорогу, що
треба, бичувать, щоб витягти воза. Черк. у.
Згрязйти, ЖУ, 8ЙШ, ІЛ.=Згру8ЙТИ.
Згряжена дорога. Черк. у.
Згуба, би, ж. 1) Потеря. Чия згуба,
того гріха повна губа. Ном. № 7452. 2)
Гибель, погибель. Оцей дощ—згуба. НВол. у.
П а згубу людей не можно в завод гнати.
НВолын. у. Це він робе мені на сухоту та
на згубу* НВолын, у.
Згубйти, блю, биш, гл. 1) Потерять.
Лучче з розумним двічи згубити, як з
дурнем раз найти. Пос. 2) Погубить.
Ой стій, не топися, марне душу згубиш.
Чуб. V. 212.
Згубйтися, блібся, бишся, гл. Поте
ряться. Лихе не згубиться. Ном.
3229.
Згубний, а, ѳ. Гибельный.
Зг^да, ди, ж. Осмѣяніе, посрамленіе.
Закохався я тяжко в тобі. Тепер я го
тов присягати, що не вийду з тог хати;
нехай ведуть мене на згуду, а без тебе
жити я не буду. Нехай мене виганяють*
кийом боки облатають, а я буду з того
сміятись. Грин. III. 159.
• З гу к, к у , м. Звукъ. КС. 1882. IV 166.
Згу к н у ти , иу, ибш, іл. 1) Крикнуть.
Що ж, як він згукне нам оттесвов пгоді!и
та й нагадувать не. звелить? МВ, II. 110.
2) Позвать. Згукнув його,— він обізвався і
прийшов до мене. Ёкатериносл. у.* (Залюбовск.).
Згукувати ся, кую ся, ешся, сов. в.
згукн ути ся, нУся, нбшся, гл.' Перекли
каться, перекликнуться. Ходять по лісу
та згукуються, бо погубились. Лебед. у.
Згулй ти , лйю, еш, гл, 1) Прогулять
безъ работы. Увесь день робить і часиночки
не згуляв. Ох рад би я, моя мати, середу
згуляти. АД. 1 .260.2) Погулять. Ой ледащо
невісточка,— не хоче робить: тілько спатц
та гуляти. Мет. 322. Скажи ти, зозуле,
скажи ти, сивенька, хто в світі найлучче
згуляв? Чуб. V. 487. 3) Поиграть, сыграть.
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Згуртитися—Злармувяти.

А згуляєм, брате, в переваги? -^Згуляєм!

сдаться, поддаваться, поддаться, уступать
Нон. № 14095.
уступить. Ти дівчино, ти подобна, не зда* Згуртйтися, ч ^ся, тйш ся, гл. Собрать-* вайся на підмову, будеш добра. Чуб. V.
ся вѵѣстѣ. Зміев. у.
355. 2) Полагаться, положиться на. Та на
Згуртувйти, т^ю , еш, гл. Сгруппиро волю Божу здайся. Грин. Ш . 359. Ти по
вать, собрать въ одно мѣсто. Згуртував сім боці, я по тім боці, передайся до мене,
людьске поле, а свое все до села. Каненец» у. ти чорнява, кучерява, не здавайся на мене.
Мет. 12. Я оце здався на мою Форнагія,
Згасли й , а, ѳ. Сгустившійся. Желех.
вгасн у ти , ну, неш, гл. Сгустѣть. Пара чи не налагодить він тою діла. Стор. МПр.
44. 3) Ссылаться, сослаться. Здався иигая
від холоду згусне. Дещо. 89.
на
свої діти. Поел. Що сьому правда,—
Зг^ста, нар. Въ выраж. Зчйста-згуста.
здаюсь
на людей. О. 1862. III 33. 4) Ка
Часто; Вх, Зя. 22.
^
'
З г у с т іт и , їц^, с тіш , іл. Сгустить. Як заться, показаться. Ой здається; моя мила,
сир згустив, упорав, Приспособив. К. іов. 22. ингиою кохаєш. Мет. 8. Ой здається, мое
Згусув&тися, с^юся, ешся, гл. За серив, гцо тй мальована. Чуб. Ѵ. 157. 5)
упрямиться, заартачиться. Зіпсувалися коні. Годиться, пригодиться, быть нужнымъ.
Про гцо мені здались нікчемні руки? К. Іов.
Вх. Лен. 418..
63.
Нагцо він мені здався? .Рудч. Ск. І.
Згуч&тися, ч^ся, чиш ся, гл. Испу
23.
Щ
о я вам на сміх здався, чи що?. Ном.
гаться. Кінь згучався. Галид. Вх. Зн. 21.
№ 3478.
Зґ&рда, ди, ж . Родъ ожерелья изъ ноЗдавйти. Сн. Здавлю вати.
нетъ или крестиковъ. Шух. I. 130, 137.
Здйвлювати, люю, еш, сов. в. вда* З ґв ал ту вати ,' т^ю, еш, гл* 1) Изна вйти, влю, виш, гл. 1) Сдавливать, сда
силовать. (Зграя) вбила рандаря старою, * вить, давить, задавить. Н е грай, кітко, з
долит зґвалтувала. К. МБ. 111. 247. 2) Раз медвідем, бо тя здавить. Нон. № 1213.
гласить,1разнести. Въ этонъ значеній упо Здавив за руку, аж хруснуло. Харьк. у.
треблено только въ одной фальснфидир. 2) Здавити бком на ибго. Подмигнуть. Зда
пѣснѣ: Зґвалтували лиху чутку наші ху вив на мене оком, я й замовк та й край.
торянці. Мет. 373.
4
Черк. у.
вґедзатися, 8Ґ6двкатися, аюся, ешся
Зд&вна, пар. Издавна. Люд здавна ко
И ВҐ6Д8итися, джуся, дзишся, гл, Заупря верзує, з тою лихо і плазує. Нон. № 2456.
миться, заартачиться. Гляди ж , Наталко,
З д іб н ій , я , е^ Давній. Попід гаєм зе
не зґедзайся, як старости прийдуть. Котл. лененьким здавняя стежечка. Рк. Макс»
НП. 377. Жінка твоя зґедзкалась. Левиц.
Здавиіти, нію, еш, гл. Устарѣть.
1. 360. О, вже зґедзився! Каменец, у.
Зд&вну, зд&вня, я а р .= 3 д ів и а . Вона
З ґіґн у т и , ґн у , нѳш, гл. Околѣть. Вх. мене здавну знає. Чуб. У* 1033. М ири
Уг. 245.
вічностю ся здавна називають. Нон. №390.
д ґ л іґ а т и с я , ґаню я, ешся, гл. Створо
Зд&лека, вділѳку, нар. Издали, изда
житься. Зґляґалось молоко. Черк. у.
лека. А то лихо, гцо боюсь, хоч здалека
З ґб я, зґбї, ж . Пт. сойка, Саггиіиз подивлюсь. Лав. 42, Здалеку най ся гріє
фалгіагіиз. Шух. І. 23.
квасоля, бо пригорить. Каменец, у.
З д іл и й , а, ѳ = 3 д а т н и й . Желех.
Зґружтув&ти, т^ю , еш, гл. Достать
З д іл и т и , лю, лиш, іЛ. ? Сюди, сюди,
дно. Місця того ніхто не зґрунтує. НВодынск. у.
парубочКи, ми вам раді будем: бочку спа*
Здав&ти, здаю, 6ш, сов. в. зд&ти, вдам, лим, другу здалим—ми вам роздобуделй
вдасй, іл. 1) Сдавать, сдать. Ой у саду, у Грин. 111. 88.
З д іл і, здалй, нар = 3 д а л е к а . Вх. Лей»
садочку там юлубчик гуде, там Юрочко
парубоцтво здає; ой у саду, у садочку там 419. То ж сестриця з братом здалі роз
голубка гуде, ой там Маруся дівування мовляла. Чуб. V. 928.
здає» Мет. 230. 2) Давать, надавать. По
Зд ін и й , а, ѳ = 3 д атн и й « Желех,
дій корівки, гцо *д батенька нагнала, та
З д ін н я , н я, с. Мнѣніе.
Зд іри ти , рю, риш, іл.= Д одарувати.
прогонь і овечки, гцо ненька здавала. Чуб.
V. 695. 3)— екзімена. Выдерживать, .вы Щ о не здарить можність наша, най по
держать зкзанень. Левиц. Пов. 5.
крив ласка ваша. Гол. 111. 505. ,
Здав&тися, здаюся, ёшся, сов. в. вда
Здарж увіти, ж?к>, еш, гл. Истратить
ти ся, вдій ся, здасйся, гл. 1) Сдаваться, попусту. Здармувати час. Вх. Лем. 419.

.Здарувати— Здибати*.,
Эдарувёти, рую, еш, гл. Подарить,
надавать подарковъ. Здарували * йому на
еесіллі. чотирі карбованці. Черк. у. Чдрг
циці, як* милостиві, здарували їй що мога.
М В.ІІ* 164.
Зд&тя, ся. СА. Здавати, ся.
Зд&тиий, а, ѳ. 1) С пособны й. На хи-.
трощі дівчата здатні. Котл, Ен. VI. 75.
їїл что здатний Петро? Каиенец. у. 2)
Годный, п р и го д н ы й . М и його приймили у
#об село, бо він нам здатний; коваль, ба
чите, добрий з його. Каиенец. у. Мені ці
халяви не здатні, бо малі. Каменецк. у.
Здатність, ности, ж. 1) Способность.
2) Пригодность.
Здйтно, нар. Пригодно. Хоч не ошатко, та здатно. Ном. Л* 11251.
Зд&ча, чі, ж. Сдача. Дають мені шага
грошей, ще й копійку здачі, Грин. III. 402.
Здвиг, гу , м. 1) Стеченіе, скопленіе.
В Почавві на Зелені свята— такий* здвиг!
Могил, у. 2) Празднивъ Воздвиженія Кре
ста Господня, 14 сентября. МУЕ. III. 48.
Здвигйти, г&хо, еш, сов. в. вдвигнути, иУ, нбш, гл. 1) Сдвигать, сдвинуть.
Бачу« що він здвигає броди. МВ. ІГ. 2 6 .2 ) =
Здвигнутися 2. Ударив кулаком по столу^-аж вікна здвигнули. Мир. ХРВ. 195.
Здвигатися, г&юся, ешся, сов. в.
здвигнутися, нУся, нбшся, гл. 1) Сдви
гаться, сдвинуться, двинуться. Здвигнітеся)
брати, від сну прокиньтесь. КЦН. 240. 2)
Вздрагивать, вздрогнуть, дрогнуть, содро
гнуться, всколыхнуться. Здвигнулися сіни,
як бояре сіли, ще й, не так здвигнуться,
як горілки нап'ються. ХС< VII. 429. Ввесь
Київ здвигнувся. К. МБ. III. 243,
Здвйгувати, гую, еш, гл.===3двигати.
Брати тільки плечима здвигують, Рудч.
Ск. Ц< 102.
8движ, ж у, м. Трясина. НВолын. у.
Здвйж ення, н я , с .~ 3 д в и г 2. ХС. І.
78. ракове здвйж ення. Такъ отвѣчаютъ
тому, кто доискивается праздника тогда,
*огда его нѣтъ. Грин. I. 242.
Здвйж ж я, ж я , с.= Здви ж ови н а. Полтавск. г.
Здвижбвина, ни, ж, Трясина. НВо***• у. См. Здвиж .
. Здвйнути, ну, иеш, и . Шевельнуть.
Зайчик... дух притаїв, оком не здвине, а
янлъно дивиться,. Греб. 403.;
Здеббда, нар. 1) Толсто, плотно. 2)
Чоловік здебёла. Человѣкъ дюжій, плотный.
Черном.
Здѳбілыпа, здебільшого, нар. Большей

частью; болѣе-менѣе. Поприбірав у хаті
здебільшого. Сквир. у.
Здеврѳтув&ти, тУ », еш, гл. Опредѣлить, назначить. Яку б кару ледачому па*
костникові здекретувати? К. ЧР. 272,
Здѳкуцій ник, ка, м. Энзекуторъ, испол
нитель судебнаго приговора. Галиц. Желех;
Здер&ти/ р&ю, еш, сов. в. вдбрти,
здеру, рбш, гл. Сдирать, содрать. Ш кіру
з нього здер. Ном. Лі 4029.
Здербтися, рйюся, ешся, сов. в. адбртися, рУся, рбшся, гл. 1) Сдираться, со
драться. 2) Взбираться, взобраться, вска
рабкиваться, вскарабкаться. Як кіт здерся
на скелю.
Здеревіти, вію, еш, ед. Превратиться
въ дерево, одеревднѣтй. Відро скаменіло
мармором біленьким, дівча здеревіло явром
зелененьким. Рѵдан. 1. 34,
Здерев’я н іл и й а, е. Одерѳвенѣлый.
Здерев’я н іт и , нію , еш, гл. Одеревенѣть.
Здёржати, ся. См. Здерж увати, с я .
Вдержувати, жую, еш, сов. в. здер
ж ати, ж у, жйш, гл. 1) Удерживать, удер
жать, сдерживать, сдержать. Та до такою
доліз, що й дерево не здержало. Рудч. Ск.
І, 25. Н е міг здержати сліз. Опат. 76.
А я його все здержую, як стане зриватися
до жидівки. Г. Барв. 283. 2) Выдержи
вать, выдержать. Н е дійдеш ти до пекла,
не здержиш тога пекельного вогню. Стор.
МПр. 41.
Здерж уватися, ж ую ся, ешся, сов. в.
вдержатися, ж уся, жйш ся, и . Удержи
ваться, удержаться. І хочу здержатись*
та не впинюсь. Г. Барв. 283. і
ЗдЄрти, ся. См. Здерати, ся.
З д еш евіти , влю, вйш, гл. Сдѣлать
дешевымъ. Здешевили хліб. Черк. у. Зде~
гиевила свекорка, здешевила, рідною батенька
не купила. Чуб. ІН.*204.
Здеш евіти, вію, еш, гл. Подешевіть.
Здешевіли огірки, НВолын. у. В ж е воли
здешевіли, бо орання пройшло вже. Каме-,
нец. у.
Здж блґати, ґаю , еш, де.* Щелкать, да*
вать щелчки. Мнж. 181.
Здибйти, бйю, еш, сов. в. здибати,
баю(блю), баеш(блеш), гл. Встрѣчать,
встрѣтить. Костю, чи не здибали-сте де
мою Михаська? Камен. у. Ідуть, ідуть,
здибають пана. Рудч. Ск. І. 162. Як всю
(літа) здибле лиха доля, будьте коротенькі•
Гол. І. 273. Біда
* здибав легко, а трудне.
І
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ї ї збутися. Ном. Л? 2171. В ін нас здибав
Здир&тися, р&юся, ешся, *л.=3двра.
ти ся.
за селом. Каменец, у.
’ Здйрдивий, а, е. Грабительскій.
Здиб&тися, б&юся, ешся, соп. в. зди
батися, баюся, ешся, іл* Встрѣчаться,
Здйрник, ка, ле.=3дирця. Народ не
встрѣтиться. Ой здибається сива голубонька любить багачів, каже, що вони здирники
та з сивими соколами. Лукаш. 143. Бігла О. 1862. V. 12.
Гандзя, бігла густими лозами, здибалася
Здйрок, рка, м. 'У К о ж ев н и к о вы ж и 
ровой сл ой н а в н у т р е н н е й с то р о н ѣ кож и
она з трома соколами. Чуб. V. 722.
во в р е м я об работки ел!
Здйбочки, чок, ж. мн. Употребл. въ с р ѣ зы в а е н ы й
Вас.
157.
выражепіи: на здйбочках ходити. Ходить
Здирство, ва, с* Грабежъ, обирательпа иальцахъ. Як спить, то ходять на
ство;
вымогательство. Метнувся на здир
здйбочках. Г. Барв. 441.
ство
і
душегубство ляхів та жидів. Стор
Здивйтися. См. Зди вляти ся.
МПр. 143, 144.
Здйво, ва, с.= Д и во. Вх. Лем. 419.
Здйрця, ці, м. Обдирало, взяточникъ,
Здивлйтися, лйю ся, ешся, сов. в. вымогатель, мздоимца.
здивйтися, вліося, вишся, гл. 1) Засма:
Здйрщ ина, ни, ж* = Здирство. Мир
триваться, засмотрѣться. Н а неї всі вди ХРВ. 394.
влялись. Подольск, г. 2) Спохватываться,
Здискрѳдитув&ти, Т^Ю, еш, гл. Даспохватиться, замѣчать, замѣтить. І не скредитировать. Силкуються здискредиту
вдивишся, як опинишся у бабів на запічку, вати мене тим, гцо до „ Крашанки“ я не
та гце добре, коли не в цебрі. Подол. г.
давав доказу моїх історичних виводів. К.
Здивовйжѳний, а. е. Сильно удивлен Краш. 37.
ный. Лев?!— вимовив здивовижений ГрииьЗдитйнитися, нюся, нишся, іл ,= 3 д и ко.— Що ж то воно за лев? Мир. ХРВ. 69. тиніти.
Здивув&ти, в^го, еш, і л . 1) Удивить.
Здитйніти, нію, еш, іл. Впасть въ
Далекий вік здивує йою доля. К. Іов. 40. дѣтство. ЕкатеривосД. г.
Вона подивилась на його здивованими очи
Здих, х у , м. Издыханіе. Нема на вас
здиху.
Ко цел. у.
ма. Левиц. Пов. 246. 2) Удивиться. Не
здивуйте на сирітські дарунки. Г. Барв.
Здихавйчитися, чуся, чиш ся, гл.
330. Не здивуйте, гцо вороном крячу: хмара Получить удушье, Здихавгічилась коняка.
сонце заступила, я світа не бачу. Шевч. НВолын. у.
263. Дивом здивувати. Очень удивиться,
Здих&нка, ки, ж. Вздохъ. Ум. Здих&ночка. Тяжкі здиханочки. Гол. Ц. 419.
изумиться.
Здивув&тися, в^ю ся, ешся, гл. Уди
Здих&ння, н я, с. 1)Воздыханіе, вздохъ.
виться. Там дівчина й умивалася, в ма Ой не кажи, орле, гцо я тут бідую•’ але
стере чка п видивлялася, красотою здивува скажи, орле, гцо я тут працюю: моє пралася. Чуб. V. 580.
цювання— тяженьке здихання, мої любі росІ.
ЗДИМ&ТИ, М&Ю, еш, СОВ. В. 8ДИНЙТИ,ктионьки — дрібненькі сльозонькгі. Чуб. V.
здим^, меш, іл.= 3 д ій м ати , здійняти. 325. 2) Издыханіе Ум. Здиханнячно.
Здимай, жінко, хоть намітку, неси її за
• Здих&ночка, к н . ж. Ум. отъ вдиханка.
горілку. Чуб. V. 579. Не дай ручки сти
Здих&ти, х&ю, еш, гл. 1) сов. в.
скати і перепит здиняти.- Чуб. 111. 36.
вдихнути, н^, нбш, гл. Вздыхать, вздох• I I . Здим&ти, м&ю, еш, • іл .= 3 д у в ати . вуть. Все чогось скучає, важенько здихає.
I. Здвм&тися, м&юся, ешся, сов. в. Мет. 113. 2) Сов. в. здбхиути, ну, неш,
здинйтися, здимуся, мешся, гл .= 3 д ій - іл. Издыхать, издохнуть. Ой як би то
матися, здій н яти ся.
сталось, гцоб ви не вертались, щоб там і
I I . Здим&тйся, м&юся, ешся, м = 3 д у - здихали, де ви поросли. Шевч. 212. Був
собі такий бідний вовк, гцо трохи не здох
ватися.
1 Здйміти, мію, еш, іл. Обратиться въ з голоду. Рудч. Ск. І. 1.
Здйхатися, хаюся(шуся), хаешся
дымъ, разсѣяться какъ дымъ. Пропав%як
(шешся), іл . 1) Перевести духъ. Аж г*е
здимів. Ном. № 1871.
здишусъ. Г. Барв. 397. Не здишусь —т а к
Здинйти. См. І . Здимати.
Здир&ти, р&ю, еш, гл.=3дерати. Ло набігався. 2) Избавиться, отдѣлаться. Не
вить вовк, ловить вовк, а як вовка пійма можна здихаться цього лихою чоловіка. Рк.
ють, то шкуру здирають. Ном. Л? 4092.
Левиц. Не здихався біди.'Р к. Левиц.

Вдихнути—Здобувати.
ЗднхнУти. См. Зди хати 1.
Здичйвіти, вію, еш, гл. =±= Здичіти.
Кота як завезти в лгсу то він зовсім зди
чавіє і не приступайсь до його. Волын. г.
Здичавів хлопець . Св. Л. 158.

Здичіти, чію , еш, гл. Одичать. Здичіли
гусиУ що й додому не хт ят ъ. Каменед. у.
Здичіє свиня в лісі, що горе й додому за
гнати. Каменец, у.

Здіб, здббу, .V. Внѣшній, наружный
видь, пнѣшность, фигура. Вонй на такий
здіб, що і••• Она такова же по внѣпшему
виду, кякъ и... Вх. Зн. 21.
Здібний, а, ѳ. Пригодный, годный;
способный. К. ХП. 16. Г. Барв. 384. Здібний,
як віл до корита. Ном. Л* 6549. Н а тобі
суті дуже прибірні, а до роботи не здібні.
Чуб. V. 1127.
Здібність, ности, ж. Пригодность,
годность; способность» Постеріг я в нгм
тогді- велику здібность до поетичного критиигзму. К. ХП. 21.
Здігнйти, здожену, нбш, м.==Здогнати. В ід одною втін\ а другого не здіїнав.
Ном. 36 7635.
Здідькатися, каю ся, ешся, іл* Стать
вохожимъ на чорта, взбѣситься.
Здіж йтися. См. Здіж уватися.
Здіж уватися, жуюся, ешся, сов. в.
вдіжйтися, ж ^ся, жйшся, гл. О квашнѣ:
сдѣлаться плохою, негодною для употребленія. Чи діжа здіжилось, чи хазяйка ска
зилась. Ном. А* 1282. Діжа здіжилась, чо
ловіче, всього двоє хліба виходе... Стала
вона пш)і знати, шо діжі казати, шоб не
здіоюувалась. Мнж. 99.
ЗдІЙМЙТИ, МЙЮ, еш. СОВ. в. 8ДІЙНЙТИ,
йму, мѳш, гл. 1) Снимать, снять. За р у 
ченьку візьме, золот перстень здійме. ВДет.
299. Не здіймай з мене, дідусю, шкури.
Рудч. Ск. II. 15. Н а поріг ступає, ша
почку здіймає. Лавр. 109. 2) Поднимать,
піднять. Рухи до Бога здіймає, Господа з
небес благає. Мет. 417. Ой казав Криво
рук, гцо не здійме орда рук. Орда руки
ізняла і козака заняла. Нп. Здійміть
°чі ваші. Є*в. 1. IV*. 35.
, Здійматися, маюся, ешся, сов. в.
здійнйтися, м^ся, мешся, іл. І) Сни
маться, сняться. 2) Подыматься, поднятье.голубочки, здіймітеся вгору. Чуб.
Здіймйти. му, меш, іл .= З д ій н я т и .
Здіймитися, мУся, мешся, и .—З дій 
нятися.
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Здійнйти, ся. См. Здіймати, ся.
Здір, здбру,
Внутреннее сало. Па
лець так би й и загруз, як у кабанячому
здорі. Левиц ПИО. І. 379.
Здіяти , здію, еш, гл.=В діяти.
Здіяти ся, еться, гл. бсзл. Произойти.
Ось як воно здіялось, слухай. Стор. МПр.40.
Здм ухнути. См. Здм ухувати.
Здм ухувати, хую, еш, сов. в. здм ух
нути, ну, нбш, ід. Сдувать, сдуть. Здмухни
порох з стола.
Здоба, би» ж. 1)=Здобич. Тогді то
козаки у юроді Полоному пимі-іулялй, здобу
хорошу собі коло жидів-рандарів мали.
Дума. 2 )= 3 д іб . Вх. Уг. 240.
Здобаритися, риться, гл. безл. Слу
читься. Вх. Лем. 419.
Здобйток, тку , лі. = Здобуток. Н а
здобитки, .підв’язавши литки. Ном. №
10320. Тепер півник сидить дома, а ко
тик ходить за ковбасамгі на здобитки.
Рудч. Ск. І. 27.
Здббич, чі, ж. Добыча. Рудч. Ск. II.
148. МВ. І. 144. Ділили поміж собою здо
бич і грошіу гцо добули од жидів. Стор.
МПр. 145. Ум Здобйченька. Козацькая здобиченька марне прогадає• Макс. (1849). 62.
Здобйчний(ній), а(я), е(е). 1) Доставшійся въ добычу. В и здобгічні гроші про
пиваєте. К. ЦН. 220. 2) Хищническій.
Скликать мусите ви все козацтво, нехай
воно здобичню путь покине. К. МБ. II. 125.
Здобйчник и здобйшиик, ка, .и. Разбойникъ, хищникъ Рудч. Чп. 100. Ой як
взяли наші чумаченьки з під байраку ви
ходити, ой як узяли вражі здобишники
частом до нас доїздити. Нп.
Здббіль, нар. Въ изобиліи. І корсеток
здобіль, і плахот, і спідниць..* Всього в
мене здобіль. Скриня як налита. Г.
Барв. 227.
Здобритися, рюся, ришся, гл. Умило
сердиться, проявить доброту. Підпроси».
щоб не дуже бив, а може здобриться, по
кожуиіку тільки буде ляпати. О. 1862.
ГІН. 1 8 ., . ,
Здобріти, рію, еш, гл. 1) Подобрѣть.
2 )Удо вол ьство ваться, удо влетвориться. Рудч.
Ск. II. 86. Здобрій тим, що тобі волость
присудила. Левиц. КС. 170.
Здобуванйна, ни, яе.=Здобуток.
Здобувйти, вйю, еш, сов. в 8добути,
буду, дѳш, гл. Добывать, добыть, раздо
бывать, раздобыть, пріобрѣтать, пріобрѣсть.
Надвоє баба ворожила: або здобути, або
дома не бути. Ном. -V 5616. Царство не
0

0
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бесне здобувається силою. 6в. Мт. XI. 12. 2) Быть въ силахъ, въ состояніи мочь. Яків
Щ о за користь чоловікові, коли здобуде усе хорів... Давно вже він не робив нічого,
світ увесь? 6в. Мр. ѴШ. 36. Розуму за не здолав. МВ. II. 206.
Здблинок, и в у , м. Углубленіе почвы.
гроті не здобудеші. К. Іов. 60.
Здобуватися, в&юся, ешся, сов. в. Каменец, у.
8доліти, л ш , еш, м .= З д о л а т и . Д
8добутися, б^дуся, дешся, іл. Добывать,
добыть что, раздобывать, раздобыть, раз або втоплюся, або що! Я так жити не
биться на что. Здобувся добре сіромаха. здолію. МВ. II. 126. Х т о не здоліє озва
Йом. № 4028. Употребл. по большей части тись ділами, хай обізветься німими сльоза
съ предл. на: на кращі почуття і задуми ми. К. ХП. 43.
Здопт&ти, пч^, чеш, гл. Стоптать. Сім
здобутись. К. ХП. 71.
пар черевиків я здоптала, а осьму пару в
Здобути, ся. См. Здобувати, ся.
8доб^ток, т к у , м. 1) Пріобрѣтеніе. 2) скринечку сховала. Чуб. V. 157.
Здорбв, здорбвий, а, ѳ. 1) Здоровый.
Разжива. Виряжаються козаки на здобу
Не треба здоровим лікаря. 6в. Мр. II. 17.
ток. МВ. І. 140.
Здбвга, нар. Длинно. Оріт же, синки, Дасть він мені раду, бо сам здоров знає,
а здовга нивки, а здрібна скибки. Гол. II. 17. як то тяжко блукать в світі сироті без
8довж йти, ж$, жйш, гл. Сдѣлать длин- роду. Шевч. Будь великий як верба, а здоро
вий як вода. Ном. № 348. Чи живі ж вонщ
нымъ. Аф.
8довольнйти, ню, нйш, гл. Удовле чи здорові?— подумав Еобза. Стор. МПр. 51.
творить, удовольствовать. Розуму,—чув не Пожеланіе быть здоровымъ является обычр а з я од учених,— ніяк не можна вдоволь . нымъ привѣтствіемъ: здорбв, здорбв бур. здоніт ь. О. 1861. ѴП. 15. Нічого Бога гні рбві були! Здравствуй, здравствуйте. Здорова,
вит и,— усім Бог вдовольнив. Г. Бавр. 424. . вдівонько, дай води напитись. Чуб. V. 903.
Здбг&д, д у, м. Догадка. Г. Барв. 308. Здорова була, дівчйно моя! Мет. 71. Боже
поможи!— Здорові були! МВ. II. 24. Був&й
Дабйти на здбгад. Давать Понять.
8догад&ти, ся. См. Здог&дувати, ся. здорбв, був&йте здорбві! Прощай, прощайте,
Здог&дувати, дую, еш, сов. в. вдога- будьте здоровы. 2) Сильный. 3) Большой,
Д&тй, Д&ю, еш, гл. Вспоминать, вспомнить. очень большой. В ін знає, яке сонце здорове.
Я к я собі здогадаю. як ми ся любили. Бом. І .19. Ум. ЗдорОвбнький, здоровё(і)се(і)нький. Ув. Здоровбзний, здоровбнний, здоРол. П . 749.
Здог&дуватися, дую ся, ешся, сов. в. ровлючий. Середморя стоїть здоровезний млин.
вдогад&тися, д&юся, ешся, гл. Догады Рудч. Ск. І. 137. Аж суне вовк—такий
ваться, догадаться. А соцький ся здогадав, страшенний та здоровенний! Гліб. 23.
Здоров&нь, нй, м. Здоровякъ. Тоді
ш т ирі хлопці варти дав. Ч уб.Ѵ . 977.
роблю,
як здоров'я змагає, а ви сучої віри
Здоганйти, нйю, еш, сов. в. 8догн&здоровані.
Васильк. у.
ТЯ, вдожѳн^, нбш, гл. Догонять, догнать.
Здоровбвний и здоровбнний, а, е.
Ж інка за їм у погоню вози здогаия, воли
Ув.
отъ здоровий.
заверт а.'Чуб. У. 527.
,
Здоровбньвий
и 8Доровбсенький, а, е.
8 догш , гбну, м. Догонва, погоня. На
здогін. Въ догонку, въ погоню. Я за ним Ум. отъ здорбвий.
Здоровбць, вцй, м. Здоровякъ. Левч. 47.
на здогін,— на тобі макогін. Чуб. V. 1160.
8доровбцьвий, а, е = Здоровезний.
8догн&ти. См. Здоганяти.
8догбнити, ню, ниш, гл = З д о г а н я т и . Позносив на ту ж гору здоровецьке каміння.
Х т о два зайці гонить, жадного не здою- Стор. МПр. 167.
Здорбвий. См. Здоров.
нить. Ном. № 483.
8доровйло, ла, *.= З доровец ь. Левч. 47.
Здогбнки, нов, ж. мн. = Здогін.
Петро... зараз верхи т а на здогонки за
• Здорбвнти, влю, виш, гл. Поздравлять.
Иваном. Грин. И . 282.
Желех.
Здо ін н я, н я , с. Доеніе. Шух. І. 192.
Здоровіти, вію, еш, гл. Выздоравли
Здоїти. См. Здоювати.
вать. Желех.
Здбйма, ми, ж. Крючокъ при лодлѣ
Здорбввання, н я , с. Привѣтствіе,
рыбы зимою неводом. їїолт. г.
здравствованіе.
Здоймйти, МЛІО, миш, м .= 3 д ій н я т и .
Здорбввати, каю , еш, и . Желать здо
Ш апку з голови здоймити. Федьк. І. 74.
ровья при привѣтствіи, при выпиванія
8дол&ти, л&ю, еш, гл. 1) Одолѣть. водки и пр. Вх. Зн. 21.

Здоровкатися—Здувати.
Здорбвкатися, каюся, ешся, гл. Здо
роваться. Не здоровкайсь, коли ніхто тобі
не кланяється. Ном. № -2754.
Здоровлючий, а, е. Большущій. Зміев.
у. У в. оть здорбвий.
Здорбвля, л я , с.= З д о р о в’я . А як мо
лодий, хороший на в р о д у щ о б и йому Бог
здоровля дав. Чуб. V. 12.
Здброво, нар. Ч^Здорово. 2) Сильно,
очень. Перестоя і мишей ловить, а колись
здорово ловив. Рудч. Ск. І. 25. Здорово боя
лись. ХС. IV. 37.
Здорбв'я, в ’я , с. Здоровье. Стали ото
пити на здоров'я молодої. Стор. МПр. 86.
Н а добридень дає, на здоров'я питається.
МВ. II. 141. Чоловік при здорбв’ю. Здоро
вый человѣкъ, крѣпкій. Харьк. г. Ум. Здорбв’енько, здорбв’ячко. Час мене дарувати...
Це великим посаюм, а щастямъ, здоров'енъком. О. 1862. IV. 22. Д ай Боже здоров'ячко!
Рудч. Ск. I. 14.
Здорбжити, ж у, ж яш , гл. Изнурить
дорогой. Здорожив худобу. Чи воно здоро
жені воли, чи хорі? Каменец, у.
Здорожйти, ж у, жйш, гл. Поднять въ
цѣнѣ. Здорожили хліб. Черк. у.
Здорбжнтися, ж уся, жишся, іл. Исто
миться, чувствовать себя разбитымъ послѣ
дороги. Здорожився, усе тіло болить. Канев. у.
і
Здорожітя, жію, еш, гл. Вздорожать.
Вх. Уг. 241.
Здохленйна, н я, ж. Дохлятина, мясо
дохлой скотины. Желех.
Здбхлий, а, ѳ. Дохлый, издохшій. Я
бачила там здохлою барана, ходімо прово
лочимо. Рудч. Ск. І. 22.
Здохлйна, н я , ж.= З д о х л ѳ н и н а . Вх.
Зн. 21.
Здохлйк, к&, м. и вдохлйка, ки, об.
1) Издохшее животное. 2) Болѣзненный,
едва живущій.
Здохлйтина, н я , ж . = Здохлйна.
Здбхнути и здохти. См. Здихати.
Здоювати, здбюю, еш, сов. в. здоітн,
вдою, вдбїш, гл. Выдаивать, выдоить, сдаи
вать, сдоить. Царенко зараз здоїв молока.
Рудч. Ск. I. 121.
Здрабисув&ти, с^ю, еш, гл. Изрыть.
Бури увесь мій юрод здрабисували. Черк. у.
Здрйда, ди, ж., в п р.= 3рад а и пр.
Здрйги, здриг, ж. ли.-Дрожь. Левч. 36.
Здригнути(ся), гиУ(ся), нбш(ся), гл .=
Здрігнути(ся).
Здрібна, нар. Мелко. О рт же, синки,
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а здових нивки, а здрібна скибки. Гол. П.
17. Умѵ Здрібнёнька.
Здрібніти, ніЮ, еш, гл. Измельчать.
Аф. 45й.
Здрігйтм(ся), гйю(ся), еш(ся), сов. в.
адрігнУтя(ся), нУ(ся), нбш(ся), гл. Вздра
гивать, вздрогнуть. Троянці всі здріїнули.
Котл. Ен. 111. 59. Здрігнувся сердешний
Яків, почувши це. Стор. І. 7.
Здріжйти(ся), жУ(ся), жйш(ся), гл.
Задрожать. Вони собі говорили, гцо ся не
бояли, як уздріли тверду ровту, вони ся
здріжали. Гол. І. 175.
Здрік, вдрбку, л .= Д р ік 2. І ну корпать очі чоловікові своєму, неначе здрік ї ї
кусає. Рудч. Ск. II. 174.
Здрін&ти, мйю, еш и здрім ітися,
м&юся, ешся, гл. Задремать. Хт о програє,
той чорта (не тепер на споминки) здрімає. Г. Арт. (О. 1861. ПІ. 83). Нігдиби-м
ся не здрімала, хоць би й день біленький,
коби сидів коло мене хлопець молоденький.
Чуб. V. 125. А здрімавшись, —заснув кріпко.
Млак. 77.
Здрімнути, ну, нбш, гл.—Здріматн.
Тільки оце здрімну, і сниться мені, неначе
я у брата мою. О. 1862. X. 6.
Здрін ка, ки , ж. Зрачокь. Вх. Лем. 419.
Здріти, рю, риш, гл. 1) Видѣть. Не здрів
нічого пред собою. Котл. Ен. П. 12. 2 ) =
Склітм. Сиди тут та здрій (склій). Ном.
№ 5634.
Здрочйтися, ч ^ся, чишся, гл. Вспы
лить, взбѣситься. Той і здрочивсь за кожух.
О. 1862. VI. 36.
Здрубцювйти, цюю, еш, гл. Истоптать
ноль ногами, оставляя слѣды грязныхъ
ногъ. Бач як здрубцювали (поміст) собаки—
тілько що змила, та хоч уп'ять мий.
Звісно, на дворі мокро, а двері відчинені,—
вони й набігли. Екатериносл.
Здружити, ж у, жйш, гл. 1) Сочетать
бракомъ. 2) Подружить. Наука здружила
і з'єднала всіх. О. 1861. VII. 5.
Здруж итися, ж уся, жишся, гл. По
дружиться.
Здрйнка, к я , ж. Зрачекъ, зѣница. Вх.
Пч. І. 15.
Здубйтися, блюся, бишся, гл. Оду
біть. А щоб ти каменем став, а щоб ти
здубився! Чуб. І. 89.
Здув&ти, ВЙЮ, еш, СОВ. В. здути,
8дУю, еш, гл. 1) Сдувать, сдуть. Ой на
сіяв козак гречки на дубові на вершечку;
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узялася гиг/ра-бура, козакові гречку здула.
Чуб. V. 11-70. 2 )’Вздымать, вздуть.
Здув& ґиея, в&юея, ешся, сов. в. 8Д^- .
тися, вд аю ся, ешся, хл. 1) Сдуваться,
сдуться. 2> Вздыматься, вздуться.
Зд у д н і т и , нію , еш, гл. Загудѣть, за
звучать. Сіла-м собі в темнім лісі, трохи-м спочивала, аж т у разом щось здудніло,— я са споглянула. О. 1862. IV. 7.
З д у ж а т и , жаю, еш, гл. 1) Быть въ
силахъ. Жо>ти стара, сестра мала,— не
здужають прати. Чуб. V. 300. 2) Одолѣть, осилить. Н і здужа, мі подужа . Ном.
14273. 3) Быть здоровымъ. Добре я зду
жала тоді* НВолын. у.
Зд^матги, ся. См. Здум увати, ся.
Здумйчш ся, млю ся, мйшся, вдуміти,
м ш , еш, гл. Изумиться. Аж люде здуміли.
Каменец, у* Калина п пнулася, дівчина здумилася, де воля поділася. Чуб. V. 503.
З д ^ м у я а ти , мую, еш, сов. в. здума
ти, маю, еш, іл. 1) Вздумывагь, вздумать,
затѣвать, з^тѣять. 6'дин здумав женитися,
щоб було чим журитися. Чуб. V. 519. 2)
Вспоминать, вспомнить, припомнить. Ска
зав би верелгію, та здумав, що говію. Ном. №
3583. 3) Воображать, вообразить, представ
лять, представить.
Здум увятися, мую ся, ешся. сов. в.
вдуматися, маюся, ешся, и . Надумывать,
надумать. Я ся здумам инакше. Вх. Лем.
419.
З д у п л й в іт и , вію, еш, гл. Сдѣлаться
дуплистымъ (о деревѣ). Желех.
Зд у п л еяй тіти , тію , еш, гл.~ Здуплавіти. Г р у ш а здуплснатіла. Черк. у.
ЗдурйтЯ , рю, риш, и . Обмануть.
Сим-тим баба ляха збурила. Ном. № 3104.
ЗдурітЯ , р ш , еш, іл. Одурѣть; съ ума
сойти. Виведь ег в чисте поле—скажуть,
що здуріла. Чуб. V. 630.
З д у р н іт и , нію, еш, и . Поглупѣть,
сдѣлаться глупымъ. Вх. Лем. 419.
ЗдУрняТИ, няю , еш, и . Одурачить,
оставить въ дуракахъ. Петро здурняв мене.
НВолын. у.
ЗдУру, нар. Сдуру. Так ингиии здуру
неборак над Божим ділом вередує. Гліб. 70.
Зд^ти. См. Здувати.
Зд^хвиДО, ни, ж9 и зд^хи, х ів, м.
жн.—Здуховина. Так здухи й ходять гр
вола. Хере. У* Слов. Д . Эварн.
З д у х о в и н а , ни, ж. У четвероногаго
животнаго: часть между ребрами и сѣдаднщными костями. Черк. у..

Здй кувати ся, кую ся, ешся, гл. Наблагодариться. Не здякуюсь. Ном. № 12052.
Так т і люде не здякувались. ЗОЮР. I. 231[
Здйчитися, чуся, чиш ся, ха. Отблагсь
дарить. Вона лиш одповіла: здячитъ вам
ся мати. Федьк. І. 99.
Зѳ8юдьви, дьок, ж. мн. Раст. ОгсЬіз
Могіо. Ь. ЗЮЗО. I, 130.
Зѳлѳмизелоня, ні, Ж.=ЗеМИ8ѲЛѲНЯ.
Вх. Нч. I. 9.
Зеленастий, а, ѳ. Зеленоватый. Закр.
Зѳлѳнбяький, 8едѳн6сѳнький, а, е.
Ум. ОТЪ 8 ѲЛѲННЙ.
Зелѳнбнько, зѳлѳнёсѳнько, нар. Ум.
отъ зелено.
Зелѳнёць, нцй, м. 1) Незрѣлый плодъ.
См. Зеленцем. 2) Раст. Ой на хорі мак сіютьь
під хорою зеленець. Грин. III. 107.
Зедбний, а, ѳ. 1) Зеленый. Ой ти,
козаче, зелений барвінку! М ет/ 43. Ой піду
я молоденька зеленою долиною. Мет. 96. Об
ступись, зелена жабо. Ном. № 3833. 2) Не
зрелый. 3) Зелені свята. Недѣля пятиде
сятницы. Раз, на Зелені свята зібралось
парубоцтво шукати скарба. Стор. 1 .65. Зелёна неділя. Воскресенье, которымъ начи
нается недѣля пятидесятницы. До зеленої
неділі в байраках біліли сніги білі. Шевч.
592* Ум. Зеленёнький, зеленёсенький. Гнеть
ся явор зелененький. Мет. 96.
Зеленйти, ню, нйш, гл. Зеленить. Хо
лод зеленить старе жовте лице. Мир, Пов.
І. 142.
,
Зѳлѳнісѳ(і)нько, нар, Ум. отъ велено.
Зѳлёність, ности, ж. 1) Зеленый
цвѣтъ. 2) Незрѣлость. Зеленість— буйність,
а молодість—дурність. Ном. № 8715.
Зеленіти, нію, еш, гл. Зеленѣть.
Тілько степом-полем трава зеленіє. Мет. 244.
Зелёнка, ки, ж. Сортъ дыни.
Зеленкуватий , а, ѳ. і ) Зеленоватый.
2) Немного недозрѣвшій. Ячмінь був зе
ленкуватий, а він покосив. Новомоск. у.
Зблено, нар. 1) Зелено. 2) Неерѣло.
Ум. Зеленёнько, зеленё(і)се(і)нько.
Зѳлѳиобкий, а, ѳ. Съ зелеными гла
зами. Гойдаються на зелених вербах зе
леноокі русалки. Левиц. I. '97.
Зѳленбчок, чка, м. Почва, завязь. Не
розів'єшся, дорогий мій квіте, ізов'янеш у
зеленочку. МВ. І. 45. Плоди свої погубить
в зеленочку. К. Іов. 34.
Зеленуватий, а, е — Зеленкуватий*
Зеленувате жито. Черк. у.
Зеленуха, хи, ж. 1) Древесная жаба>
Капа ѴІГІСІІ5- 2 ) 'Порода мухъ. Я т ієї му*

Зеленцем— Земно.
$и-зеленухи полюбовничок. Грин. III. 066.
Я) Въ загадкѣ: огурецъ. Кубуъиечка-зеленціиечка, не хліб, не сіль, не вода, а добра
$да. ХС. Ш 66. Ум. Зеленушка, зеленушечиа.. _
Вѳлѳнцёж, нар. Въ незрѣломъ видѣ.
обскубуть горох наш зеленцем? Арт.( О.
1861. ІП. 99). Саме погане діло, як ото
зеленцем гцо небудь з огородини їсти—за
раз почне тебе в отрунку різат и. Харьк. г.
Зёлѳнь, ні, ж. 1) Зелень, растеніе.
Скажи мені правду, моє серденятко, которая
зелень найперш процвітає. Мет. 361. 2) Кра
ска зеленая: ярь, мѣдянка. Шух. І. 264.
Зёленява, ви, ж. Зеленая рвота. Блю
вала аж зеленявою. НВолын. у.
Зѳлѳнйк, к а, м. 1) Насѣк. золотой
жукъ, Сеіопіа аигаіа. Вх. Пч. І. 5. 2) Пт.
зеленушка. Вгів§і11а сЫогіз. Вх. Пч. П, 10.
Зелеп^га, ги, ж. ,и зел е н іш , ша, м.
1) Незрѣлыя вишни. Вх. Зн. 21. 2) По
рода зеленоватыхъ сливъ. Желех.
Зѳлізнйк, к а, лі. Желѣзные инстру
менты плотника или столяраіПух. 1 .87.252.
Зѳлівнйк, в а , лі. Желѣзный горшокъ.
Вх. Уг.,241*
Зелізо и п р .= З а л із о и пр.
З ел ін ка, к и , ж. У горшечниковъ: зе
леная мѣдная краска. Канев. у.
Зелб, лй, с. Зелень, травянистое рас-;
теніе. Тихая роса сідала над зелом і дрееом. Мкр. Н. 35. Стало їх подвір'я зелом
і древом заростати. КС. 1884. І. 32. Б а
што зела н а цілі огороді, ‘то тяжко буде
полоти. НВолын. у.
Збльман, на, м. Родъ гаївк и . КоІЬ. І.
166, 177, 183.
Зем, 8бжи, ж. Поль въ домѣ, пре
имущественно вымощенный кирпичемъ.
Б ін сам розорив хат у свою, а брат Ною
&М розібрав. Зем була цеглою виложена в
ваті, так. він цеглу повикопував. Швлогр.
У* (Залюбовск.).
Земенй грань,— иої— ні, ж. Растен.
исландскій мохъ, Сеігагіа ізіапсііса. Шух.
І 21.
Зенивеленя, ні, ж. Раст. СЬеМ опіит
^ и з . Вх. Пч. .1. 9,
Земле д у х , ха, м. Насѣк. медвѣдка
обыкновенная, Сгиііоіаіра ѵиі^агіз. Вх. Пч.
І 6.
. Збмленька, к и , ж. Ум. оть вежля.
Зѳждёпис, еу, ж., вѳмлёпись, сі, ж.
іеографія. Желех.
Зѳжлѳпйсний, а, в. Географическій.-
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Землй, л і, ж. 1) Земля. Сирая земля,—
ти ж мати моя. Мет. 19. Будь багатий,
як земля. Мафкев. 4. Де проїдуть— земля
юрить, кров'ю підпливає. Шевч. 196. Н а
т ій землї ростиме ингие древо. К. Іов. 18.
Зёмлю робити, управляти. Обрабатывать
землю. Ой там будуть нашими костями
землю управляти. Чуб. V. 1004. Удйрити
лихом об зёмлю. Забыть горе, оставить пе
чалиться. Козацтво, ударивши лихом об
землю, садило гайдука. Стор. М. Пр. 126.
2) Земля, страна. Ти, земле турецька, віро
бусурменська. Дума. Був у землі Уць чолог
вік на ймення Іов. К. Іов. 3. Встає шляхецькая земля. Шевч. 131. Виходила до
його вся земля. 8в. М. І. 5. І. 3) Земля,
земной шаръ. Н а місяці, як і на землі,
єсть гори та долини. Ком. І. 90. Земля у
поясі має 37000 верстов навкруги себе.
Ком. І. 16. Ум. Земёлька, зёмленька. Грин.
ПІ. 302.
Зеж лйк, кй, м. 1) Земллкъ. 2) Жаба,
Виїо. Вх. Пч. І. 16.
Зѳм лянйй, 4, ё. 1) Земляной. Хиба
т с розлучить сирая земля, заступ, лопата,
земляна хат а. Чуб. У. 81. 2) Земной.
Честь Богу, слава на високім небі, а лю
дям спокій на землянім подолі. Чуб. ПІ.
380. 3) Владѣющій значительнымъ количествомъ земли. Земляний чоловік. Борз. у.
4) Землянё вугілля. Каменный уголь. Міус,
овр. 5) • Земляні груші. Раст. Неііапйшв
ІиЬегозиз Ь. ЗЮЗО. І. 124. 6) Землянё
місло. Раст. Аеіаіішп 8еріїсит Егіез.
ЗЮЗО. І . 110. 7) Земляні олія. Нефть, ке
росинь. 8) Земляний рак. Медвѣдка.
дѳм ляийи, на, лс. Постоянный житель
въ сельскомъ обществѣ. Славне село Жюбчиг
киї веселе... Та ми сюди т селище прийшли,
в земляне пишемось любчівсъкі. МВ. П. 96.
Зѳм лйика, к и , ж. 1) Землянка. В и
риєм землянку, виведем сяку-таку оселю та
й будем зюижгкРудч. Ск. І. 131. 2) Въ
пѣсняхъ иносказательно: могила. 3) Карто
фель (возлѣ Бучача въ Галиціи). Вх. Зн.
21. Ум. Земляночка. Узяв собі паняночку,
у чистім полі земляночку. Чуб. У, 800.
Зѳжлйцтво, ва, с. соб. Земляки.
(Землйцький, а, ѳ. Земляцкій.
ЗемЛйчка, к и , ж. Землячка.
Зёжнйй, й, 6. Земной. Шух. I. 43.
3 мудростей земних до небесної слови. Чуб.
Ш . 20. Зёмна смолй. Асфальтъ. Шух. 1 . 12.
Зёино, нар. До земли. Поклоняється
земно. К. Псал. 19.
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Зѳмнйк, ей , м. Картофель. Вх. Пч.
I. 13.
Земозелѳць, льдя, .и. Раст. СЬеІійопіиш ішірі*. Лв. 97.
Зёмство, ва, с. Земство.
Зёмський, &, ё. 1) Земскій. 2) Зем
ной. Прийшов царь земський до царя Б у
дим ира. Ном., стр. 294. Л* 125.
Зем ’ян й й , 4, 6 = Зем ляний.—сбрцѳ.
Раст. ТиЬег гіЬагіиш. Шух. I. 22.
Зѳндж ул, да, лі. Родъ растенія. Засієм
степи синім зенджулом. Чуб. III. 419.
Зѳрёнцѳ, ця, с. Зернышко. Ум. отъ
зерно.
Зеріпёти, п4ю, еш, /л. = Зіпатн. Вх.
Зн. 21.
Зёркало, ла, с .= Дзеркало. То йому
так потрібно, як сліпому зеркало. Поел.
Зернаістнй, а, ѳ =
Зернистий.
Мнж. 181.
Зѳрнбтяй, а, ѳ = 3 ѳ р н и с ти й . Аф. 453.
Зёрнечко, ка, с. Уы. отъ верно.
Зѳрнйиа, ни, ж. Одно зерно, зерныш
ко. Ум. Зернинка. Н і одної зернинки не
осталось. Рудч. Ск. II. 126.
Зѳрнйстий, а, ѳ. Имѣющій много зеренъ, имѣюіцій болыиія зерна, зернистый.
Сей льон зелененький на стебло стеблистий,
на зерно зернистий. Грин. ПІ. 82. Жито
зернисте. Черк. у. Сей пісок зернистий.
Лебед. у. Жито на вигноєній землі зернит
стіще. Волч. у. (Лободовск.).
Зѳрнйдя, ці, ж. Плодовое дерево, вы
росшее изъ зерна (а не посадкой).
НВолын. у.
Зёрно, на, с. Зерно. Трахвилося, як
сліпій курці бобове зерно — і тим ся уда
вила. Ном. № 1769. Ум. Зерёнце, зёрнечко.
Ном. № 9907. Чуб. І. 245, Мил. 212. Як
ми любилися, як в горосі зеренце. Грин. ПІ.
251. Що мені по пшениці —в ній зеренця
нема. Чуб. У. 4. Тобі яблучко, мені зернечко. Грин. III. 336.
Зерновий, а, ѳ. Зернистый, зерновой.
Зерновий вивід. Родъ вышивки. Г. Барв.
216.
Зёрня, н яти , с. 1) Маленькое зерныш
ко. Я солому прогортаю, зерняти шукаю.
Грин. III. 166. На мйкове зёрня, зёрнятко.
Немножко. Підсунеться хлоп'я на макове
зерня. О. 1762. У. 54. 2) мн. Зёрнята=
Скраклі (часть ткацк. станка). См. Скраколь
3. Вх. У г. 247. Ум. Зёрнятко, зёрнячко.
Ячміннеє зернячко. Чуб. III. 250.
З ’еґбвдуватися, дуюся, ешся, гл. Сти
раться. Шух. I. 278.

З ’едн&ти, н&ю, еш, и . 1) Соединить.
2) Отдать замужъ. М ат и та з'єднала
дочку за нелюба. О. 1862. II. 58. Я з'єдна
ла доню за султана. К. МБ* X. 12. 3)
Договорить. З'єднала ю пасти Угельское
стадо. Гол. 4 ) - собі. Пріобрѣсть, снискать,
расположить къ себѣ. Бо ти й суху з'єднаєш
собі землю і всяка тварь прихилиться до
тебе. К. Іов. 13.
Звдн&тися, наюся, ешся, іл. 1) Сое
диниться. 2) Договориться, условиться.
Давао по сороківці од хури, а з його пра
вили по дві: торгувався він два дні, а на
третій з'єднались) за злотого. О. 1862.
ПІ. 78.
_ ~
^
З ’едник, їса, .м.' Соучастнику соучастникъ въ предварительномъ соглашеніи,
заговорѣ. Хиба ми які з'єдники, хай Бог
милує, хиба ми змовилися, що ви нам віри
не ймете. Лубен, у. (В. Леонтов).
З ’еднбчення, ня, с. Соединеніе.' ^
Зедночитя, чу, чиш, м .—З ’вднйти і.
Будеш лежати, Тарасе, на рідній Уьраїні,
на узбережжі сласного Дніпра,— ти ж бо
йою ім 'я з своїм ім'ям навіки з'єдночив. К.
(О. 1861. III. 6).
З ’взуїтити, чу, тиш, гл. Сдѣлать нодобнымъ іезуиту. З'єзуїчені попи. К. ПС. 97.
З ’вретйчити, чу, чиш, гл. Сдѣлатьеретикомъ. З'єретичені пани. К, ІІС. 91.
Звх й д ству ватя, вую , еш, гл. Посту
лату єхидно. Н а світі все так іде, що пи
сарь з'єхидствує, так йому й нічою. Кв.
II. 149.
Зжйлитися, люся, ляшея, іл. Разжа
лобиться. Зжалився, як вовк над. поросям:
від'їв ніжки та й плаче. Ном. № 4692.
Зжбтя, ся. См. Зж инати, ся.
Зж ахн^тися, н ^ся, нёшея, гл. Испу
гаться. Ледве промовив писарь, вжахнув
шись. Кв. II. 274.
Зж ен тяч и тяся, чуся, чяш ея, гл. Ство
рожиться (о молокѣ). Вх. Лем. 419.
Зж ёртя. См. Зжирати.
Зжидовіти, вію, еш, гл. Сделаться
алчнымъ. Всі зжидовіли б і за гроші р ід
них батьків попродали. К .(0 . 1861.1.317).
Зжялов&тітя, (тію, виі, гл. Сдѣлаться
жестки мъ.
Зжин&ти, н&ю, еш, сов. в. вжати,
зіж ну, неш, гл. Сжинать, сжать. Зжав
менший брат свою пшеницю. Стор. І- 22.
Паш господар рано, встав, зо всіх полів
жито зжав. Грин. 111. 671.
вжин&тися, нбюся, ешся, сов. в. вжи
тися, зіж нися, чнешся, гл. Сжинаться,

Зжирати—Зирвути.
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Ззувйти, вйю, еш, сов. в. ваути, 8эую,
еш, и . Снимать, снять обувь.
Зйбкож, нар.—кипіти. Безъ всего, ни
съ чѣмъ випѣть (о водѣ для кушанья).
Окріп зыбком кипить. Борз. у.
8Й8, 88, м. 1) Косой, косоглазый. Лис,
змз, кутернога: як удасться що доброго~
велит ласка пана Бога. Ном. № 8546. Зизом дивитися. Искоса посматривать.
Зизати, зало, вш ,'ід. Летіли гуси зизаючи, за їми другі слухаючи. Чуб. ІП. 161.
Эйрийт, а, ѳ =8 8ивоокий. Зйвим бком
дивйтися. Искоса посматривать. Денъ-у■»
день наїздять до нас, одно одною поперехсаючи та зизим оком накриваючи. МБ.
(О. 1862. III. 40).
Виводки#,* а, е. Косоглазый. Н а Спаса
дивиться, а Богородицю бачить (на зизо
окого). Ном. № 8345.
Зи вул я, л і, дс.= З о в у л я.
Зй к, к у , м. Крикъ. Зареготались нехрещені... Гай обізвався; галас, зик. Шевч.
29. Зиком-криксм босий дід гукає. К. МБ.
II. 136.
Зйкати, каю, еш, сов. в. вйкнути,
ну, иеш, гл. Кричать, вскрикнуть. Дядько
не схотів— ще став зикати на його. Чуб.
Н. 8. Як не крикне, як не зикне. НБолын.
у. Реве, лютує Византгя, руками берег
достає; достала, зикну.га, встає. Шевч. 60.
Зимй п п р .= 3 ім а и пр.
Зимйрка, ки, ж. Зимняя лата въ по
лонинах, безъ печи,— въ ней живуть р а 
ботники, убирающіе сѣно, а также кормящіѳ стоящій тамъ скотъ. Шуи. I. 54,
189, 111.
Зямбць, ицй, м. Фронтонъ (у гуцуловъ). Вх. Зн. 21. Желех.
З й к к и , мок, ж. мн. Снѣга. Шух. I.
202. Ой ішов я в полонину,— т іо/ски зи ш и
вбили. Шух. I. 198.
Зимуш ка, ки, ж. Лблоко, созрѣвающее къ зймѣ. Вх. Уг. 241. См. Зімниця.
ЗякУ ш ній, я, в. Зимній. Бх. У г. 24 К
Зйрк! меж. Глядь! Зирк! Горпина
стоїть на хатньому порозі. МВ. II. 27.
Зиркнути, нУ, нбш, ід. Глянуть, бро
сить взглядъ, быстро взглянуть. МВ. И.
43. Н а землю з неба не зггркнеш. Котл.
Ен. И. 31. В ін зиркнув на мене. Черк. у.
Зйрно, нар. Зорко. 1%гізъ туман пись
1 0 7 3 3 ^ 46 чоТтоеа 33*жа- Ном. № менства клятий зирно прозирнула. К.
ХП. 49.
З я с т и , 8зці, 83Ісй, ід. Съѣсть. Адам
вирнути, ну, нбш, ід. = Зиркнути.
и
хислмчку, а у нас оскома на зубах. Сюди-туди, де дитина? Зирне під піч, аогсг
Ном. * 125.
вено там залоскотане. Г. Барв. 376.

зваться* Щ е дівчина спатоньки не клалась,
1(09акова пигениченьт зжалась. Мет. 28.
Бжярйтя, рйю, еш, сов. в. вжбрти, рУ,
уЬш, іл. Пожирать, пожрать, сожрать.
^ Зжйти, вживу, вбш, ід. Прожить От
затею місяць зживе у нас, а ще не при
викне. М и а тобою вік зжили. Ном.
>6 11523
Зжйтися, вживися, вбшоя, и . Сжить
ся. Пока Рось зоветься Россю, Дніпро в
море ллється, поти серце українське з
панським*не зживеться. К. Досв.
Зжовтйти, вчу, тйш, м. Пожелтить.
Зж овтіти, тію , еш, ід. Пожслтѣть.
Хоч як мак червонів, а я швидко зжовтів.
Мог. 175.
Зжолббити, бдю, биш, ід. Покоро
бить. Так його й зжолобило, ргж носом за
крутив. Стор І. 176.
Зжолббитися, бдюся, бишея, гм По
коробиться. Зжолобились двері.
Зжувйти, зжую, бш, ід. Сжевать.
Сим. 99.
Зжурйтж, рю, риш, іл. Изсупгагь
печалью. Журба мене зоюурила.
Зжурйтисл, рібся, риш ся, гл. Запе
чалиться, истомиться печалью. Константиногр. у.
Зза, пред. Иэъ-за. Виліт али орли зза
крутої юри. Нп. Баба сім миль зза
пекла. Ном. № 242.
Взйду, нар- Сзади. Кусь мене, вовче,
ззаду, бо я зубів не маю. Ном. № 4006.
о8&нолоду, нар. Оьизмододу. Колись
танцював ззамолоду. Левиц. Пов. 54.
ЗвЯВЙТИ, ВЙЮ, еш, СОВ. В. 8І(о)8ВЙТН,
вівву, веш, ід. Сзывать, созывать, созвать.
Усіх некрутів ззивав, отцю, неньці жалю
завдавав. Чуб. V. 975.
Ззирйтися, рйюся, ешся, сов. В. 83ярнУтися, ну ся, нбшея, ід. Переглядывать
ся, переглянуться. Усі люде ззираються,
сміються нишком, що з того буде. Кв. П.
278. Ззирались тоді між собою ученики.
вв. і. ХШ. 22.
Заиркнутися, н у ся, нбшея, ід. Бро
дить взгдядъ друі*ь на друга, перегляяутіся. См. Ззирнутися. Латинськії посли
яЩпнулись. Котл. Ен. VI. 48.
Ззирнутися. См. Ззиратися.
Ввіжа, жі, л с .= 3 ’їжа. Святився б гур-
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Зи ск, к у , м. Прибыль, * выгода, выпгрышъ, барышъ. Чи зиск, чи страта,—
одна заплата, Чуб. І. 233. Тільки зиску,
що в писку. Ном. № 10565. Без ями гребля,
а без накладу зиск не буде. Ном. Л* 10576.
Зискйти,
щѳш, гл. Пріобрѣсть;
заработать, добыть; выиграть, получить
прибыль. Н а голому, як на святому— ні
чого не зищеш. Ном. № 1479.
Зйчити, ч у , чйш, іл. Желать, хотѣть.
Нехай ті плачуть, що нам зле зичуть.
Ном. А* 2393. Старий Г уня доброго тобі
здоров'я зичить. Стор. МПр. 140.
Зичлйвѳць, идя, м. Доброжелатель.
Зи чли ви й , а, ѳ. Доброжелательный.
Доле ж моя нещаслива, чом ти мені не
зичлива. Гол. І. 307.
Зичливість, востя, ж. Доброжелатель
ность.
Зичливо, нар. Доброжелательно.
Зичний, а, ѳ. Зычный, громкій, звуч
ный. І замірав у дуків зичний голос. К.
Іов. 61.
Зично, нар. Громко, звучно. Громада
зично загула. Шевч. 558.
З і, пред. = 3. Хуртовина зі сходу на
їх найде. К. Іов. 58.
Зібгйти, гАю, еш. іа . 1) Скомкать. 2)
Согнуть; свернуть. 3)— коровАй. Слѣпить
изъ тѣста свадебный хлѣбъ. Час тебе,
пшенице, почати, Андрійкові коровай з і
бгати. Ни. 4 )—гніздб. Свить гнѣздо.
ЗібгАтися, гАюся, ешся, гл. 1) Ском
каться. 2) Согнуться, свернуться.
ЗібрАти, ся. См. Збірати, ся.
Зів, ву, м. 1) Въ плову чей, на лодкахъ, мельницѣ: пролетъ между двумя
лодками для водяной струи, приводящей
въ дѣйствіе мельничныя колеса. Вас. 173.
2) мн. зівА и зіви, а) Ротъ. Свої ж слова
та їй у зіва/ Ном. А? 7029. б) Жабры, в)
Въ плугѣ: отверстіе между леміш6м и череслбм. Я к у плуг у зіви набереться багато трави, як ореш, то плуг погано одвер
тав скибу. Волч. у. (Лободовск.).
ЗівакА, нар.—дАти. Прозѣвать. Такий
то з тебе стрілець, уже й зівака дав.
Волч. у.
ЗівАти, вАю, еш, гл. Раскрывать и за
крывать ротъ. Здорова щука припливла...
т а ротом і зіва. Мнж. 141.
ЗівкА, нар. — ЗівакА. Зівка дати.
Харьк.
З ів ’й н у ти и вів’йти, в ’йн у, неш, гл.
Завянуть, увянуть. Лежить моя мила, як.
рибонька зів'яла. Чуб. V. 79.

ЗігнАти. См. З ган яти .
З ігн ати , ся. См. Згинати, ся.
Зігріти , рію, еш, гл. Согрѣть.
ЗідрАти, эдѳр^, рбш, м .= 3 д е р т и .
ЗіждАти, ж д^, ждеш, гл. Подождать.
Та як же мені було тебе не зіждати. МВ
(О. 1862. І. 87).
ЗізвАтя. См. Ззивати.
ЗІ8ВбЛИТЯ. См. ЗІ 8В0ЛЯТЯ.
Зізвол й тя, лйю, еш, сов. в. візвблити,
лю, лиш, и.=Зволяти, зволити. П'яний на
все зізволяе. Ном. № 11481.
Зізн&вАтися, наюся, Ашся, сов. в.
зізнатися, нАюся, ешся, гл. Свѣдываться,
с вѣдаться, знакомиться, познакомиться,
входить, войти въ пріятельскія отношенія;
слюбиться. Коли ж се ви зізналися, бра
те? МВ. (О. 1862. I. 64). Зізнався миро
вий з попом. НВолын. у. Спочатку й добре
жив; а далі, як зізнався там з одною, то
геть добро розвіяв. Канев. у.
Зійтй , ся. См. Зіходити, ся.
ЗікрАтий, а, ѳ. Бѣлоглазый. Зікратий
кінь. Черк. у. І на зікратого сам сівши,
на штурм їх не веде, а мчить. Котл. Ен.
У. зо.
Зіл й н а, ни, ж. Былинка, травка. Усе
проходить, як дим, усе минає, як зілйна.
МВ. II.' 151. В руках у його була якась
зілйна, що я її не знаю. Ушиц. у. Ум.
Зілйнка, зілиночка. Хт о топиться, той і
за зілиночку хопиться. МВ. (КС. 1902. X.
150). Повалилась так, як зілиночка під
кошена. Г. Барв. 206.
Зіллѳнько, ка, с. Ум. отъ зіл л я .
З іл л я , л я , с. 1) Злаки. 2) Лекарствен
ная трава, зелье; волшебное зелье. Ой е
в мене таке зілля близько перелазу; як
дам тобі напитися, забудеш одразу. Мет.
62. Марисенька в недузі лежала, аж ( зза
моря зілля забажала. Гол. І. 112. Чар-зілля.
Волшебный травы, собранный въ день и
въ ночь на Ивана Купала. 0 .1 8 6 1 . П. 206.
31 Названіе разлнчныхъ растеній: Болбтне
зілля. Каш тсиіиз. Вх. Пч. I. 12. ГАдече—.
СпарЪаІіиш сапайепзе. Лв. 99. Гоібче—.
Азігапііа тадог. Вх. Пч. I. 9. Кваснб —•
Ѵаіегіапа ігіріегув Лв. 102. Кіняче— .Сігсаеа
Іиіеііапа. Вх. Пч. І. 9. Кривб —.Роїудопит
Ъівіюгіа. Лв. 100-. Куряче— .=3бурник. Лв.
102. Ластів’яче— .=3емизеленя. ВХ. Пч. І.
9. МАсляне— .=8есІшп ІеІерЬішп. Вх. Пч. І.
12. Міднб—.=Сеп1аигеа іасеа. Вх. Лем. 436.
Святояньске— . = Іванюк. Вх. Пч. І. Ю.
Сіре— ? О. 1861. XI. Свидн. 29. СтрапЗ
0

Зілляти—Зінське»
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те—?~0. 1861. ХЬ Свидя. 29. Татарське—
І.
Зімно, на, с. Холодъ. А Сус Х р и 
~=Шувар. Вх. Пч. І. 8.
стос в Давидовій шопі • зімно терпить
Зіллй ти, ллю , ллєш , ід. = Злити. дрожитр. Чуб. ІН. 384.
Щ Зімно, нар. Холодно.
Желех.
Зільж йти, ж у, жиш, ід. Уменьшить
З ім н я к , ка, м. Зимняя Дорога. Черк у.
ся, облегчиться. Мороз капку зільжив. Бх. і Зім ийти, ся. См. Зім ’яти , ся.
Лем. 420.
Зімовйй, й, б. Зимній. Каменец, у.
1.
Зільи йк, кй, м. = Зо л ільн и к. Вх. Вечір зимовий. МВ. (О. 1862. І. 92).
Зімовйк, к а, м. 1) Погребъ, куда на
Зн. 22.
II.
Зільи й к, кй, м. Огородъ, содерзиму кладуть ульи съ пчелами. Уже
жаний зелень. Ум. Зільничбк. Не пади, останнії дикі гуси в вирій полетіли, па
косо, на камінь, ой пади, косо, в зільничок. сіку в зімовйк поставили. Г. Барв. 160. 2 ) =
Гол. IV. 313.
Зімовник. Наш таки січовик Печина привіз
Зільн йдя, ці, а с .= Ж л у к т о . Камен. у. його з якоюсь зімовика. Стор. II. I I .
Зімбвшце, ща, г.= З ім о в и я к .
. Зільничбк, чкй, м. Ум. оть I I Зільи йк.
Зімовнйк, ка, м. Зимнеє жилище за
Зімй и впий, ни, ж. 1) Зима. Зімо,
зімонько, зімо лютая, ой прошу тебе, не порожца внѣ Сѣчи. Сидів він згмовником
морозь ти мене. Чуб. V. 874. — впйла. херед дикою степу на Н изу. К. ЧР. 13.
Зімовчйк, ка, м. Козакъ, живущій вь
Л Іе ѵульк— зіма опала. Шевч. 81. 2) Ли
хорадка. Зимй б’є (когб). Пароксизмъ ли зімовнику. Козак зімовчак. К. Бай. 5. КЦН.
хорадки (у кого). Вх. Уг. 241. Ум. ЗІ- 276.
монька. (
Зімогрій, гр ія , м. Назваиіе шубы.
Зім івка, ки, ж. Поздно созрѣвающая . Зімогрій кожух. К. Дз. 225
Зімодра, ри, ж. Раст. ЬузітасЫ а ѵиідыня. (
Зім івл я, л і, ж, 1) Зимовка; содержи д а г із ^ . ЗЮЗО. І. 127.
Зім онька, ки, ж. Ум. оть зімй.
т е животныхъ зимою. І знову пасіку на
Зімський, а, е = З ін о в и й . Зіма зімська.
зімівлю в погріб. Сим. 202. Журавель ка
же: пприйми мене, лисичко, на зімівлюи. Ном. № 7790. Такеньки уся зіма зімська
Рудч. Ск. І. ЗО. 2) Кормъ на зиму для перезімувалась. МВ. (О 1862. І. 72).
Зімувйти, м^ю, еш, ід. 1) Зимовать.
скота. Зімгвлі мало. Харьк. у.
Діт
и, діти! добре з вами еліті, а зімуЗім кнути, ся. См. Змикйти, ся.
Зімлість, лости, ж. Обморокъ, сла вати то горювати. Ном. № 557.—зіму.
Проводить зиму. Де ж ти, хмелю, зіму
бость тѣлесная. Вх. Зн. 22.
зімував
? Чуб. V. 67. 2) Содержать зимой.
Зім літи, лію , еш, ід. = Зомліти.
Зімнбнький, вімибсеиький, а, е. Ум. Ой прийде зіма, лихая годинонька, нічим
волів тобі зімувати буде. Грин. Ш . 569.
ОТЪ 81МНИЙ.
Зім увйтися, м^ю ся, ешся, гл. 1 ) =
Зімний, а, е, 81МНІЙ, я , в. 1) Зимній.
Зім
увати І . Ой убірайтесь, славні чума
Зімне сонце, як мачушине серце. Ном. №
819. 2) Холодный. Козак зімног води про* ченьки, зіму датись до Хугу. Грин. III. 571.
сить. Гол. І. 106. . Парубоцькая краса, як 2) Содержаться зимой, кормиться зимой.
З ім ’йти и зімийти, м н^, нбш, гл. 1)
зімняя роса. Чуб. НІ. 31. Бо зімна роса,
як дівчина боса. Чуб. V. 32. Ум. ЗІиненький, Смять* 2) Стереть, растереть; истолочь.
зімнб(і)се(і)нький. Росла я при криниці, при Зімну всьою я на кабаку. Котл. £ н . П .
18. Зімни трохи маку. Зім'яв сіль.
зімненьког водиці. Чуб. V. 49.
ЗІМ’ЙТИСЯ и 8ІМИЙТИСЯ, м и^ся, ибшся,
Зімнйц, кй, м. Раст. Азіег ашишз І*.
гл. 1) Смяться. 2) Растереться, исто
ЗЮ За І. 168.
Зім никувйтий, а, е. О фруктахь: по- лочься.
Зіи й ц я, ці, ж. Зрачекъ.
ейѣвающій-къ зимѣ. Зімникуваті груші,
Зіибвать, ті, ж. Раст. Суіізиз ѢШояблука. Волч. у. (Лободовск.).
гиз
Ь. ЗЮЗО. I. 120. С. аизігіасиз.
Зімнйця, ці, ж. 1 )= 3 ім ів к а . Черном.
ЗЮЗО.
I. 120.
г) Фруктъ, созрѣвагощій поздно осенью.
Зінбвка,
н и , ж. Раст. О платилКислиці—зімниці. Грин. Ш . 200. Обіпрусять у саду зімниці. Греб. 403. 3) Лихо- Ги1§аге. І> ЗЮЗО. I. 130.
ЗІнськѳ щенй, ийти, м. Живот.: а)
Радка. Вх. Уг. 241.
Зім нйчуватий, а, ѳ. Созрѣвающій нозд- *Кротъ, іаіра; 6) слѣпецъ, Враіах *ІурЫиз.
кей осенью.
Підскакує, як зінське іценя. Ном. № 3406.
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Зіньківка— Зітнутися.

З ін ьк івв а, ви , ж. 1) Сортъ деревянI. Зірко, ка, с. Зернышко. Зірко до зірка,
тіыхъ курительныхъ трубокъ: небольшая то буде мірка. Ном. № 9907.
круглая трубка съ короткой шейкой. Вас.
II. Зірко, нар. Звѣздная ночь.НВолын. у.
148. 2) Островерхая высокая барашковая
Зірн и ц я, ці, ж. Звѣзда. В мене ба
шапка. Вас. 156.
тенько— ясний місяць, в мене матінка—
Зіп а, пи, ж. Крикунья.
ясне сонячко, в мене сестриця - ясна зір
ниця.
Грин. III. 16. Ой ішов я до дівчи
ЗіпАва, ви , об. Крикунъ, крикунья.
Мир. ХРВ. 124.
ни, як зійшла зірниця. Нп. Аж зірниці
ЗіпАти, пАю, еш, гл. 1) Кричать, орать. засвітили. Искры изъ глазъ посыпались
О. 1862. I. 42. То піп дурний— нагцесерце (отъ удара). Ном. № 6628. 2) Молодыя
зіпае. Ном. № 12464. 2 )= 3іхати 2 и 3. деревца, выросшія изъ сѣмянъ. Я насіяс
Куретко туй-т уй здохне; от іще зіпае торік груш та яблунь, так тепер зірниці
ледві. Вх. Зн. 22.
в аршин. Лебед. у. Ум. Зірнйчка. Ясна згрЗіпнути, ся. См. Зіп 'ясти , ся.
ничка барз ясно світила. Гол. IV. 524.
Зірно, нар.=Зоряно. Г. Барв. 207.
Зіпбн^ти, н ^, нбш, гл. Заорать, загор
З
ірн^ти, рн^, нбш, гл. = З о р н у т и .
ланить, закричать. Мир. ХРВ. 264. Ериком,,, згпонув гайдамака. Мир. ХРВ. 251.
Зіронька, зірочка, ки, ж.Ум. оть зірка.
ЗіпрАтися, зпер^ся, рбшся, гл. Смыть*
• Зірочний, а, е. Звѣздный. Еф. 13.
ся, порваться отъ частаго мытья.
Зіскакувати , вую , еш, сов, в. зіско
Зіпріти, рію, еш, гл. Вспотѣть.
чити, чу, чйш, м . Соскакивать, соско-*
Зіпсувати, сую, ёш, гл. Испортить. чить.
Я т і шкури не зіпсую, свою пайку відба
ЗіслАти. См. ЗсилАти.
тую. Чуб. V. 1173. См. Запсувати, ЗопсуЗіспити, плю, пиш, іл. = Зуспіти.
вати.
Я його зіспив під лісом. Каменец, у.
Зіпсуватися, суюся, ешся, гл. Испор
ЗіставАти(ся),таі6(ся), ёш(ся),сов. в. зітиться.
стАти(ся\тАну(ся), неш(ся), гл.Оставаться,
Зіп х н у ти . См. Спихати.
остаться. Все мине, а гріх зостане. Ном.
З іп ’ястй и зіпнути, пн^, нбш, гл. № 103. ЗістАтися од когб. Отставать, отстать
Поставить.
отъ кого.
З іп ’ястися
и зіпнутися,
пн^ся,
ЗістАвити. См. Зіставляти.
нбшся, гл. = Сп’ястися. Учора собака
ЗіставлАти, лДю, еш, сов. в. зістави
зіп'явся, хапнув хліб■ НВолын. у. Дитина ти, влю, виш, гл. Оставлять, оставить.
на селі— поміч Аби зіп'ялось на нош,—
Зажер усе, нічого не зіставив. К- Іов. 44.
зараз у поле. Мир. ХРВ. 127.
ЗістАрити, рю, риш, іл. Состарить.
Зір, 8бру, м. Взоръ, взглядъ. Гляне,—
ЗістАритися, рюся, ришся, гл. Соста
в'яну як від зору злої чарівниці Млак. 4. риться.
Зіра, ри, ж. Звѣзда. Не зіра то зій
Зістрінути, ну, неш и вістрінутися,
де,— Бої із неба снійде. Грин. III. 33. См. н уся, нешся, гл.=Зострінути, ся.
Зірка.
Зісхн ^ти , хн ^, нбш, гл. Ссохнуть, за
ЗірвАти, ся. См. Зривати, ся.
сохнуть. В сухар зісхне. Чуб. І. 64.
Зірк!
меж = 3 и р в !
-Зітбрти, трУ, треш, гл. Стереть.
»
Зірка, ки, ж. 1) Звѣзда, звѣздочка.
ЗітвАти. тч^, тчбш, гл. Соткать.
Візьму тебе саму, як зірку на небі. Мет.
Стьожки, зіт канії з кришталевих ниток.
47. 2)—з мітлбю. Комета. Харьк. 3) мн. Стор. МПр. 74.
Зірки, а) Раст. Тадеіез р. ЗЮЗО- 1. 18.
Зіткн у ти ся, вн ^ся, нбшся, гл. Стол
б) ЬусЬшз СЬаегеАопіса. ЗЮЗО. В 127. кнуться.
Ум. Зіронька, зірочка.
З ітл іт и , тлію , еш, гл. Истлѣть. Ш ов•
ЗірвАтий, а, ѳ. Большеглазый. Зірка кова хусточка від сльозів зітліла. Гол.
т ий чоловік. Каменец, у. ЗірнАтий мак. =
І. 191.
Зіркам. Желех.
З ітн ути , тн ^ , нбш, !Л. = Стяти. Я к
ЗірвАч, ча, ли Дикій макъ. Желех.
дерево зітнуть, кожний тріски збірае. Ном.
Зіркий, А, 6. Зоркій. Говірка, зірка, № 1249.
моторна. Мкр. Н. 12. Оченята продирать
Зітнути ся, тн^ся, нбшся, г л .= в т я 
дит ині, щоб було зірке. Мил. 27.
тися. Сам на сам із перевертнем зітнуся.
З ір в н ^ т и , к н ^ , нбш, и ~ 3 и р в н у т и .
К. ЦН. 244.
0

Зітхання—З ’їздитися.
, ЗІТХАННЯ, н я , с. Вздохь. Н е хлібом
я зітханнями годуюсь. К. Іов. 9.
ЗІТХАТИ, хбю, еш, сов. В 8ІТХН^ТИ,
х я^ .
и*
Вздыхать, вздохнуть.
Зітхнув тяжко я до Бога. Чуб. Л* 1088.
2 )—духа. Испустить духъ. Се промовивши,
зітхнув духа. 6в< Л. XXIII* 46.
ЗІХ&ТИ, хйю, еш, сов. в. зіхн ^ти ,
%а$, нбш, гл. 1) Разѣвать, разинуть (ротъ).
Свое ззів, та й на мое зіхаеш. Ном.
$ 10827. 2) Зѣвать, зѣвнуть. Лежить та
зіхаб на все горло. Мир. ХРВ. 308. Вилазе відтіля (з труни) мертвець: зіхнув, пог
мягея і подався на слободу. ХС. III. 56.
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на горе ідеться — велика дірка, та мала
латка: і туди тят и, і туди тягни,— не
зіходиться. Ном. Лі 1692. 2) Подниматься,
подняться. Зараз ся зійшла вітровая хви
ля. Гол. І. 183.
Зіхожйти, жйб), він, гл. = Зіходити
ЗОЮР. І. 26.
З ’Іддя, д я, с .—З 'їд и . Х арьк.. г. Слов.
Д. Эварн
3 ’Ідѳнь, дн я, м. Съѣденіе Употребл.
въ выраженіи: На з ’Ідень. На съѣденіе.
З ’їди, дів ,ЛС. МН. И 8 ЇДИНИ, дин, ж.
мн. Остатки корма травоядныхъ домашнихъ животныхъ. Чуб. VII. 394.
3) И сп у скать, и с п у с т и т ь д у х ъ (о б ъ ум иЗ ’їднйти, н&ю, еш, гл. а п р .= З ’єдна
рающемъ). Як лежала я хвора дужел то ти и пр.
діти все ждали'. ось зіхне! ось зіхне мати.
З ’їдай , на, м. ѣдунъ, ѣдокъ, объѣдаВолч. у. (Л ободовск.).
ло. Мало своїх з'їдунів, іще он якис ленЗіхідний, а, ѳ. Всхожій, го д н ы й д л я
тюх іде. Шух. І. 34.
посѣва (о сѣменахъ). Пш ениця... умолотЗ Іж а , жі, ж. Ѣда, потребленіе, съѣдена... зіхідна. Чуб. III. 456. •
ніе. На з*їжу чимало дечого купили. Да
З іх н ^ти . См. З іх атд ,
там з'їж і, Тосподи! таки ж п'ять душ
Зіхбдити, дж у, диШ, сов. в. зійти, прогодуй гцо дня.
З ’їждж&ти, джйю, еш, и . = 3 ’ї8дити.
й д ї, дѳш. гл. 1) Сходить, сойти, нисхо
дить, низойти. Зійди з хреста, ут іш мене З твого двора з'їжджаю. Макс. З'їжджай
єдину. Чуб. ПІ. 17. Захотілось води на те в чужу дальню сторону. Чуб. V. 505.
питься,--от вуй і зійшов униз. Рудч. Ск.
З ’їж итися, ж уся, жиш ся, гл. На
II. 107. Дрібен дощик зійде. Чуб. У. 144, лежиться, нахохлиться. Вх. Уг. 241.
З ’Іж ка, ки, ж. = З ’їжа. Хиба мала
Зійшов' волос із небес. 0в. М. І. 11. 3) Ухо
дить, уйти. Після обід ми з Катрею зараз з>їоіска? Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
З ’їзд, ду, м. Съѣздъ. Аж там такий
зійшли з хат и. МВ. П. 111. Піде на т ік,
гцоб з очей зійти. Св. Л* 158. Я к же мені в'їзд— повен двір. Рудч. Ск. Н. 208.
зійти з сього села? Г. Барв. 3 9 4 У чуоюу
З ’Іздини, дин, ж. мн. Съѣздъ.
землло десь зійшли (запорожці). Мнж. 133.
З ’їздити, дж у, диш, гл. 1) Изъѣздить.
3) Расходоваться, израсходоваться, выйти. З'їздили ми Польщу і всю Україну. Шевч.
Зійшов увесь хліб, уся страва. Черк. у. 221. 2) Заѣздить, утомить* ѣздой. З'їздив
4) Попадать, попасть, выйти. А гцоб ти коника, з'їздив другого. Гол. І. 383. 3) Уда
на добрий путь не зійшов! Ном. Л* 3693. рить. З'їздив добре по губахч Котл. Ен.
0) О водѣ: спадать, спасть. Вода зійшла, V. 67.
колеса стали. Гліб. 6) Всходить, взойти.
в З ’їздити, дж у\ диш, сов. 8. в’їхати,
Рада б зірка зійт и,— чорна хмара насту в’їДУ» деш, гл. 1) Съѣзжать, съѣхать, выпає. Мет. 81. Зійди на могилу та не ту- ѣзжать, выѣхать. Инколи трапиться юра,
жи дуже. Мет. 92. Ой зійду ж я, зійду так з неї Знов з'їдеш на рівне. Ком* 4 7.
пл гору крутую. Мет. 59. Зійде твоя пше 2) Уѣзжать, уѣхать. Пани під гпой час
ниченька густо. Мет. 28. 7)—на чий рбзум. з'їхали у гостину кудись на чужу сторону.
Поступать какъ кто. Я на твій розум не МВ. (О. 1862 1.97). З'їду я од вас, мамо.
зійду. НВолын. у. Зійшов на дитячий ро Мнж. 38. 3) З’їхати з глузду. Рехнуться.
зум. НВолын. у. 8)—на що. Обратиться Скажений, ти з глузду з'їхав! Шевч. 300.
во что. І ми колись були добрі, а ось же 4) З ’їхати ні на що. Разориться, обѣднѣть.
довелось зійти на ледащо. МВ. І. 71. Те- Ном. № 1850.
пер який багатир, а питиме горілку— зійде
З ’Іздитися, дж уся, дишся, гл. Изъка-зна-гцо. НВолын. у.
ѣздиться. Був кінь та з'їздився. Ном- №
. Зіхбдитжся, дж уся, дишся, сов. В. 1898. Не тілько що, але й зелізо з'їздиться.
В1ЙТЙСЯ, йд^ся, дѳшся, гл. 1) Сходиться, Ном. № 2728.
3 ’Ї8ДЙТИСЯ, дж ^ся, дйшся, сов. в.
сойтись вмѣстѣ. Чи не зійдемося, чи не зоеЩгнемося хотя голосочком. Мет. 60. Кому впхатися, з ’Ідуся, дешся, гл. Съѣзжать-
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ся, съѣхатьсл. Там ся пажу поховати, де
ся пани з'їздя. Гол. І.
З ’їм&ти, маю, еш, іл. Поймать. Х о
тіли дівчиноньку з'гмат и. Гол. І. 186.
З ’їсти, з ’їм, з'їси, г л .= 3 зіс т н .
З ’їхати, ся. См. З 'їз д и т и , ся.
З к . ІЗсѣ слова, начинающаяся на зк,
см. на Ск.
Злагідливий и з л а гідн и й , а, е. Со
гласный, мирний. Ненька старенька злагідлива була. Грин III. 386.
Злагідливо и злДгідно, нар. Согласно,
мирно. Злагідно ж и вут ь собі з жінкою.
Каменец, у.
Злагода, ди, ж. 1) Согласіе, миръ.
Буде злагода, буде, кедь Марька добра
буде. Гол. IV*. 433. Спасибі Богу, живемо
в злаюдг. Харьк. 2) Устройство, приспособленіе. У нас уже т ака злагода, гио' бо
дай би її/ Н і виїхати в люди, н і виїхати
за ворота. Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Злагоджувати, дж ую , еш, сов, в. вла
годити, джу, диш, гл. 1) Дѣлать, сдѣлать, ладить, сладить, устраивать, устро
ить, мастерить, смастерить, приготовить.
Злагодь мені меча острого. Чуб. III. 274.
2) Нанимать; нанять, условиться въ цѣнѣ.
Злагоджуватися, дж ую ся, ешся, сов.
в. злагодитися, д ж у ся , диш ся, гл. 1) Со
бираться, собраться, приготовляться, при
готовиться. Злагодивсь Ілъко їхат и у юрод.
О. 1862. IV. 87. 2) Мириться, помириться,
соглашаться, согласиться, приходить,прійти
къ соглашенію, уладиться. А як злагодилисте-ся за ті чичуги? Каменец, у. От взя
лись за діло. Зговорились і злагодились.
Федьк II. 79.
Злагодити, ся. См. Злагодж увати, ся.
Зл&гожуватися, ж ую ся, ешся, іл .=
Злагоджуватися. От злаюжується зять
на вест вжеу чи коли там у іт и орать.
Рудч. Ск. І. 180.
Злада, ди, ж. = Злагода 2. Миргор.
у. Слов. Д. Эварн.
Зладнати, н&ю, еш, гл» = Злагодити.
Алв 79.
Зладнатися, н&юся, ешся, г л .= Зла
годитися. Якось доля ї ї зладнається. К.
Д. Серце. 20.
Злазити, жу, виш, сов. в. влізти , ву,
звш, іл. 1) Слазить, слѣзать, слѣзть; спол
зать, сползти. 3 чужого коня серед дороги
злазь. Поел. Із неба злізла чорна ніч. Котл.
Ен. Пі. 22. 2) 'Взлѣзать, взлѣзть, всползать, всползти. Був собі дід та баба, та
злізли на граба. Чуб. III- 186.

Зловитися, ж уся, 8ИШСЯ, сов. В. 8ЯіѴ
тисд, 8уся, 8ѲШСЯ, гл. Сползаться, сполз
тись. Гадюки злазяться докупи. Щоб на
тебе вся біді злізлась! Желаю тебѣ всего
худого, всѣхъ бѣдъ. Чуб. І. 90.
Зл&конити, млю, миш, іл, Соблаз
нить.
Злаком итися, млюся, мяш ея, гл.
Польститься, соблазниться. Злакомився на
калитку, взяв собі багатирку. Чуб.У. 215.
Злакомився на гроші та й не сказав ні
кому, що старшина вбив Оверка. НВо
лын. у.
Зл&маний, а, ѳ. Сломленный. Хай їде
(ідё) на зл&ману гблову! Бранное выраженіе:
пожеланіе сломать голову уходящему, рв,
Л. 124.
Злам&ти. См. Злбмувати.
Зламок, мку, м. Отломовъ. Коса по
ламаласьу так я один зламок потребив, а
другий ще є• Черк. у.
Зламувати, мую, еш, сов в. вл&мйти,
мйю, еш, гл. 1) Сламывать, сломать. 2) На
рушать, нарушить. Зламати слово, при
сягу. К. Доев. 66. Був зламаний закон
Мойсеїв. Єв. І. VII. 23. Байда.., не зла
мав своєї віри. К. ЧР. 83.
Злбпати, паю, еш, гл. 1) Поймать,
схватить. Котл. Ен. І. 17. Собака жне
злапав за запащину, добре пошматував.
Г. Барв. 236. Ой злапали Морозенка, на
зад руки зв'язали. Гол. Тікай, тікай, ко
заченьку, хотять тя злапати. Чуб. V.
127. 2)—ляпаса. Получить пощечину. Ном.
№ 3976.
власкавитися, влю ся, виш ся, гл.
Умилостивиться, умилосердиться.
Златйнити, шо, ниш, гл. 1) Латини
зировать 2) Окатоличить. Златинена ляхва. К. ПС. 90.
Златкув&ти, к^ю , еш, гл. Покрыть
многими заплатами. Уся свитина була
.златкована чорними і рудими латками.
Г. Барв. 21,
Злато, та, <?., и п р .= З л о то и пр.
Златоглбв, ву, м .= Злотоглав. Паю
вали... златосинїі киндяки на козаки, зла
тоглави—на отамани, турецькую білую
габу — на козаки на біляки. АД. І. 219.
Оксамити, златоглави будемо носити. К.
МБ. X. 5.
Златоглавий, а, е = Злотоглавий.
Кармазин златоглавий гаптуванням ши
тий. К. МБ. X- 12.
Златограний, а, е. Искрящійся золотомъ. Златограний промінь. Чуб. І. 179.

Златоковавий—Злигатися.
•Златокдваний, а, ѳ = З латоско ван и й .
/ на храмах його чесний хрест златоко
ваный поставили. Шевч. II. 168.,
Зл&том&льбваний, а, ѳ. Позолоченный,
раскрашенный золотомъ. Хрест високий
на кладовищі, трохи збоку, златомальова#ий стоїть. Шевч. 600.
З л атосй н ій , я, в. Синій съ золотомъ.
Ой із города Трапезонта виступала галера
трьома ивітами процвгтана, мальована:
перейм цвітом процвгтана,—златосиуіми киндяками побивана. Макс. (1849). 31.
Златоскбваний, а, е. Выкованный изъ
золота. Златоскована сурма. Чуб. І. 179.
Злйяти, влйю, еш, гл. Обругать. Ти ж
лене не збив, не злаяв, догани не дав.
Чуб* V. 31.
Зле, нар. 1) Зло. 2) Дурно, плохо, не
хорошо. Зле без друз/сини жити. Лукаш.
115. Чуб. У. 22.
Злѳбѳдйтя, даю, еш, гл. Застигнуть,
накрыть. Хочуть вони тебе узнать, тебе
край мене злебедать. Лавр. 33.
Злѳбѳдіти, дж ^, дйш, гл. Начать жа
лобно пѣть Желех.
Злебѳніти, ню, нйш, гл. Попасть, схва
лить. Зараз жид злебенив його та й запра
вив у поштарі. Мир. ХРВ. 4.
Злегбнька и здѳгбсѳнька, нар. Ум.
отъ злбгка.
Злбгка, нар. Слегка. Накинувши злегка
свитину за плечі, іде до дівчини. Хата. 14.
Ум. Злегенька, влегёсенька. Кв. II. 295.
Пригортає злегесенька. Чуб. У. 1180,
Злбглий, а, е. Слежавшійся.
Злбгтяся, гн уся, н е ш с я ,. іл. Сле
жаться.
Злѳгчйти, ч^, чйш, іл. Облегчить.
Желех.
Злегчйтися, ч^ся, чйш ся, «д. Освобо
диться отъ бремени, родить. Я бачив, що
•вона була важкою, а тепер злегчилася,
*стала вже порожня. Новомовк. у. (Залю,бовск.).
Зледащ ілий, а, е. Ухудшившійся, пришедшій въ негодность, упадокъ. 2) Разлѣнившійся.
Зледащ іти, щію, еш, и . 1) Ухуд•шиться, испортиться, придти въ негод
ность: ослабѣть отъ старости Зледащіла,
не здужаю і на нот встати. Шевч. 120.
2) Избаловаться, разлѣнитьсл. Хт о дома
зледащів у тому не жаль домівки. Гліб. 45.
Ллє Енсй наш зледащів. Котл. Ен. I. 27.
Злбжатися, ж уся, жишся, гл. Слз-адъсл. Та на що ж тобі, доньку, та зе
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ленії сукні? Та як буде та твій милий та
ревнивий, то зеленеє суконочко ізлежитьея.
Мет. 140.
Злбжень, ж ня, л*. Шпала. А. скільки
та йде дерева на ті злеогсні, що під рей
ками.
Злекш йти, ш^, шйш, іл. Облегчить.
Теперка все країна як за панів було: злекшив, облекшие карь Каменец, у. М и на
тебе злекшимо. НВолын. у.
Злѳн^ти, н^, нйш, гл. = Злинути.
Там козак приленув, з коня вже зленув.
Федьк І. 67.
Злбпкуватий, а, ѳ. О печеномъ хлѣбѣ: слиоающійся, во время печенія, съ
другимъ.
Злбпок, пка, м. Мѣсто сбоку, которымъ одинъ хлѣбъ слипся, во время печенія, съ другимъ.
8лестйти, щ ^, стйш, гл. — ного. По
дольститься къ кому, обойти кого лестьюТи хочеш мене злестцти, а потому оду
рити. О. 1862. ІУ. 18.
Злйва, ви, ж. Проливной дождь. Зли
ва йде добра. Каменец у.
Зливйння, ня, с. 1) Сливаніе; поливаніе. 2)=3ливки 2. Новомоск. у. Слов. Д.
Эварн.
ЗливАти, вАю, еш, сов. в. злйти,
зіллю , зіллєш , іл. О Сливать, слить изъ
разныхъ мѣстъ въ одно. Йому мила з усіх
мисок вечерю зливає. Чуб. III. 127. 2) Лить,
полить на что. Зливати на руки. Зливши
миро се, на погребения зробила, вв. Мт.
ЬХХѴІ. 12. 3) Поливать, полить, обли
вать, облить; заливать, залить. Треба злити
долівку, щоб пилу не було. Харьк. у. Зіллю
ввесь сад слізьми. Так гляне, неначе холод
ною водою зіллє. МВ. I. 35. Ріка зливає
поберіжжє. К. Гов. 31.
ЗдивАтяся, вйюся, ешся, сов* в.
8ЛЙТИСЯ, віллюся, віллєшся, гл. 1) Сли
ваться, слиться вмѣстѣ. Ком. І. 50. Як
оливо злилося, не здвигнеться. К. Іов. 94.
2) Обливаться, облиться.
ЗдЙВКИ, КІВ, МН. 8ЛЙВИИИ, в и н , ж.
1) Сливаніе, обливаніе. 2) Обрядовое омовеніе роженицы и рукъ повивальной бабки
послѣ крестинъ. Мил. 25. 3) Слитое изъ
разныхъ сосудовъ въ одинъ.
ЗлигАти, гаю, еш, гл. 1) «Сожрать.
З кістками чорт тебе злигає. Котл. Ен.
II. 18. 2) Привязать одно къ другому нѣс&олькихъ рогатыхъ животныхъ, при помо
щи веревки, надѣваемой на рога.
Злигатися, гАюся, ешся, іл Сойтись,
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связаться. Котл. Ен. Ш . 57. В ін непо № 1450. Злйдні осіли. Бѣдность одолѣла
трібно злигався з огсидівкою. Стор. МПр. Бод&й вас злйдні побили! — пожеланіе не
146. Злгиався я з діяволом. Шевч. 284.
счастья, бѣдности. Бодай же вас, цокоту*
8лйгодні, ні в, м. мн. Невзгоды, бѣд- хи, та злидні.побили. Шевч. 68.
ствія. Всі злигодні на мене обернулись. К.
Злиднувйти, дн^ю , еш, м . БѣдствоІов. 9. Х а й йому злигодні! О. 1862. VI. вать. Н е кажи, коню, що я злидную, а
90.
кажи, коню, що я паную. Гол. І. 74.
влйгбдній, я , в. Бедственный. Ой у
8лйдяни й, а, є = Зл и д ен н и й 1. По
нашій славній Україні бували колись пре- тіш злидяне серденько. Млак. 89.
страшнії злигодні бездольні години. Макс.
8ливйти. См. Зли зувати .
(1849). 53.
8 л в зн а т и , 8н^, нбш, гл. Исчезнуть.
Злйг(ну)ти, гн ^ , нбш, гл* Спасть, Тьху! злизни, пропади! НВолын. у. Лиха
смягчиться. Уже злиг мороз. НВолын. у.
искра поле спале й сама злизне. НВо
лын. у.
Злидйрив, к а, м. Ум. отъ ялидарь.
Злизувати, вую, еш, сов. в. влияйте,
8лидйрити, рю, риш, гл. Выпраши
ж ^, жеш, гл. Слизывать, слизать. Як віл
вать, попрошайничать. Аф. 455.
Злидйрь, рй, м. Бѣдыякъ. Бор. 35. злизав. Ном., стр. 284, № 1894. Мов ко
М ав своє поле, худоду таку, а по людях рова злизі/іа язикби. Рудч. Ск. II. 176.
робить поденно, мов який злидарь. Г. Барв. •Исчезъ, неизвѣстно гдѣ дѣлся. То-же зна186. Злиденні злидарі. К. ПС. 13. Ум. ченіе: як ЛИ8 його элизйв. Мир. ХРВ.
Злидйрик. У в. Злидарю ка. Аф. 455.
Зл и й , а, ѳ. 1) Злой. МВ. II. 175.
Злидйрьва, ки, ж. Бѣдная женщина. Зняли з нього головоньку злії васурмани.
Пробі доріка все: ти злидарька: прийшла Мет. 79. 2) Дурной, нехорошій. Хт о чи
від злиднів, так і підеш, нічого не полу нить хоч добреє, хоч злеє в первий раз, не
пиш. Верхнеднѣпр. у. (Залюбовск).
буде таково, як не першина. Ном. № 105.
Злидарю ка, ки, м. Ув. отъ илид&рь. Ой не їдь%рідненький, бо дороженька злая.
8лидбнний, а, ѳ. 1) Бѣдный, несча Мет. 32. Ой, дитино моя мила, що ти
стный. Вони люде злиденні. Ном. № 1536. злого учинила? Чуб. ІН. 356. Я к я тобі
Ж иття злиденне. К. Досв. 37. 2) Жалкій. вина дам, коли на тобі злий ж упані Чуб.
А ну лиш,- лицарю мізерний, злиденний, V. 920.
8л й н ка, ки, ж. Раст. Егідргоп сапавитязю нікчемний, виходь сто лих покуш
тувать. Котл. Ен. VI. 38. 3) Скряга, ску 6еп8І8. ЗЮЗО. І. 121.
Зл й н у ти , ну, нош, гл. Слетѣть; взлепой. Багатий, а такий злиденний, гцо над
тѣть. Злину з дуба. Гол. IV. 446. З дерева
копійкою аж труситься.
8лидбнник, к а, м. = Злидарь. Ото злинула голубка, сіла мені на плече. Левиц.
злиденник! Ном. № 2880. Г.' Барв. 455, Пов. 17. Побачив він Д уха Божою, що
357. Ш^ода про се казати^ гцоб із злиден- спустився і як юлуб%і злинув на нею. Єв.
ником тр безземельником дочку мені звін Мт. III. 16. Злинув на дерево.
8лин йти, нйю, еш, гл. Слинять, поли
чати. К. МБ. X. 4.
Злиденність, ности, ж. Бѣдность; нять. Біле личко, чорні брови повік не зли
няють. Чуб. V. 19.
бѣдственное положеніе. Желех.
8лип£тися, пйюся, ешся, сов. в . 8ЛЙПЗлидбнно, нар. 1) Бѣдно; бѣдственно.
Злиденно живуть. Одягнений злиденно. К. (ну)тися, пнуся, нѳшся, гл. Слипаться,
ПС. 85. 2) Жалкимъ образомъ. І так слипнуться. К. Іов. 87. Спілі *вишні злипалмсь китяхами. Левид. Пов. 192. К ого
злиденно іскрившеся. Котл. Ен. VI. 81.
Злйдень, д н я, м. 1) Бѣднякъ, голышъ. люблю,— поцілую, аж губоньки злипаються.
Скоро в злидпі мене зведете, як не Мил. 101.
8лйти , сй. См. Зливати, ся.
перестанете гулять у шинку. Канев.
Злихослбвити, влю, виш, гл. Выбра
у. 2) = Злиденний 3. .Бісовий злидень
за копійку труситься. Канев. у. 3) К злй- ниться, сказать дурное слово. Я питаюсь:
дню. Къ чорту. Жидівочка к злидню дметь гцо тобі треба? А він злихословив мені
сяу із бурлаченька сміється. Чуб. V. 1012. зразу. Новомоск. у. (Залюбовск.).
Злйчн ий, 8ЛЙШНИЙ, а, ѳ. Прекрасный,,
4) Во мн. ч. Бѣдйость, нищета, злосчастіе.
Чуб. І. 254. К. Іов. 63. Насміхаються красивый. Гарне й зличне да не вічне. Ном.
сусіде з наш их злиднів та неволі. К. Псал. Бувай здоров, злишний паничу. Чуб. Ш .
154. Щ астя дочасне, а злидні довічні. Ном. 275.

Злишнього— Здобний.
Злйшнього, нар. Слишвомъ. То Катря
усе хвалить, то Катря усе ганить; то усе
4 неї вже й злишнього славне, то усе в неї
щ до чою не зіарне і не докладне. МВ.
Д. 94.
Злйш ок, ш ку, м. Излишевъ. Накине
мо злигику по копі, чи й по рубмо. Кв. II.
18. Будуть зш ш ки— уботюму подаси. Г.
Барв. 428.
З л і эти, ся. См. Злазити, ся.
Злінувйтися, н^ю ся, ешся, и . П олі
ниться*
(
в
Зліпити, ся. См. Зліплю вати, ся.
Зліплю вати, люю, еш, сов. в. вліпй*И, ДЛЮ, ПИШ, ІЛ. 1) ЛѢіІИТЬ, сліпить,
выяіпнть. Біг сказав чортові зліпит и з
глини вовка. Чуб. І. 52. 2) Сліплять, с л і
пить. склеить липкинъ. Зліпила (розбите)
яйце- Рудч* Ск. І. 144. 3) Связывать, свя
зать (слова въ річи). Вона насилу, вели
ку силу змогла зліпити докупи кілька
польських словець. Левиц. 1. 209.
Зліплю ватися, лююоя, ешся, сов. в.
зл іп й тяся; плю ся, пишся, гл. Сліпляться, сдіпиться, склеиться липкимъ.
З ліпок, пка, м. 3= Злепок. МУЕ.
ІП. 72.
Злісливий , а, е. Злой, сердитый. Н у,
та й зліслша у мене жінка, сохранъ Боже!
Канев. у. А пані, куди далі, то все зліслівъиа, усе лютіша. МВ. (О. 1862. III. 62).
Злісливо, нар. Зло, сердито.
8 л істн и ц я , ці, ж. Злая женщина.
В ін вибрав собі ж інку дуже велику злістни«00. Чуб. II. 548.
Злість, злбстй, ж. 1) Злость. К. Іов. '
48. Чуб. III. 3 5 6 .1од злости зубами скрегоче.
Шевч. 21. Зо злості болять кості. Ном.
№ 2934. Н а злість моїй ж інці нехай мене
б'ють. Ном. № 2813. 2) Зло.—учинити.
Сділать зло. Ой ви, чумаченьки, ой ви,
молоденькіу не вчиніте злости: поховайте
моє тіло, щоб не розніс ворон кости. Нп.
Зліт&ти, т£ю, еш, сов. в. влетіти,
лечу, тйш, гл. 1) Слетать» слетіть. Сивою
возулею до роду злетіла. Гол. І. 195. Ти з
неба злетіла. Шевч. 144. Гусята, качата
гречку поїли, на панів ставочок пишки зле
тіли. Чуб. НІ. 208. 2) Взлетать, взлетіть.
К. Досв. 31, До тебе, Господи, душа моя
злітав, К. Псал. 56. Злетів півень на во
рота, сказав: кукуріку І Чуб. У. 37.
, 8літ&тися, т&юся, ешся, сов* в. вле
с т и с я , ч^ся, тйшся, гл. Слетаться, сле- •
тіться. Сокіл з орлом та й злітається,
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сокіл орла т а й питається. Чуб. У. 943.
Злетілись дрібні пташенята. МВ. II. 70.
Н а полі, на роздоллі зліталися по волі
сичі. Шевч. 582.
З л ітеп л и ти ся, плюся, лиш ся, гл. Согріться (о жидкости). Мабуть у сінях вода
вже злітеплилася. Черк. у.
З л іти , влію, еш, гл. Ділаться боліє
злымъ. Сидить вона сто тисяч літ , не
молодіє, не старіє, а тілько де далі зліє.
Шевч. 309.
З л іт к и , ків, м. н. На зл ітк и одда
вати (телйта). Отдавать телятъ на вы
кормку, на четыре года. Вх. Лем. 420.
З л ітн ій , я , в. Среднихъ л ітъ . Злітрій чоловік. Звенигор. у.
Злітц е, ц я, Ум. оть 8Л0Т0.
Злічи ти , ся. См. З л іч у в ати , ся.
З л іч у в ати , чую, еш, сов. в. алічйти,
чУ, чйш. и . 1) Сосчитывать, сосчитать.
Опат. 27. Ти в коморі, я на дворі, вийди,
серце, злічим зорі. Мет. 10. Не можна да
лебі злічити, які народи тут гСлелись.
Котл. Ен. IV. 70. Хт о воїнство йою злі
чити може. К* Іов. 53. 2) Вылічивать,
вылічить. Я к би од Бога болізнь, то Бог
би й злічив. Грин. II. 314. 3) О разбитой
посуді: склеивать, склеить. Злічила ма
кітру, та вже год десять живе.
З л іч у в ати ся, чую ся, ешся, сов. в.
влічйтися, чуся, чиш ся, гл. Сосчитывать
ся, сосчитаться.
Зло, зла, с. Зло. Хт о сіяв зло, той
пожинав скорботу. К. Іов. 10. Чи годить
ся в суботу добро робити, чи зло робити?
вв. Мр. III. 4. Н у, брате,—кажуть:— як
ти жив? Добро чи зло робив? Гліб. 14.
3 л 664, би, ж. Злоба. К. Іов. 12. Чер
неча злоба до гроба. Ном. № 202. У жінки
злоба така люта. Міус. окр. Злобу взяти
на кбго. Озлобиться.
8лобйтѳль, л я , м. Недоброжелатель.
Злобителів старшина пооддавав у москалі,
та тепер що зна, те й робе. Канев. у.
6 такі злобителі, гцо його підпалюють.
Міус. окр.
8лобйтѳлька, ки ж. Недоброжелатель
ница. Волч. у.
Злоблйвий, а, ѳ. Злобный. Царю
Христе, Спасителю мира! ти був зранку
не злобливий. Чуб. III. 21.
Злббняй, а, е = Злобливий. Поми
луй, пані благородна! не дай загинуть головам, будь милостива, будь не злобна.
Котл. Ен. І. 17.
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Злобству вати^Злосли во.

Злобствувйтя, в^ю, еш, ід — Здобу
вати. Злобствує на мене. Черн, у
Злобув&ти, б^ю, еш, гл. Злобствовать.
Черк. у.
Зловж йтов, тк у , м. Злоупотребленіе.
Башт. 39.
Зловити, влю, виш, гл Поймать. Зловив зайця за хвіст. Ном Л* 1800. Та зло
вили Морозенка, ру'іеньки зв'язали. Нп.
Ходімо, я зловлю гусочку. Рудч. Ск. 1. 23.
Зловйтися, влюся, вишся, гл. Пой
маться.
З л о в і с т н и й , а, е. Зловѣщій; Желех.
Зловіщув&тий, а, ѳ = З л о в іс т н и й . Се
справді страшний, зловгщуватий ворог. К.
Кр. 38.
Злбги, гів, м. мн. 1) Роды. Балт. у.
2) Сидіти на здогах. Сидѣть подпершись
локтями. Черк. у.
Злод&рний, а, ѳ. Нечестивий, безбож
ний. Син злодбрний-о синѣ, выгнавшемъ
мать. Гол. 111. 197.
'
Злодіенко, ка, м. Сынъ вора. О. 1861.
ІУ. 156.
Злбдій, д ія, ж. І) Воръ. Казали їй
руки із в'язати; посадили між злодіями,
між убійниками, молоду та добру. МВ. II.
193. Не так лютує голий злодій, коли не
має що украсть, як наш латин тут роз
гнівився. Котл. Ен. IV. 48. Хт о перела
зить в кошару, той злодій. Не піймавши,
не кажи злодій. Посл. 2) Раст. = Гречка
дика. Вх. Пч. І. 9. 3) Нас, короѣдъ, ВозІгусіш8. Вх. Пч. І. 5.
Злбдінка, ви, ж. Воровка.
^
Злодійкуватий, а, е. Вороватый.
Злбдійство, ва, с. Воровство. Коли не
злодійство, то разбійство в нашім селі.
НВолин. у.
Здбдійствувати, вую, еш, гл. Писарь...
п'янствуєу розбишує і, стидно добрим лю
дям казати, зледійствує• Цись, Сват. 97.
Здбдійський, а, е. Воровской. Постава
свята, а сумління злодійське. Ном. Л; 178.
Злодійські гроші. НВолин. у.
Злодійка, ки, ж. Большой воръ. Зло
діяка такий, що ні з чим не розминеться.
Кв. І. 233. Поночі блукає злодіяка. К. Іов.
53. Ум. Злодіячка. Воришка. Мир. ХРВ.
119. Якийсь лихий злодіячка. Мир. ХРВ.
202 .
Злодійчитя, чу, чиШ, гл. Воровать,
заниматься воровствомъ.
Злодійчка, ви, ж. Ум. оть злодійка.
Злодюга, ги, ж = З л о д ія к а . Один зло
дюга крав. Гліб. 81. Ум. Злодйжна. Зло

дюжка був на все село. Драг. 66. Не був
злодієм, а злодюжкою був. Г. Барв. 313.
Злож йтя, ж ^, жиш, гл. = Скласти.
Зов’ю я віночка й а в штирі грядочки
зложу на головку. Чуб. III. 121. Аж його
гречка стоїть у стіжку зложена. Рудч.
Ск. II. 208. Руки зложити. Умереть, р.
Барв. 95. Ручки зложу, очки сплющу та
гце слово скажу. Чуб. V. 232. Неслбну зло
жити на кбго. Обезславить. Н а мене неславу
зложили. Гол. IV. 459. Кожух зложйти.
Сшить шубу. Нічим гаразд заплатить крав
цям, щоб там свитину або кожух зложили.
Сим. 199.
Злож йтяся, яс^ся, жишся, гл .^ С к л а
стися. Зложімося, пане брате, на сто зло
т их битих. Гол. І. 189.
Злонйти, м л іо , миш, гл. І) Сломать,
сломить. Із дерева сього зломити ти му
сиш гільку хоть одну. Котл. Ен. III. 19.
Ой зломлю я і стопчу я рожу з калиною.
Мет. 96. М и перстенчик зломимо, тобі
жони не дамо. Чуб. III. 70. Прудко го
нить, голову зломить. Ном. Лг 5572. 2) На
рушить. Не зломлю... закону. Г. Барв. 95.
Злоийтися, илю ся, мишся, м. Сло
маться, сломиться. Бодай сіно огнем пішло
і коса зломилась. Чуб. V. 86. Тризубець
гцоб тобі зломивсь. Котл, Ен. II. 31.
Злбмок, мку, ж. Обломокъ. Ум. Злбмочок. Шаблю поламали недавно та поро
били ножі, а один зломочок товгценький
такни брали на весілля. О. 1862. V. 87. Се
мабуть невеличкий зломочок якогось давньою
шгірокого оповідання. О. 1862. У. 91.
Зломчй, чйти, с. Пт. Крапивникъ,
Тго£ІО(1уІе8 рагѵиіиз. Вх. Лем. 420.
Злбп&ти, паю, ёш, гл. Сожрать.
З лопотіти, поч^, тйш, гл. Захлопать.
ГГють голуби зімню воду. Напилися та й
злетіли, крилоньками злопотіли. Гол. І. 265.
Злоріка, ви, м. Злословящій. К. ПС.
50. Блажен... хто стежку грішників ми
нає, серед злоріків не сідає. К. їїсал. 1.
Злорічити, чу, чиш, гл. Злословить,
говорить дурное. Ти устами знай злорічиш. К. Псал. 119.
Злорбб, ба, ж. Злодѣй. Встрѣчено
только у Кулиша. К. ЦН. 318.
Злослйвий, а, ѳ = 3 л іс л и в и й . Герод
злосливий. КоІЪ. 1. 90.
Здослйвість, вости, ж. Злость, злоба,
злобность.
Злослйво, нар. Зло, злобно, злостно.
Н а мя злосливе чом поглядаєш? Гол. І. 362.

Злословити-»- Злу скати.
' Злословити, влю, виш, гл. Злосло
вить. І хто твоє ім 'я злословить. К. ІІсал.
155.
Злбсник, ка, м. Недругъ, недоброже
латель. Бо вже мої всі злосники взяли
^цене на язики. Мл. л. сб. 260.
Злосопротйвний, а, ѳ. Враждебный;
о вѣтрѣ, волнѣ: противный. Злосопротивид... хвиля вставав, судна козацькі-моло^
(децькі на три части розбиває. АД. І. 177.
Злостйтися, щ^ся, стйпгся, іл .= З л о стувати. В ін на мене злостився. НВолын. у.
Злостувйти, т^ю, еш, гл. .Злиться,,
сердиться. Злостує т а й злостує жінка
моя цілісінький ранок. Канев, у. Ще дужче
злостує. НВолын. у.
Злот, та, м. Монета въ 15 коп.
Злот&рник, ка, м. Золотыхъ дѣлъ
мастеръ. Виламала гіллячку з самого вер*
щечку і понесла ї ї до злютарників: „ой, злотарники, мої братіки, існуйте мені золо
тою перстникаи. Чуб. III. 404.
Злбтѳчко, ка, с. Ум. отъ элбто.
Злбтий, ого, л«.=Злот. Сто злотих не
гроші, а муо/сик не брат. Ном. № 1278.,
А той чоловік дав йому злотого грошей.
Рудч. Ск. II. 154.
Злотйстий, а, в. Золотой. Моя квітка>
злотиста. Грин. III. 507.
Злотйти, чу, тйш, гл. Золотить. Грин.
III. 48. Ш иринку шила, золотом Злотила.)
Гол. ІУ. 535.
Злотвівець, вдя, лі.= Злот. Здурилиж
ми попа: дали йому два злотківці, а він
думав, що червінці. Чуб. ІУ. 278.
Злбтник, ка, м. 1 )= 3 лотарник. КС.
1882. ІУ. 93. А злотнику-голубоньку, зроби
мені золотий килих. Чуб. III. 471.. 2) Свѣтлякъ, Ивановъ червячокъ.
Злбто, та, с. 1) Золото. Привезе мені
віночок з чистого злота. Чуб. У. 207.
А в чім теє дитя?— У сріблі та в злоті.
Чуб. III. 39. 2) Ласкательное назпаніе любимаго человѣка. Ой вийду я за ворота,—
нема мого злота, тільки стоїть той неЩхба, що мені не треба. Мет. 38. Ум.
Злітце, злбтечко. Грин. III. 13. Зробив во*
рітия із щирого злітця. Чуб. III. 295.
Злотоглйв, ву, ле. Парча, глазеті., ма
терія, тканая или шитая серебром!. или
Золотомъ. Пани та князі в жупапах-зло*
іммлавах. Чуб. У. 847.
Злотоглавий, а, е. Парчевой,глазетный.
Злотоврйлий, а, ѳ. Съ золотыми или
золотистыми крыльями. Бжілка злотокриФедьк. I. 25.
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Злототканий, а, ѳ. Тканый золотому
А т і кирш злототкані всю світлицю*
укривають. Федьк. I. 125.
Злочѳстйвяй, а, ѳ. Злочестивый. К. *
ЦН. 276.
Злочйн, ну, ле.=Злочинство. Желех.
Злочинець, Нця; лс Злодѣй, преступникъ. Мир. ХРВ. 55. Мкр. Г. 5. Злочин- '
цеві всі дні сповняє туга. К. Іов. 33.
Злочйнний, а, е, Злодѣйскій,. пре
ступный.
Злочинство, ва, с. Злодѣяніе, злодій
ство, преступленіе.
Злув&ти, зл^ю , еш, гл. Быть ЗЛЫМЪ,
сердиться. Н а кого ж ти, мій миленький,
зЛуєш, що мою білу постіль гайнуєш? Чуб.
У. 553.
Злизнути, 8ну, нѳш, и . Исчезнуть*
Злизнутися, нуся, неш ся, м . Слу
шаться, Удряпнув — дак оце присохло та
трохи злузнулось.
З л ^ к а , ки, ж. Соединеніе.
Злукй вяти , влю, виш, гл. Слукавить,
схитрить. Тобі єдиному згрішив я, перед
тобою я злукавив. К. ІІсал. 120.
Злук&віти, вію,‘ еш, гл. Сдѣлаться
лукавымъ, хитрымъ. Запаніє, злукавгє, то *
все одно що і вмерла. Св. Л. 63.
Злукйвнувати, ную, еш, а , —3 л у ка- *
вити. Не можна було йому злукавнувати.
Кв. І. 72,
Злуктѳчко, ка, с. Ум. отъ
кто.
Зл^кто, та, с.—Ж л у к то . Н а паличку
спіткнулася, на злуктенко впалой Мет. 14.
Злуп&ти, п&ю, еш, гл. 1) Грабить.
Церков злупали, Христа взяли. Чуб. ПІ.
349. 2) Сковырять, сколоть, 'снять* слой.
Сяде на спід крохмаль, а він його злупа,
наллє води та змиє. Лебед. у.
Злупити, плю, ниш, гл. Содрать,
слупить, ободрать. Тільки в тебе худобонь*
ки, що сива кобила: тую злупив, жупан
купив. Чуб. III. 161. Та він би з рідною'
батька злупив. Ном. № 4828.
Злупй тися, плю ся, пишся, гл. Со»
драться, служиться. Я ж думала, що на*
гаєчка шуточка, як ударе, то злупитмя
шкурочка. Чуб. У. 598. *
Злупок, пка, м. 1) Отрубокт» дерева,
Взъ котораго выдѣлывается курительная
Трубка. Вас. 148. 2) У гребешцйковъ: по
ристая масса подъ нериферіей рога. Вас.
163.
З л ^ с к а т я , каю, еш, гл. Слущіїть,
сгрызть (о сѣмячкахъ, орѣхахъ),
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Злучати— Змага*

Злуч&ти, чйю, еш, (;ов. в. влучйти,
Ч І і чиш, гл. Соединять, соединить. ЛевиЦ.
(Правда, 1868, .497)* Лежить, мертвий,
що-м йою любила, не злучили нас, то злу
чить могила. Чуб. У. 117. Щ о Бої з л у
чив%чоловік нехай не розлучає. Є в. Мр.
X. 9.
Злуч&тися, ч&юся, ешся, сов. в. доу
чи ти ся, ч^ся, чиш ся, гл. Соединяться,
соединиться. Горить що нсбудь тільки
через те, що кислорід з їм случаешься.
Дещо. 80,
Злучбнн я, ня, с. Соединеніе. Злучення України з Москвою. Левиц. (Правда,
1868, 448).
Злучи ти , ся. Си. Злучати, ся.
Злущ ити. См. Злущ увати.
Злущ увати, щую, еш, сов. в. до^щити, щу, щиш, гл. Сдирать, содрать,
счистить.
Злюбини, бин, ж. мн. Назнаніе обря
да сватовства въ нѣкотѳрыхъ мѣстностяхъ
(напр, въ Кобринскомъ у.) Чуб. IV. 658.
См. Дівошлюби.
Злюбити, блю, б и т , гл. 1) Полюбить*
Ного козаки злюбили. ЗОЮР. I. 216. . Бо~
дай тебе мій миленький ингиа не злюбила.
Мет. 64. Голубонька вбив, юлубку злюбив.
Лавр. 81. £) Він злюбив, вонй злюбила.
Ему, ей понравилось. Дали Христ у ім'я
Петро,— Божа М ати не з.іюбила. Гол.
IV. 549. Не злюбив собі місця. Ном. №
10248.
Злю бйтися, блюся, бишся, и . 1) По
любить (взаимно). Злюбилася дівчинонька з
другим козаком. Чуб. V. 204. 2) Понра
виться. Л більш за те їй не злюбився, що,
бачиш, в Трої народився. Котл. Ей. П. 10.
Злю дніти, нію, еш, гл. Обезлюдѣть.
В ін житиме на хуторі, поки е люде на
степу, а як злюдніе, то він утече. Міус.
0КР
Злю ка, ки, об. Злой человѣкъ. К Лов.
60. Гліб. 116. Чи він добрий, чи він злкґ
ка, ой що вам до ргою. Макс. (1834). 79.
Ум. злючка.
Здю лятися, ляю ся, ешся, гл. На*
питься пьлнымЪ. Н а радощах так злкґ
лявся, аж очі заплющив. Подольск, г.
Зл и п ати ся , паюся, ешся, гл. Разсвирѣпѣть, сильно разсердиться. Драг. 100.
Злю чий, злющий, а, ѳ. Ув. отъ злий і.
Очень злой. Злючих собак держала. Хата.
99. Дізнае злющий злої муки. К. Псал. 8.
Злю чка, ки, об. Ум. отъ злібка.

Злющий. См. Злю чий.
Злйганий, а, е. Слегшійся. Я к зляга
ний сніг, то вітер не вдере. НВолын. у.
Здягйння, ня, с. Совокупленіе, сношенія половьгя. Харьк. у .
Злягйти, гйю, еш, сов. в. з л я г т й , зку,
зкѳш, и . 1) Склоняться, склониться ва
что дибо, опереться н а что дибо. Зліг па
лісу, постояв. О. 1861. УІП. 20. (Пані)
сунула з горниці, злягаючи на р уки двох
хороше зодягнених, дівок. Мир. ХРВ. 104.
2) Разрѣшаться, разрѣшиться отъ бреме
ни. Уже Дарина злягла. Ж інка злягла. КС.
І893. VII. 74. Одному чоловікові злягла
вночі жінка. Федьк.
Зляг&тися, гаюся, ешся, сов. в.
доягтйся, злйжуся, ЖѲШСЯ, гл. Совоку
пляться , вступать, вступить въ ‘с вязь лю
бовную. А та, чи зляглась, чи не зляглась
з ужакою,— вже й завагоніла. ЗОЮР. II.
33. Ходив чоловік у чумацьтво, а жінка
тим часом із солдатом зляглась. Мнж. 95.
Зліїся свекор з невісткою. НВолын. у.
' З л ягч й , злйжу, ж еш , гл. = в л я г т и .
Желех.
„ Здякйти, к&ю, еш, гл. Испугать. Не
вір, то звір, хоч не вкусе, то зляка. Ном.
№ 4309. Запитала вона зляканим ‘голосом.
Мир. ХРВ. 17.
Злякй тяся, кйюся, ешся, гл. Испу
гаться. Жінка, злякавшись, упала перед
ним. вв. Мр. У. 33. Еней, пожар такий
уздрівши, злякався, побілів як сніг. Котл.
Ен. II. ЗО. Злякався хлопчик, аж поблід.
Гліб. 56.
Злякн^ти(ся), кн^(ся), нбш(ся), і л .=
З л як а ти ся . Вона злякнулася йою. Давлогр. у.. Ти, Ляше, злякнеш і з коня впа
деш, ссім присиплешся землею. Мет. 400.
Зл й ку, нар. Съ испугу. Н е втямиш
зляку, . де б сховався.
Злйпатя, паю, еш, гл. Сдѣлать неакку
ратно, неумѣло. ї х (великі млини) німці
будувать уміютг>, а вже не зляпає наш
брат. Греб. 384. \
Злйпатися, паюся, ешся, гл. Забрыз
гаться грязью. Вх. Лем.’ 420.
Зл яч й , ж у, жеш, гл. = З л я гт и . Ж е
лех.
.і ,
Злйш ити, шу, шиш, гл. Ополячить.
З л ял п ти , шію, еш, гл. Ополячиться.
Була вона звичайна Прісьма... за літ скільки
запаніла, зляшіла і стала зватися... Фру'
зиною. Св. Л. 65.
Зм&га, ги, ж. Спорь, препирательство.
НВолын. у. Іди, сину, пріч од мене: через

Змагання—Зматчитися.
к* гцо-дня змага в мене. КС. 1882. XII.
]а 2 . Ум. Змажка. Грин. III. 610. Як свое
так Соловейків обминала, гцоб ѵпіль* ^ було між нами т ієї гризі, т ієї
^щзюки та лайки. Левиц. Пов. 339.
Змзг&ння, н я, с. Препирательство,
сора- Вола б мене покинули ледачі, гцоб я
ф кривд, змагання їх не бачив. К. Іов. 37.
Змагйтя, гйю, еш, іл. Быть въ снлахъ,
состояніи. Поки руки змагають, то як
набудь по світу плентався б. Г. Барв. 416.
0$ косити, молотити — я то не змагаю.
Гол. IV- 446. Чи ти здоров’ям змагйеиі?
Здоровъ ли ты? Здорбв’я змагйе. Здоровъ,
-^ва- Як здоров'я змагає, то добре б роби
ти. НВолын. у.
Змагатися, гаюся, ешся, іл. Спорить,
Чуб. НІ. 221. Не в правді братік кохався,
що за сестрицю змагався. Мет. 194. Ой
добре, добре чуже дитя бить, гцо ні сва
риться, ні змагається. Чуб. У. 700. Зма
гались тоді між собою. Єв. І. І. 52. Зма
гається з нами, що нема у світі ані до
брих людей, ані правди у людей. МВ. П,
152.
Змаглйвий, а, е. Спорливый, задорвый. Він трохи змагливий був. О. 1862.
У. 35.
Змагнутися, н ^ся, нбшся, іл. Воз
разить, заспорить. Всяке обіждає, корить,
а вона і не змагнеться. Г. Барв. 14.
Зиіж ка, ки, ж. Ум. отъ змага.
Змйзати, ся. См. Змавувати, ся.
Змізувати, вую, еш, сов. в. вмйзати, ясу, жеш, іл. Смазывать, смазать. Чо
боти здорові і добре змазані. МВ. І. 115.
Змазуватися, вуюся, ешся, сов. в.
амбватяся, ж уся, жѳшся, и . Смазываться,
смазаться.
Змаз^ ритися, рюся, ришся, іл. За
пачкаться, испачкаться. Вх. Лем. 420.
Змайн^ти, и ^, нбш, іл. Мелькнуть,
улетѣть.
Змайструвати, р^ю, еш, іл. Смасте
рить. Вже так змайструю, як самому собі.
Г. Барв. 186. Чи ти вже. Ярино, змай
струвала нам що небудь? Шевч. 246.
Змйлѳньку, эм&лѳчку, нар. Ум. отъ
ом&лку.
Змалитися, дюся, дишся, іл. Ума
литься, сдѣлаться маленькимъ; дѣлать
какъ маленькій. Не казав би то— мала, а
*по велика \\иі змалилась. Ном. № 6493.
Омо змалилася— зазмагалася з дитиною..
Хапм?.
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Зм аліти, дію , еш. і л . Сдѣлаться
.меньше, уменьшиться. Желех.
Зм&лку, нар. Съ малолѣтства. Я к не
дав Бої талану змалку, то й не буде до
останку. Ном. № 1749. Був якийсь задум
ливий змалку. МВ. II. 8. Один гце змалку
вдатний шпак у щиглика співать навчився.
Гліб. 85. Ум. Змйленьку, зийлечку. При
мені вона й зросла, бо сиротою зосталася
змалечку. МВ. II. 19. Оттак нам довелося
йти гце змалечку колючу ниву. Шевч. 634.
Змалю вання, н я, с. Изображеніе (кра
сками или словомъ). Не хутко спромог
жеться яка б ні була початкова громада
на змалювання себе писаним словом. К.
ХП. 124.
Змалювати, люю, еш, іл. Списать, на
писать, изобразить (красками, словомъ,
мыслью). Та коли б була знала та з то
бою не стояла, то б я собі була малярика
мала, я б своє личенько тоді змалювала.
Чуб. У, 100. Поки Бога змалюєм, то чор
та звоюєм. Ном. № 10427. Була чорнява,
в рум'янцях, уста червоні... змалювати б
таку та дивитись. МВ. П. 182. Ізмалювавши себе. в своїй голові. на поштарських,
тільки погукував: „торкай!4. Св. Л. 170.
Змандрувати, р^ю, еш, гл. Уйти съ
мѣста жительства. Гей, Орфію-небораче!
Де ти змандрував від нас? Котл. (1844).
403.
Зманити. См. Зманювати.
Змантйти, нчу, тяш, іл. Обмануть,
обмошенничать. Шух. І. 85.
Зміню вати, нюю, еш, сов. в. зманйти,
ню, ниш, и . Сманивать, сманить.
Змарийти, ню, нйш, іл.= 3м ари увати .
Змарнив худобу. Вх. Зн. 22.
Змарнілий, а, ѳ. Исхудалый (въ
лидѣ).
г
(
Змарніти, нію, еш, іл. Исхудать. Не
вістка скаржиться, а на лиці не змарніла '.
Ном. № 6899. За довгий час змарнів, боро
да одросла. Рудч. Ск. II. 162.
Зм арнувіти, н^ю, еш, іл. Безъ толку
потратить, растратить; испортить. Могил, у.
Змастйти, змащ^, стиш, іл. 1) Сма
зать. Ой надибав дубовою сала, як змастив
милу, аж шкура відстала. Чуб. У. 576,
2) Переносно: опорожнить тарелку, миску,
съѣвъ кушанье/ І коряк той спорожнили,
і миски змастили. Мкр. Н. 31.
Змастйтися, змащуся, стйшся, іл.'
Оскоромиться. Вх. Зн. 22.
.. Зм ітчитися, чуся, ЧЯШСЯ,* ІЛ. Обь
ульф лишиться матки.

ш

Зматчілий — Змиг.

З м атч іл и й , а, ѳ. Объ ульѣ: лишившій
ся матки.
Зм ах н у ти . См. 8махувати.
Зм&хувати, хую, єш, сов. в. зм ахну
т а , н у , нбш, гл. Смахивать, смахнуть,
сметать, сместь. А гцо, змахнула пил з місяця? Шевч. 302.
8м еж , 8МЄЖН, п ^ . = 3 м і ж .
Зм еж ен іти , ш ю , еш, гл. Спасть (о
водѣ). Я к змеженів водау тоді требь. ї ї
гат ит и. Міус. окр.
8мбжи. См. 8між.
Зм ёлѳннй, а, ѳ. Смолотый.
Зм ел ьн у ти , ну, нбш, гл. Смигнуть,
сморгнуть. А Загнибідиха ж то і не
змельне нікуди: як уп'яла свел блакитні очі
у ясне світло сонця, та там вони і пото
нули. Мир. ХРВ. II. 76.
Зм енчйти, с я в пр. = Зменшбти, ся
В Яр. М енш ий син так зменчаеться перед
батьком, а старший ^ так той не мовчить
н і трохи. Новомоск. у. (Залюбовск.).
Змбншати, шаю, еш, гл. Уменьшиться.
Добрий дощ ішов та вже зменшав трохи.
НВолын. у.
Зменш ити, ш&ю, вш ,а.= 3м б ш п увати .
Зменш итися, шйюся, ешся, гл.= Зм ен
ш у в а ти ся . Моя прабаба яка. а перед чо
ловіком вменшалась, корилась йому. Г. Барв.
430. Тихо піднявся він (місяць) у гору, вмен
шаючись і ясніючи. Левиц. І. 19.
Зм бнш ення, н я, с. Уменьшеніе.
Зм енш йти, ся. См. вм енш увати, ся.
Зм бнш ування, н я, с. — Змбншення.
НВолын. у.
Зм бнш увати, шую, еш, сов. в. змен
ш ити, ш у, шйш, гл. Уменьшать, умень
шить. Н е няли віри, гцо бачив сто вовків,
зпак зменшу вав-зменшував, а далі ото ка
же— чув у мов, гцо гцось шелеснуло. Ном. №
4356.
Зм бнш уватися, шуюся, ешся, сов. в.
вмбнш итися, ш уся, шишся, и . 1) Умень
шаться, уменьшиться. Левиц. Пов. 69. 2)
Покоряться кому, уступать старшему.
Змбрвнти, влю, виш, гл. Истереть,
измять .(солому). Вх. Лем. 420.
8мербжити. См. Змережувати.
Зм ербж ування, ня, с. 1) Испещреніе
узоромъ и пр. 2) Раешиваніе мерёжками.
3 ) Соединеніѳ мерёжкою двухъ частей ру
башки, двухъ кусковъ ткани. Змережуван
н я бува: косеу стовпчиками і кругле. (За*
любовей.).
Змѳрбжувати, жую, еш, сов. в. 8нѳрбж ити, ж у, жиш, гл. I) Испещрять,

испещрить узорами и пр. Тонесеньку хусщщ
сріблом мережиш; та як змережила, сльо^
зами зросилц. Федьк. I. 106. 2) Расшивать
расшить мерёжками. 3) Соединять, соедці
нить мерёжкою двѣ части рубашки, дВа
куска ткани.
Змѳрбжуватнся, ж ую ся, ешся, сов. в.
вмѳрбжитися, ж уся, жиш ея, м. 1) Испе
щряться, испещряться узорами и пр%
2) Расшиваться, расшиться мерёжками!
3) О двухъ частяхъ рубашки, двухъ кускахъ ткани: соединяться, соединиться ме
рёжкою.
Змбрзлий, а, е. Смерзшій.
Зм ерзли х, ха, м. Мерзлявъ, зябкій
человѣкъ. Желех.
Змѳрэлюка, ки, ж. Зябкая женщина.
Желех.
Змёрв(ну)ти, зну, нѳш, и . Смерзнуть,
озябнуть. Шолудиве порося г в Петрівку
змерзне. Ном. № 1582. О, та % змерз же
я цупко! Кв. Драм. 5. Зняв шапку, приві
тався... „Змерз*, каже. МВ. И. 26. Дайте
нам пироги, бо ми змерзли в ноги. Чуб. III*
431.
Змбрлий, а, ѳ. Умершій.
Змертвіти, вію, еш, гл. Помертвіть,
обмереть, сильно испугаться. Оксана так
• змертвіла. Кв. 1. 204.
, Змбрти. См. Змір&ти.
Змѳстй. См. Змітати.
Зм ѳтю хватя, каю, еш, гл. Скомкать,
смять, набросать въ безпорядкѣ. Вх. Лем.
420.
Змивйння, ня, с. 1) Смываніе. 2)
Вымываніе. Ум. Змивённячко. Суботнєє
змиваннячко, недільнеє прибіраннячко, що в
суботу із миюся і а в неділю приберуся.
Мил. 131.
Змив&ти, в&ю, еш, сов. в. вмйти,
8мйю, еш, и . 1) Смывать, смыть. Ой ви
сльози, дрібні сльози, ви змиєте горе Шевч.
171. Як водою зм ит о— нема й нема. Г.
Барв. 78. 2) Вымывать, вымыть. Голову
йому змггла і поськала. Рудч. Ск. II. 43.
Пасітеся, сірі воли, не бійтеся вовка, а я
піду до дівчини,— чи змита головка. Чуб.
V. 57.
Змивйтися, вбюся, ешся, сов. в. звій*:
тися, змйюся, ешся, гл. І) Смываться,
смыться. Білі рученьки змиваються , я
персники постираються. Чуб. У. 591. *)
Вымывать, вымыть голову. Ой як прийде
субітонька, — я змиюся й росчегиусЯ•
Мет. 76.
Змиг, гу , м. Мигь.

Змигнути—Змідніти.

Змигнути, н ї, нбш, м. Мигнуть.
током не змигнуть, як... звалився з дуба
4 0 Аовік. Стор. МПр. 107.
Зк и гн ^ти ся, н ^ся, нбшся, ІЛ. Про
мелькнуть. Так от як блискавка мигне,
^а к моя доля змигнулась. Г. Барв. 403.
0 -ь отрицаніемъ: пройти незамѣтно (о вре
мени). І нас не змиїнеться. Ном. № 7739.
5 хорошою нічку ночувати, то й ніченька
ю змиїнеться. Чуб. V. 1021. З тобою,
^юпчино, вечір не змиїнеться. Мет. 37.
І час нам не змигнёться. Бремя летить.
МВ. І. зо.

Змизбрніти, нію, еш, іл. Сдѣлаться
хилымъ, худымъ. А йою жінка дуже по
далася, змізерніла, зблідла. Левиц. Пов. 155.
Змй8кати, каю, еш, іл. Истаскать,
встрепать. Тобі хоч яку гарну одежу дай,
то зараз змизкаєш. Черниг. у.
Змийбвина, ни, ж. Раст. Зсоггопега
говеа. Шух. І. 21.
8МИКЙТИ, кйю, еш, сов. в. зім кнути,
КН^, иеш, іл. 1) Сводить, свести судоро
гой. Ном.. № 456, стр. 282. Зомкнуло паль
ці. Славяносерб. у. 2) Закрывать, закрыть.
Зомкнула очі. Греб. 319. 3) О водѣ: по
крывать, покрыть. А вже дідові по шию
вода забірае... А вже дідові чупер вода
зімкнула. Гол. 1. 204.
Зиик&тися, кйюся, ешся, сов. в. зім
кнутися, Н^СЯ, НѲШСЯ, ІА. Сводить,
свести судорогой. Я к підняв р уку, так
вона і замкнулась, так і закляКла* Эварн.
Задор.
14.
Зжикйтити, кй чу, тиш, іл. Обмануть,
не исполнить обязательства. Желех.
вникнути, ну, нбш, гл. Увернуться,
отскочить въ сторону, убѣжать. Хотів уда
рити черта, а т ий(— той) змикнув, і кий
ударився об камінь. Чуб. І. 46.
Змйлини, л и н , ж. мн. Обмылки.
Черк. у.
Зжилйти, ся. См. Змйлю вати, ся.
Змйлитися, лю ся, ляш ея, іл. Сь отрицаюемъ: сдѣлаться немилымъ. Як поба
чила тебе, світ мені не змилився, усім я
нудила, усюди я скучала. Кв. І. 37.
Зийлка, ки, ж. Ошибка. Угор.
Зийлок, л ка, м. 1) Смыленный кусокь
мн- змилки =3милини.
Змилосердитися, дж уся, ДИШСЯ, (Л.
вмилосердиться. Котл. Ен. V. 36. Поки
пРут знайшов та й одсердився, та на свою
*и*енькую змилосердився. Чуб. V. 581.
*рий, Боже, щоб над ним хто з вас зми
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лосердився. Греб. 380. Ісус же, змилосер
дившись, простих руку. вв. Мр. І. 41.
Змйлостйтися, щУся, стишся, гл.=
Змилосердитися. Стали тоді люде Бога
просить, щоб послав на їх лучче смерть.
Тоді Бої змилостився і послав на їх смерть
з косою. Драг. 2.
З м й луван н я, ня, с. Милость, милосердіе, состраданіе, пощада. Нема БоЬкого
змилування— спека та й спека. Каменец, у.
Зм йлуватися, лую ся, ешся, гл. Сжа
литься. Змилуйсь, Боже, надо мною з ви
сокою неба! Чуб. V. 362. Ой пустіть мене,
пустіть!... Змилуйтеся! МВ. П. 49. Зми
лувався Бої над раком та ззаду очі дав.
Ном. № 4684.
■ Змйлю вати, люю, еш, сов. в. зм йлйти, лю, лйш, гл. 1) Ошибаться, ошибить
ся. Вага не змилить. Валк. у. От і змили
ла вже. Каменец, у. 2) Смыливать, смы
лить. Половину змилила мила. НВолын. у;
Змйлиш атися, лююся, ешся, сов. в.
зм йлитися, лю ся, дишся, гл. 1) Оши
баться, ошибиться. І вже книга не зми
литься. Лебед. у. 2) Смыливаться (б
мылѣ).
,
Змймрити, рю, риш, іл. Пробормо*
тать.
Зиирйти, рю, риш, іл. Помирить.
Зміев. у.
Змирш авіти, вію, еш, гл. СдѣлатьсЯ
худымъ, болѣзненнымъ, плохимъ.
Змйрщина, ни, ж. Мировая сдѣлка;
примиреніе. Простила мені теща та й
змирщину пити. Грин. П. 179.
Зийсѳл, слу, м. Чувство. У чоловіка
змисли: очима дивиться, ушима слуха и
т. д. Радом, у.
Зийслбний, а, ѳ. 1) Подуманный; при
думанный; выдуманный. 2) Чувственный;
видимый. Світ змислений, де ся родив, з
Діви М арії проісходив. Чуб. Ш. 370.
Змйоо^ити, лю, лиш, гл. Подумать;
придумать; выдумать. А грішачи, змислив
собі, шо ще я млад; покаюся прежде смер
ти, не пійду і в ад. КС. 1883. П. 470.
Покажеш праведне слово так, як воно вий*
шло з праведних уст, сами ви дивуєтесь, як
то воно в таку далеку старовину так ясно
та сміливо змишлено. К. (О. 1861. П.
230). Змиглили п'яним собором. К. ПС. 126.
Змйсний, а, е* Ловкій, смышленный,
догадливый.
Змйти, ся. См. Зкивйти, ся.
Зм ідніти, нію, еш, гл. Принять мѳталлическій вкусъ отъ мѣди. Аф. 457.
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Зніж—Зміщ атись

Зм іж , пред. Изъ среды. І витнуть нився? Чуб. V. 661. Ой час мене зал
зміж себе йою люде. К. Іов. 40.
дати, бо голос змінився, Мл. л. сб. 290
Змізкув&ти, к^ю , еш, гл. Выдумать,
Змір&ти, рйю, еш, сов. в. змбрти,
измыслить.
р^, рбш, гл. Умирать, вымирать, вымерет/
Зм іїв, ва, вѳ. Принадлежащій змѣю. Люде змірають. О. 1862. VIII. 34. д,*
сім'я зімре. Кіев. у.
Недалеко од змієвого логва. Грин. II. 235.
Змірити, рю, риш, ЗМірЯТИ, ряю, СЩ
Зм іїний, а, ѳ. Змѣішый. З того чагу
острів той зветься зміїним. Стор. МІІр. гл. Смірить, измірить. Не увіриш, поки
113». Зміїне сало. Грин. І. 157. .Зміїний сам не зміриш. Ном. Л» 6831* Добре ч у ^
корінь. Раст. Ѵіпсеіохісиш оШсіпаїе Ь. лихо мірят и— зміряй своє. Иом. Л? 2354.
ЗЮЗО. І. 141.
ЗміркувАти, к^ю , еш, гл. Сообразить.
Зм іїха, х и ж. Сказочпое существо: К . Іов. 45. Зміркували, зрахували, гцо $
змѣй-самка, жена зм ія, драконъ женскаго козака буде. К. Досв. 163.
ЗміркувАтися, к^ю ся, ешся, гл. Со
рода. У т ій хат ці та жила зміїха з
трьома головами, тому змієві..-, мити. образить, собраться съ мыслями. От мов
Мнж. 29.
г хочугпь спитатжя та не зважутьси; хо
Зм ій, змія, м. Зм ій, драконъ. Змій чуть гощпппи, не зміркуютжя. МВ. II. 120.
робиться з простої гадини, тілько їй треба
Змірок, рка, м. М ірка. Змірок з чо
так де-небудь пробути, шоб вона сім год бота. Міус, окр.
Зм іряти . См. Змірити.
не чула ні дзвона, ні чоловічою голосу. Тоді
Змісити, ш^, с и т , гл. Смісить. Кров
у неї почнуть рости щтла.... і летить.
Мшк. 9. 1 був коло Києва змій, і кожного з піском змісили. Чуб. І. 161.
Змістити, ся. См. Зміщати, ся.
году посилали йому дань: давали або моло
ЗмітАти, тАю, еш, сон. в. змести, змедого парубка, або дівчину. ЗОЮР. II. 27.
Ум. Змійбк. Рудч. Ск. II. 187.
тбш, и . Сметать, смееть. Я к мітлою
Зм ійка, к и , ж. 1) Ум. отъ змій. З м ій  зметено. Ном. Л* 1908. Вітер пил з землі
ка. 2) Названіе козырпон шестерки при змітає. К. Псал. 2.
игрѣ въ хвйльку. КС. 1887. VI. 465.
Зм ітка, ки, ж. Кобыла, у которой
Змійбк, йк&, м. Ум. ОТЬ 8МІЙ.
постоянно бываютъ выкидыши.
Зм ітки, к ів , м. иш.—Обметиця 1.
Зм іна, ни, ж. 1) Переміна, изміпеніе.
Зміток, тка, м. Изношенный ланоть.
Левиц. (Правда, 1868, 496). Ой тому бар■віночку нема цвіту зміни. Чуб. V. 104. Вх. Зн. 22. Желех.
2) Смѣна.
Зміцнйти. См. 8міциятн.
Зміцніти, нію, еш, гл. Укріпиться,
Змінити, ся. См. II. Зм іняти, ся.
Зм інний, а, ѳ. Измѣичивый, изміняю- сділаться сильпымъ.
Зміцню вати, нюю, еш и зміцнйти,
щійся. Желех. Змінне. Плата за лромѣнъ
нйю,
еш, сов. в.' зміцнйти, НЮ, НЙШ, гл.
денегъ. Під сотки треба жидові дати
Укріплять, укріпить. Ти зміцнював коліт
тількифа тільки змінною. Вх. Зи. 22.
слабосильні.
К. Іов. 9. Вже б і помер, та
Зм іи ч и к, ка, м. Работникъ, пришедзміцняє
мене
надія вас побачити. МВ. І. 49.
шій на сміну другому. Черк. у.
ЗмішАнйя, н я, с. Смішеыіе.
I. Змінйти, ийю, еш, гл. Обмінять,
промінять. Дали мені мужа— невірного * ЗмішАти. ся. См. вміш увати, ся.
Зміш увати, пгую, еш, сов. в. вмішАти,
друга, що його не змінять, що його не про
дать. Мет. 254.
шАю, еш, гл. Смішивать, смішать. Ном.
I I . Зм інйти, нйю, еш, сов. в. зміий- № 1039.
Зміш уватися, шуюся, ешся, сов. в.
ти, ню. ниш, гл. Намінять, изміпитії,
перемінять, переміпить. Лицеміри змі змішАтися, шаюся, ешся, гл. Сміши ваті'
няють лиця свої. Єв. Мт. І. 16. Коли хочу ся, смішатьел. Левиц. Пов. 108. Д е щ о . 44.
Змішався гпавій з лободою. Чуб. V. 576.
змінити, то зміню. Рудч. Ск. II. 159.
ЗміщАти, щАю, еш, сов. в. вмістити,
І.
Змінйтися, нйюся, еш ся,іл. Помі
няться. ЗОЮР. 1. 72. А ну, зміняймосьІ щ^, стиш. гл. Поміщать, помістить. Н
НВолын. у.
змістили докупи. Паплогр. у.
II.
Зм інйтися, нйюся, ешся, сов. в. ЗміщАтися, щАюся.ешся, СОВ. В. ЗМІ
зм інитися, нюся, нищ ся, гл. Измінять- СТИТИСЯ, щ ^ся, стишся, іл. Поміщаться,
ся, изміннться, переміняться, перемінить поміститься. Добре ся пестити, коли ся б
с я . Чою ж ти, синочку, з личенька змі де змістити. Ном. Де 1399. То б не змг-

Зміюк—Змолотися.
сталися на землі люде, як би не вмірали.

НВолын.. у. Таке й у голові не зміщається,
а ке ?поу іцоб його одним словом вимовити.
Св. Л. ЗОО.
Зміюк, к&, м. Самецъ-змѣя. Желех.
Змію ка, к и , ж. Змѣя, большая змѣя.
Ж ила стара баба така, що вміла зміюк
іскликати. І'рин. II. 46.
Змій, змії, ж. Змѣя. А під тим каш
менем да люта змія лежить. Чуб. III. 440.
Ум. Змійка.
Змійстий, а, е. Змѣевидный. Отари?
нівечив зміястими стрілами. К. Псал. 181.
Змлбїти, лбю, їш, іл. Истомить. Зима,
ді, мя зморозила, а літо змлогло. Гол.
Ц . 425.
Змбва, ви, ж. 1) Угоиоръ. Удовиця
змови їх не знає. Мкр. Н. 15. А все таки
з моїм немудрім слові була якась недові
дома сила, бо з правдою було воно у змові.
К. ХП. 12. 2) Заговорь.
Змбвини, вин, ж. мн. 1) Уговоръ.
І погуби їх серед ради, серед їх змовин не- •
честивих. К. Псал. 9. 2) Сговоръ. Зробили
змовини, а там і весілля справили. МВ.
І. 117.
Змбвити, ся. См. Зм овляти, ся.
Змбвка, к и , ж .= З м о в а . У нас була
змовка наѵерід, то й пішли вдвох красти.
Новомоск. у. (Залюбовск.).
Змовк&ти, к&ю, еш, сов. в.змбвк(ну)ти,
ну, нѳш, гл. Смолкать, смолкнуть. Сгхиі—
кажу йому. В ін і змовкне. МВ. II. 9.
Змовлбнник, ка, м. Заговорщикъ..
Желех.
Змовдйти, лйю, еш, сов. в, змбвити
влю, виш, гл. 1) Говорить, проговорить,
промолвить. І риба річ премудру твою
змовить. К. Іов. 26. Змов мені одно сло
вечко. Г. Барв. 72. 2) Сговаривать, сгово
рить. Мене змовили за багатого одинця. Г.
Барв. 475. Як змовляють, то стб коней,
дають, а як змовлять, то чоргпма і одного•
Лебед. у. В суботоньку змовляли, в неділоньку звінчали. Маркев. 87. 3) Заговари
вать, заговорить (о знахаряхъ). Баба при
стріт змовляє. КС. 1893. VII. 76,
Змовлйтцся, лйю ся, ешся, сов. в.
Вмбвитвся, влю ся, вишся, гл. У товари-,
ватьсл, уговориться, условливаться, усло
виться. Кп. Драм. 310, Змовлялись, завтра
як до бою достанеться їм приступить.
Котл. Ен. V. 44. Почали ми змовлятись,
як двері відчинити Ватрі і як їй вийти. 1
МВ. II. 103. Так змовлялися три това
риші. Чуб. III. 411. 2) Сговариваться,
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сговориться (свадебн. обрядъ). У суботу
змовлялись, а в неділю вінчались. Чуб. V. 201.
Змбвчати, чу. чиш, гл. Смолчать.
Врат змовчав, тільки по юловиі дівчину
погладив, МБ. І, 12.
Змбга, ги, ж. Возможность. Терпіла я,
терпіла, так уже змоги не стало: взяла
та й покинула його, жгіви собі сам.
Змогти, вмбжу, жеш, гл. 1) Смочь,
быть въ состояніи. Во ти будеш сварити,
а я ся журити, то не зможу, молоденька,
по світі ходити. Чуб. V. 529. А вже мені
старенькому без коня пропадати, не зможу
я по степах чвалати. Мет. 444. Не зміг
одвести очей од молодої. Стор. МПр. 77.
Коли хочеш, зможеш мене очистити, вв.
Мр. І. 40. 2) Одолѣть. Котл. Ен. V. 18.
Божевглля-кохання змогло безщасну, Г. Барв.
399. Два дні" не спить і сон його не змохсе.
Харьк.
Змогтйсяі ж уся, жеш ся, гл, 1) Со
браться съ силами. Я тебе доведу, голубко.
Зможися, щоб іще гірше тобі не було. МВ.
(О. 1862. 111. 43). Не змоглись на Єван
геліюТ цілуйте псалтирь. Ном. № 12026.
Ух, іззіла обух! коли б змогтись, та ще
поволоктись—казав чоловік, маку дам. Ном.
№ 4841. 2) Устать, утомиться.
Змбжність, ности, ж. — Можність.
Ном. 76 12025.
Змок&ти, к&ю, еш, сов. в. змбкти,
к н у , неш, гл. 1) Мокнуть, смокнуть.
нивий в своїй хат і змокне. Ном. № 10838.,
2) Иносказательно: горѣть, сгорѣть. См*
Мокти.
Змбклий, а, ѳ. Промокшій.
Змокр&віти, вію, еш, гл. Сдѣлаться
влажнымъ. сырымъ, мокрымъ. Желех.
Змокріти, рію, еш, іл. = Змокравіти.
Константиногр. у, Дещо. 66.
Змбкти. См. Змокати,
Змолодикув&ти, к^ю , еш, іл. Про-*
Ж ИТЬ ХОЛОСТЫМЪ. #

‘
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Змолодіти, дію, еш, м. Помолодіть.
Все у при)юді немов злюлоділо. ІДог. Сл. 61.
Змблоду, нор. Смолоду. Привикай до
госшк)(і}хпіва змолоду, не будеш знать на
старість голоду. Ііом. Л* 10100. Старий з
первою молоду був кріпкий. Харьк.
Змолоти, вмелю, леш» гл. Смолоть.
Принесе зерно, змелють у братовім млині.
Рудч. Ск. II. 12. Змели мені пшениченьку.
Чуб. V. 17.
Змолбтися, змелюся, леш ея, гл. Смо
лоться. Без мене і хліб не змелеться. Ном.
& 2523.
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Змолотити— Змусувати.

Змолотйти. См. Змолочувати.
Змолбчувати, чую, еш, сов. в. змо
лотйти, ч^, типі, гл. Смолачивать, смо
лотить. В ін сам у день змолочував більш
як десять чоловіка. Грин. II. 270. У його
на виду 'чорт сім кіп юроху змолотив.
Ном. № 8521. А в вівторок снопів сорок
пшениці нажала; а в середу повозим, в
четверг змолотим. Чуб. У. 1098.
Зморгнути, н ^ , нбш, гл. Мигнуть.
Зм оргн^тися, н^ся, нбшся, гл. Пере
мигнуться. Поетовим вона йому вечерю,
зморгнулглсь одно на одно: є мов. Рудч. Ск.
Н. 165.
Змордув&ти, д?ю, еш, гл. Измучить,
изнурить. Ой не їдь, рідненький, бо доріопенька злая: коня змордуєш. Мет. 32.
Змордуватися, д^ю ся, ешся, гл. Из
мучиться, изнуриться.
Зморйтн, рю, риш, гл. Утомить, изну
рить. Барабаш, зморений кріпкими трун
ками од Хмельницькою.
Зморйтися, ріося, ришся, гл. Утомить
ся, умориться, изнуриться. Да як же ти
зморилась! посидь трошки. Г. Барв. 91.
Зморбзити, ж у, виш, гл. Заморозить.
Ой морозе, морозику, добрий чоловіче, змо
розь тою когутика, хай не кукуріче.
Мл. л. сб. 308. Ой зіма, зіма, морозовая,
прошу к тебе, не зморозь мене. Лавр. 120.
Зморокув&ти, к^ю , еш, гл. Выдумать.
Ходж собі по вулиці, та ось що зморокував. Кв. Драм. 228.
Змбрх(ну)тися, нуся, нешся, гл. Смор
щиться.
Змбршка, ки, ж. 1) Морщина. На
лобі.... зморшки. Мир. ХРВ. 219. Омелько
п ’є та супиться, аж зморшки понабігали
йому на лобі. Левиц. ПЙО. І. 372. 2) Сбор
ка у бѣлья. 3) Грибъ: сморчокъ.
Зморш куватий, а, ѳ. Морщинистый.
Зморщити, щу, щиш, гл. Сморщить.
Рудч. Ск. II. 108.
Змбрщитися, щ уся, щишся, гл. Смор
щиться. Левиц. Пов. 339. Згорбився, змор
щився ще й зажурився. Чуб. V. 1147.
Змбрщка, ки , ж. = Зморшка. Н а виду
тамі зморщки вже, як у мене. Павлогр. у.
Зм оскалілий, а, ѳ. Обрусѣвшій. О,
1861. XI. Св. 44.г
Змоскаліти, лію , еш, гл.Обрусѣть. Жел.
Змоскалювйти, люю, еш, гл. Отбыть
солдатчину. Т и спарубкував, змоскалював,
.а такої свити не носив. Васильк. у.
Змостйтя, ся. См. Змощ уватя, ся.
$мотйти3( ся. См. Зм отувати, ся.

Змбтувати, тую, еш, сов. в. вмотйти,
тйю, еш, гл. Сматывать, смотать. Я оці
мички спрям і змотам. Рудч. Ск. II. 44.
Змбтуватися, тую ся, ешся, сов. в. змо
татися, т&юся, ешся, гл. Сматываться,
смотаться. Прийдеться ниточка до клу
бочка, та не змотається. Ном. № 4092.
Змот^зити, ж у, виш, м. Связать ве
ревкой. Овруц. у.
' Змочй, змбжу, жеш, ід. = Змогти.
Желех.
Змочйтя. См. Змочувати.
Змбчувати, чую, еш, сов. в. змочйти,
ч ^, чйш, гл. Смачивать, Смочить, изма
чивать, измочить. Змочувам холодною во
дою засмажені Прісчині уста. Мир. Пов.
I. 170. Який Бог змочив, такий і вису
шить. Ном. № 78. Н і дощик йою не змоче.
Мет. 208.
Змбщувати, щую, еш, сов. в. змостйти, щ^, стиш, и . 1) Намащивать, на
мостить, настилать, настлать. Жінка не
злюбим й високу кровать змостим. • Чуб.
V. 668. 2) Свивать, свить гнѣздо.
Змбщ уватяся, щуюся, ешся, сов. в.
змостйтися, щ ^ся, стишся, ід. Бзбираться, взобраться и сѣсть. На сідало кури
змостились. К. ЦН. 308.
Змрік, рбку, м. Сумракь. Желех.
Зм р^ж итя. См. Змружувати.
Змр^ж увати, жую, еш, сов. в. змр^ж итя, жу, жяш , гд. Закрывать, закрыть
(глаза). Іщ е й очко змружить. Грин. Ш .
163.
Змудрувйти, р^ю, еш, гд. 1) Измы
слить. Та 0а! не всякий так змудрує, як
сам Вершлій намалює. Котл. Ен. VI. 49.
2) Перехитрить. Бабу і чорт не змудрує.
Ном. № 9074.
Зм илити. См. Змудюв&ти.
Змалю вати, люю, еш, сов. в. зми
лити , лю, лиш и ви лляти, ляю , еш, гд.
Натирать, натереть, надавить.
З м ін и т и , НЮ, НИШ, гд. Номеркнуть.
Сонце то засяє, то змуне. Левч. 113. Сонце
майорить між ними (хмарами)— то засяє9
то овсі змуне. О. 1862. IX. 62.
Змурув&ти, р^ю, еш, гд. Построить
(изъ камня, кирпича); соорудить. Змуру
вав високу башту. Грин. І. 128. Оце зму
рував Спаса. Ном. 14223.
Змусити. См. Зжушати.
Змусув&ти, с^ю, еш, гл. Придумать.
Сивиллу м и т е .безтолкову, ї ї се мізок змусував- Котл. Ен. ІУ. 6.

Змусуватися—Знак.

Змусуватися, с^юся, ешся, гл. Пере
бродить, перепѣниться.
Змутйти, чу, тиш, гл. Возмутить; по
кутить. Надлетіли гуси з чистого броду,
змутили мені студену воду. Чуб. V. 325.
Зм етати , ч у, чиш , гл. Измучить. Лейид- П°в>
Змочитися, чуся, чишся, гл. 1) Изму
читься. А джміль впився, з чорногузом
Цився, почав бійку велику, чорногуз зму
чився. Чуб. V. 1144. 2) Прожить въ мутеахъ, страДаніяхъ. Бідна Гапчина сестра
не зжила, а змучилась. О. 1861. X. 32.
Змуш&ти, ш&ю, еш, змушувати, тую ,
КШ, сов. В. ЗМІСИТИ, шу, сиш, гл. 1) При
суждать, принудить. Чи змусиш т и до послухання тура? К. Іов. 88. Ой я тебе не
змуьиаю, по щире кохаю. Гол. І. 239. 2) Съ
отриданіемъ. Не быть въ состояніи. А
що ж я буду робити, гцо не змушу воро
гів. пережити. Чуб. V. 595.
Зм 'якчйти , чу, чйш, гл. Смягчить.
До півночі Оухобрус молився Богу за свою
Марту, гцоб Господь зм'якчив ї ї сери#.
Левиц. Пов.^
{
Зм’якш іти , шію, еш, іл. Стать мягче;
присмирѣть. Треба полити, гцоб зм’якшіла
земля. Волч. у. (Лободовск.). Уже тепер
старшина зм'якшів. НВолын. у.
Зм’йти, зім ну, неш, м .= 3 ім н я т н .
Чуб. У. 1185. Д а покуль батеньку я з'єд
нав, я свою шапочку стер та зм'яв. Мет.
179.
Знаббчитися, чуся, чиш ся, гл. Искри
виться. Чоботи знабочились. Мнж. 181.
Знав&ти, и . Знавать, знать. У титаря,
нош знавав. То козаки теє зачували, усі
замовчали, бо в гріхах себе не знавали.
Макс. (1834). 15.
Знавбць, вцй, гл. Знатокъ. Желех.
Знавідйтися, дж ^ся, дйшея, м . =
Знавісніти. От, знавідився, чи гцо? НВо•Лын. у.
Знавіснілий, а, ѳ. Взбѣсившійся, соЮедшій съ ума.
Знавісніти, нію , еш, гл. Взбѣснться,
■сойти съ ума. Вябко! ти знавіснів! Г. Арт.
(О. 1861. ІП. 83).
Зн&гла, нар. Внезапно.
Знагодйтися, дж ^ся, дйшея, гл. Слу
житься. Закр.
Знадвірній, я , е. Внѣшній. Левиц.
Шравда, 1868, 557). Левиц. I. 205.
ваадвбру, нар. Со двора, извнѣ, снаРУЖи. Воно йою взяло до батенька і посана причілку знадвору, а само поле
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тіло. Рудч. Ск. И. 43. Знайшли осля при
в'язане коло дверей знадвору, вв. Мр. XI. 4.
Знбдж увати, джую, еш, сов. в. 8Н&дити, дж у, диш, гл. Привлекать, при
влечь, приманивать, приманить.
Зн&джуватися, джую ся, ешся, сов. в.
вн&дитися, дж уся, дишся, гл. Идти, пойти
на приманку, увлекаться, увлечься, при
маниваться. Константиногр. у. Желех.
Зн&дний, а, ѳ. Привлекательный. Знад
ний з усмішкою погляд. Мир. ХРВ. 8.
Зн&доба, би, ж. Надобность. В знйдобі бути. Быть нужнымъ. Наша дівка в
знадобі. Грин. ПІ. 96.
Знадобйтися. См. Знадоблятися.
Знадоблйтися, лАюся, ешся, сов. в.
знадобйтися, блюся, бйшея, гл. Надо
биться, понадобиться, пригодиться. В ха
зяйстві все знадобиться. Ном. № 10110.
М ені з жінкою не возиться, а тютюн та
люлька козаку в дорозі знадобиться. Нп.
Ісус Христос народився, всьому світу зна
добився. Чуб. Ш . 321. Знадобилась вона
тепер бідолашній Х им і. МВ. II. 65.
Знадбб’я , б'я, с. Снарядъ. Вибалки
бачуть, гцо волок подертий, та кажуть:
„хай тобі гаспид з твоїм знадоб*ям?
Харьк. у.
Зи&дтом, нар. Слишкомъ. Узяв п'ят 
надцять кіп знадтом з десятини. НВолынск. у.
Знабиість, мости, ж., и п р.= Зн ай о мість и пр.
Зн&йда, ди, об. Найденышъ.
Знайдйбіда, ди, м. Авантюристъ, иска
тель приключеній.
ЗнййдУх, ха, лі.= 3н ай да. Желех.
Зн&йко, ка, м. Знающій, свѣдущій.
Знайко біжить, а незнайко лежить. Ном.
№ 6018.
Знайбмий, а, ѳ. Знакомый. А пані
перелякалася: то за тим знайомим шле,
то за другим. МВ. II. 53. Сей звичай був
не тільки між товариством і знайомими,
а й між чужими. Стор. II. 181.
Знайомісінький, а, ѳ. Совершенно
знакомый, совершенно извѣстный. Що
мені там кожна стежечка, кожний ку
щик знайомісінькі. МВ. І. 13.
Знайбмість, мости, ж. Знакомство.
Чуб. І. 255.
Знайтйся. См. Знаходитися.
Зн&к, к у , лі. 1) Знакъ. Дав же зрад
ник йою знак гм. вв. Мр. ХЇУ. 44. Те
лятко шукаю, десь ся загубило, а Чёрвоним
знаком гшзначено було. Чуб. V. 69. 2) Да-
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Знакімець— Знати.

В&ти в знаки. Показувать видъ, давать
Знам іритися. См. Знам ірятися.
понять, обнаруживать. 3) Датися в знаки.
З намірятися, рйюся, ешся, сов. в „
Дать себя знать. Татарії й турки дались . внаміритися, рюся, ришся, гл. Возпаз^‘
в знаки й поспільству й ш ляхт і. К. ЦН.
риваться, вознамериться. О. 1862. ѴІЦ. 22'
208. Але ж дався він у Знаки! Ном. Знамірився тікати додому. О. 1862. ѴЩ
№ 2764. 4) По знаку. Знакомый, ая, ое,
Знйний, а, ѳ. Известный. Добре знані
взвѣстный, ая, ое. Чи по знаку кому пси нам речі. вв. Л. 1. 1. Знана на ввесь еві)п
Оглав білохатий? Шевч. 492. По знаку Баба Борець. Г. Барв. 426. Не дивипШя
чоловік* лице по знаку. Зміев. у. 5) Що на знаних і великих* не'дивиться на вбо
воно за знак? Что бы это значило? Що гих і багатих. К. Іов. 75.
воно за знак* що твоя дочка щмїздили в
Знбник, ка, .м.=8н&тник. Еф. 00.
гості? Рудч. Ск. II. 67. 6) Знаком. Видно;
Знаний, нй, с. Знаніе. Левиц. Пов. 266.
очевидно. Знаком, що ліпше. Вх. Зп. 22.
Знарбк, к у , м. 1) Умыселъ. 2) Слу
Знакім ець, мця, м. Знакомый. Зміев. чай. Як на той знарок і в шинку на сей
у. Се ж його знакімець\ вони здавна зна час нікого не лучилось. Дорош. На Укр. 8.
ються. Верхнеднѣир. у. (Залюбовск.).
Знарбшнѳ, нар. Нарочпо, умышленно.
Зн ак ім д я, л я , знакім я, м я, с. Зна В ін дав мені знарошне серце мляве, знарошне він лякає мене страхом. К. Іов. 52.
комство. Екатериносл. у. (Залюбовск.).
Знакбмий, а, ѳ. Знакомый, извѣстный. Не знарошне він занедбав Квітчин способ
К. Псал. 203. До порогів недалеко* знакома малювання наших селян. Хата. X.
Зн арй ддя, дя, с. Орѵдіе. 1 Господь
дорога. Морд. Знакомі люде дохожали ули
його
ізбавить од ловецького знаряддя. К.
цею. МВ. II. 104. Я к города— так знако
мых: де пойду* то випхнуть. Ном. Л? 9482. Псал. 212. Котляревськгш... був тільки
Знакомйтель, л я , м. Знакомый. У знаряддям українського світогляду. К. ХП.
123.
мене е в Охтирці знакомителі. Харьк. у.
Знарядйти. См. Зн&ряжати.
Знакомйтий, а, ѳ. Примѣчателыіын,
Знаряжйти. жйю, еш, сов. в. знарядостопримечательный, првмѣтный, извест
дйтн,
джу, диш, и . Снаряжать, снаря
ный. Це знакомитий буде стовпець, бо
дить.
У
наряді доброго коня купувала* мене
сучків дуже багато. Черни г. г. Це свита
знакомима. НВолын. у. Сусіди* сусідоньки, молодою в поход знаряжала. Макс. (1849). 83.
Знаскбка, нар. Наскочивши, налетомъ.
не бачили моєї жінки? Моя жінка знако
Зн&ти, 8Н&Ю, е ш , гл. 1) Знать. Х у п о ж
мима: підтикана ззаду свита, на ніжку
налягає* ще й на плечах горбок має. Ном. в світі знає* що Біг гадає! Ном. № 29.
Л* 9116. Прийми (Гомере) нас під свою ’ Знаю тебе, хто еси. вв. Мр. І. 24. Десь
опеку знакомиту. К. ХП. 70. Був альфа ви не знаєте любощів ізроду. Мет. 93.
і омега знакомимою товариства святих 2) Видно, замѣтно. Знати, Марусю, зна
ти* в которій вона хаті. Мет. 234. З ким
братів Барила і Меоодія. К. XII. 11.
Знакбмість, мости, ж. = 3 н ак ім л я. стояла, говорила— підківонькп знати. Чуб.
Марьев. 52
III. 112. Знати милу по личеньку, що не
спала
всю ніченьку. Лавр. 115. 3) Видно.
Знаменйтий. а, ѳ —Знакомитий. М и
Знать не дуже добачали старі очі. Левиц.
кола н і м н я знамените. Чуб. І. 169.
Зн&мбыб, на, с. 1) Знакъ, знамепіе. І. 2. 4) Съ отрицаніемъ. Неизвестно. Я*
М ій меч? Це Знамено святої правда. К. знати, щоб то значило. О. 1862. VI. ^0.
ЦН. 208. 2) Знамя. Шевч. 233. Вже ‘ Не знать* де ділось. ЗОЮР. Н. 34. Чоло
військо пішло, знамена мають. Чуб. V. 503. вік не знать куди і подавсь. Стор. МПр.
Наше національне знамено. К. ХГІ. 133. 59. Не знать гю якому говорять. Се я ке
3) Печать, клеймо. Левиц. (Правда, 1868, знать чого злякалася. Г. Барв. 195. ІІослѣднее выраженіе имѣетъ также значе449).
Зн&менуватися. ную ся, ешся, іл. ніе: пустяка испугалась. Вираженій., не
Прикладываться ко кресту и др. евлщен- знати що (чого, чому и пр.;, не знати за
що— значать не только цєизвЄстно что,
нымъ предметамъ.
Знаменита, нят, с. мн. Значки или за что, но также имѣютъ смыслъ: ни
клейма на рогатомъ скотѣ, налагаемые на чтожная веіць, маловажная иричина, ПУ'
него гуцулами предъ выгономъ въ поло стякъ, изъ-за пустяка. Чою тобі смути~
нину. Кождий клш)е своїй маржині свої тисъ не знать чим? МВ. (О. 1862. III. 63).
Бідкається не знать чим. Ном. № 13685.
знамені,йта. Шух. І. 196, 197.

Знати й— Значитися.
Пе знать за гцо зазмагались. 5) Знай.
Будто, какъ будто. Стара верба похили
в с ь над ним, знай та ненька рідна над
своїми діточками. Федьк. Пов.
Зн&тий, а, ѳ. Видный, замѣтный. Зна
ті були міщане раз уже з тою, гцо не
носили табель,— тілько ніж коло пояса:
одні пани да козаки ходили при шаблях.
Я. ЧР. 63.
Зи&ТЯСЯ, 8Н&ЮСЯ, ешся, ІА. 1) Знать
ся, водить знакомство. -Бодай ніхто не
діждав з багатими знаться. Ном."№ 1416.
Розійшлися, мов не знались. Шевч. 483.
Прощайте! Дай, Боже, знаться! Г. Барв.
43. 2)— на чому. Смыслить въ чемъ, знать
толкъ въ чемъ, имѣть въ чемъ-либо позланія. Теля не знається на пирогах. Ном.
№ 6510. Знався на пасіці добре. Сим. 202,
Знйтний, а, ѳ. Замѣтный.
Зн&тнйк, к а, ле. Знахарь, колдунъ.
Мпж. 72. Сей Бондарь знатнйк великий
був. О. 1862. V. 102.
Зн&тнйця, ці, ж. Знахарка, колдунья.
Занедужала . Пилипиха. Покликали ми до
неї усіх знатниць і лікарок. МВ. Н. 178.
Зн&тяо, нар. Замѣтно, видно. Сієї
тички не знатно буде, бо билка тонка, не
видно буде здалеку. Павлогр. у. (Залюбовск.).
Зн аттй , тй, с. Знаніе. Бува там, у
громаді, якесь знаття потайне, гцо прочуває непевну правду доразу. МВ. (О. 1862.
І. 96). Коли б, як би знаття. Ёсли бы было
взвѣстнО. Як би знаття, гцо в кума пит
тя, то б і дітей забрав. Ном. Л* 5407.
Зиат^рити, рю, риш, гл. Снаровить.
Знатурив коня. НВолын. у.
Знат^ритися, рюся, ришся, гл. Снаровйться. Знатуривсь кінь. НВолын. у.
Зн&ха, хи, ж. Знающая, мастерица.
Мкр. Н. 36.
Знйхарка, к и , ж. = Знатниця. Од
пристріту знахарка бере шклянку чи ку
хлик води, кида туди жарину, втпира
хворого сіллю, итує гпією водою і дає й хлис
нути її. Ном. Ле 13927.
Знахарство, ва, с. Знахарство.
Зн&харсысий, а, е. Знахарскій.
Зн&харь, ря, м'. = Знатник. Став я
шукать знахарів та усяких характерни
ків. Стор. МИр. 41. Знахарі і знахарки,
замісць „воистину воскресеи, кажуть: „по
боАоту хожу, чайок деру*, або гцо инше,
Що думають заподіять чарами. Ном. .V 289,
стр. 282.
Знахарювйти, рюю, еш, гл. Занимать
ся знахар* тиом'ь. Що не тілько та пан
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Сава церков та руйнує, із бісами став за
право й дуже знахарює. Макс. (1834). 91.
А його жінка гце к тому й знахарювала,
та таки так, гцо декому і помагала.
Мог. 111.
Зн&хід, ходу* м. Нахожденіе; находка.
Желех.
Знйхідка, ки , ж. Находка.
Знахбдитя, дж у, диш, сов. в. 8найтй,
й д ^, деш, гл. 1) Находить, найти; обрѣтать, обрѣсти. 'Х оч ти знайдеш з русою
косою, та не знайдеш з такою красою.
Мет. 111. Посилала пані шукати. Ш у
кали, шукали—не знайшли. МВ. II. 52.
Не знайду я такої дружини. Хата. 35.
Там грішники перестають буяти, там
томлені знаходять опочивок. К. Іов. 8.
Знайшли Ентелла сіромаху, що він під
тином гарно спав. Котл. Ен. II. 17.
2) Знайти дитину. Родить ребенка. А ї ї
уже й не турбую, моєї бідної Катрусі,
щоб уже благополучно знайшла. Г. Барв. 298.
Знахбдитися, дж уся, диш ся, сов. в.
знайтися, д^ся, дѳшся, гл. 1) Находить
ся, найтись, отыскиваться, отыскаться.
Я к ножем пробито, то знайдуться лгкщ
а як закохання—пропала навіки. Чуб. У: 3.
Побить, то й абихто знайдеться,— от
инше діло пожалувать! Ном. № 4072. 2)
Только сов. в. Родиться. Дитина знайшлася. КС. 1893. VII. 74.
Знахожйти, ж&ю, еш, гд.=Знаходити.
Стали т ії сини до розуму дохожати,
стали собі молоді подружжя знахожати.
Мет. 347.
Знахож&тися, ж&юся, ешся, «д.~3находитися. .
Зн&хорка, знахурка, ки и п р .= 3 н а харка и їїр.
Знахоровйтнй и знахуровйтий, а, е.
Умѣющій знахарствовать. А його жінка
та була якась знахоровита. Чуб. II. 12.
Знйчитя, чу, чиш, гл. Значить,
означать. Що значить, що ти луч'іе за
мене вдариш? Рудч. Ск. І. 50.
Зн&чйти, ч ^ , чйщ, гл. 1) Мѣтить,
намѣтить, дѣлать на чемъ - либо мѣтки,
знаки. Уже я й значив шапку, так все
таки крадуть. Лебед. у. Узяв заступ та
лопату, пігиов ямки значити. ЗОЮР. И.
87. 2) Показывать признаки беременности
(о животныхъ). Ся корова вже значйть.
Замѣтно, что эта корова стельная, скоро
отелится. Аф. 458.
* Значитися, ч ^ся, чйш ся, м. Містить
ся, намѣчаться, обозначаться. ,
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Значіння—Знемаганий.

Зн&чіння,
ня, с. Значеніе. К. Кр. 20.
»
З н ач ін н я , ня, с. Дѣланіе мѣтокъ, наложеніе знаковъ.
Знйчка, ки, ж. Мѣтка (Кіев. у.),
значень. Подивись, он у воротях значка
хомишина. К. МБ. X. 7.
Зн ач кй й , &, 6. Мѣченый, замѣтный,
имѣющій знань.
Значковий, а, ѳ. — товариш. <Вь старомъ малорускомъ войскѣ прапорщикь.
Котл. £н. (1874). 204. Після полкової кан
целярії слуэюив він значковим товаришем.
О. 1861. X. 28.
Знйчнйй, а, е. 1) Значительный. Знач
ная часть війська. 2) Видный, замѣтный.
Б ув сей чоловік значний між усіма на
сході сонця. К. Іов. 3. 3) Знатный. Значні
пани і шляхетство. Стор. МПр. 67.
Чоловік значного роду. 0в. Л. XIX. 12.
4 ) = Значний. Значні гроші, значний віл.
НВолын. у.
Значність, ности, ж. 1) Значитель
ность. 2) Знатность. Н ауку і талант над
значність прекладали. К. Дз. 13.
Знйчно, нар. 1) Значительно. 2) Вид*
но, замѣтно. Значно, гцо господарь. Федьк.
II. 80. Все ж тото буде на можу личень
ку значно• Грин. III. 558. 3) Знатно.
Значбк, чка, м. Значокь. Веліли вони
тобі сії значки до рук приймати, а мені
листи королевські оддати. Дума.
Знаю ка, ки, об. Знатокъ. Александ
ров. у. Слов. Д. Эварн.
Знаю чий, а, е. Знающій. От волохи:
т і знаючії усяке зілля зна від чого воно,
нагцо— знаючі дуже! Канев. у.
Знёбачки, знёбашкн, нар. Неожидан
но. НВолын. у. Знебашки приїде пан, по
жив тижнів зо два та й поїхав, а око•
мон свое. Каменец, у.
Знеббж итися, ж уся, жиш ся, гл. При*
кинуться бѣднымъ. У иншого (землі) й
так день на тридцять’, ні, сього маж йде, гцоб гце виплакати. Прийде до пана, знебожиться: „Дайте, пане, землі, бо в мене
зовсім мало*. О. 1862. У. 109.
З н еб ^ тя, б^ду, деш, и Лишиться,
потерять. Я свою силу знебув. НВолын. у.
Знѳб^тися, б^дуся, дешся, гл. Изне
мочь, устать. Я з ним не нажилась, а тіки знебулась. Черк. у.
Зневйга, ги, ж. Неуваженіе, прене
брежен! е, непочтеніе. Побачив Турн собі
зневагу: не мед дають тут пить, а брагу.
Котл. Ен. VI. 28. Зневйгу дати. Оказать

неуваженіе. Дали зневагу матері. НВо
лын. у.
Зневаж&тн, ж&ю, еш, сов. в. знева
ж ити, жу, жяш, гл. Не уважать, оказы
вать, оказать неуваженіе, пренебрежете,
оскорблять, оскорбить. Свою ггеньку знева
жає, з двора ї ї виганяє. Макс. (1849). 100.
Будуть мене пани і козаки на підпитку
зневажати. Мет. 415.
Зневаж ливий, а, ѳ. Неуважительный,
пренебрежительный.
Знѳв&жливо, нар. Неуважительно, пре
небрежительно. К. Бай. 18.
Знѳвйжний, а, е = Зневаж ливий.
Желех.
Знѳв&жио, нар. = Зневаж ливо. Левч.
83, 121.
Знѳвіж ити, ж у, жиш, гл. Обмануть,
поддѣть. І гцоб зневіжить, збити з тол
ку... Мкр. Н. 9.
Зневіра, ри, ж. Недовѣріе, сомнѣніе.
А нині жаль, зневіра серденько облягли.
Млак. 17.0
Зневіритися, рюся, ришся, гл. 1) Поте
рять вѣру, извѣриться. 2)—кому. Утратить
довѣріе. Ти мені зпевіртся. НВолын. у.
ї й уже тепер усе зневірилося\ Мир. Пов.
II. 110. Тобі... зневірились люде. К. ЧР.
305.
Знѳвблѳння, ня, с. Лишеніе свободы;
принужденіе.
Зневолити. См. Зневолювати.
Зневолю вати, люю, еш и зневолйти,
лйю, еш, сов в. зневбдити, лю, лиш, гл.
Лишать, лишить свободы; принуждать,
принудить. Убогою зневоляготь. К. Іов. 52.
Зневоляєш мене до того. КС. 1883. VII.
519.
Знегі'ддя, д я, с. Невзгоды, тяжелое
время. Тяжко, тяжко мені з дому тебе
одправляти, а гце тяжче біля себе в знегідді держати. Макс. (1849). 7.
Знегода, ди, ж .= 3 н е г ід д я .
Знеж йтися, ж ивися, вбшся, гл. Ли
шиться чувствъ. Ударився так здорово, гцо
аж знежився був. Кіев. у.
Зн&знімки, нар. Вдругъ, неожиданно.
Константиногр. у.
Знелю діти, дію, еш, гл. Сдѣлаться
нелюдимымъ, одичать.
Знѳмйга, ги, ж. Изнеможеніе, утомленіе. В мене була дуже працьовита коби
ла,— чи на гору там, чи що — й знемаги
їй нема. Харьк. См. Знемога.
Зн еяй ган яй , а, е.—на. Изнеможенный

Знемагати—Знизнутися.
-чѣмъ. Постреляний, порубаний на рани
смертельні знемаганий. Мет. 440.
Знемаг&ти, гйю, еш, гл.— на. Изеемотать отъ. То тим вони спочивали, гир на
уа н и пострелят да порубані дуже знема
гали. Макс. (1849). 17. На сон знемагати.
Сильно хотѣть спать. А которїі хмельні
бували, на сон знемагали. Макс. (1849). 39.
Знемйлити, лю, лиш , гл. Сдѣлать нелріятнымъ. Світ
мені знемилила. Г.
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Зн есйлітя, лію, еш, гл. Обезсилѣть.
Знесилів я духом. Г. Барв. 411.
Знеславити. См. Знеславлю вати.
Знеславлю вати, люю,вш и знесла влйти, лйю, еш, сов. в. знеславити, влю,
виш, гл. Обезславливать, обезславить.
Желех.
Знбстй, ся. См. Зносити, ся.
Знбстямка, нар. Въ безпамятствѣ.
Знбтелыеи, нар. = Зненацька. Знетельки
шурхнула мсСленька сіренька пташ
Б арв. 72.^
ка.
О.
1862.
VII. 48, 49.
Знемйлитися, люся, лиш ся, гл. =
Знбтушити, шу, шиш, гл. Испортить.
Знемиліти.
Знемйліти, лію, еш, гл. Сдѣлаться Знетушив мій сіряк чисто. Миргор. у.
Слов. Д. Эварн
лепріятнымъ.
Знбхотя, знбхочу, нар. Нехотя, проЗнемога, ги, ж. Изнеможеніе, слабость.
Мир. ХРВ. 56. Знов у знемозі впала Те- тивъ воли, неохотно. Давно!— знехотя про
т я щ на траву. Г. Барв. 540. См. Зне- моет Сухобрус і замовк. Левиц. Пов. 42.
Знехочу баба порося ззіла. Посл.
мага.
Знбхтати, таю, еш, гл. — Знехтувати.
Знемог&ти, гйю, еш, гл.—Знемагати.
Знехтали
став, та й нема тепер. НВолын. у.
Знемогтйся, ж уся, жешся, гл. Уто
Знбхтування, н я, с. 1) НебреЖеніе;
миться, устать, изнемочь, выбиться изъ
силъ. Погасли очі, знемоглися руки. К. XII. порча отъ небрежеаго обращенія. 2) Пре
53. Знемігся ж мов і, задрімав. Котл. Ен. небрежете.
Знбхтувати, тую, еш, гл. 1) Испор
ЗІ. 36.
Знемочй, ж у, жеш, іл.= Зн ем огти ся. тить, небрежно обращаясь. 2) Пренебречь,
оставить безъ вниманія, забросить. Підій
Желех.
Знемощіти, щію, еш, іл. Изнемочь, меться угору, кого знехтували люде. К.
рбезсилѣть. Стане навколішки і молиться Псал. 26. Знехтували мене сірому. Г.
Барв. 196.
собі, аоїс поки знемощіє. Грин. II. 153.
Зночбв’я, нар. Неожиданно. Як ось
Зненйвидіти, дж у, диш, гл. Возненавидѣть. Рудч. Ск. І. 138. М ати сина та знечев'я вбіг Меркурій, засапавшіїся,до богів.
оженила, молоду невістку та зненавиділа. Котл. Ен. II. 20. Собака знечев'я як ки
неться на мене. См. Нечевля.
Мл. л. сб. 236.
Знйділий, а, ѳ. Зачахнувшій, исху
Знен&вистити, щу, стиш, гл.= 3ненадалый.
видіти. Зненавистили люде старшину та й
Знйдіти, дію, еш, гл. Зачахнуть, ис
ж схотіли його вдруге вибірапги. Волч. у.4
худать. Аж знидів, ждучи грошей. Черк,
(Лободовск.).
Знен&знімка, к ар .= 3н езн ім к а. Харьк. у* Зниділо дитятко, зниділо, на гору воду
Зненапа,жгр = Зненацька.Ш ух. 1.180. носячи. Чуб. III. 178. Аби зниділи як віск
Знѳн&цька, нар. Неожиданно, внезап на огні, піна на воді, роса на траві; так
но. Кіев. у. Напасть на ворогів збірався, аби зниділи уроки от... Гол. IV. 539.
Зниж ати, ж&ю, еш, сов. в. знизйти,
■зненацька копопгі гм дать. Котл. Ен. У.
28* Зненацька ударили на всі московськії ж ^, зйш, гл. 1) Понижать, понизить, опус
кать, опустить. Я ні перед ким очей не
сили. Гол. І. 32.
Знѳббачка, нар. Неожиданно. Коли знизив. К. Бай 12. 2) Унижать, унизить.
знеобачка Настин регіт почувся. МВ. Не хочеться рід свій поважний знизити.
II. 46.
Г. Барв. 423.
Зниж атися, ж&юся, ешся, сов. в.
Знеохотити. См. Знеохочувати.
Знеохочувати, чую, еш, сов. в. зне 8ИИЗЙТИСЯ, ж уся, зишся, гл. 1) Пони
охотити, хбчу, тиш, гл. Обезкураживать, жаться, понизиться. Горо моя, горо, то есь
обезкѵражить, лишить охоты, желанія. ся знижала. Гол. І. 336. 2) Унижаться,
Желех.
унизиться.
Знизати. См. Знизувати.
Зиесбння, н я, с. 1) Снесеніе. 2) УничЗнизити,, ся. См. Зниж ати, ся.
тоженіе, упраздненіе, отмѣна. Левиц.
(Правда, 1868, 485).
Знизнути(ся), зн^(ся), нёш(ся), гл.—
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Знизу—Зніматися.

плечйма. Пожать плечами. Знизнув(сь)
плечима та й пішов. НВолын. у.
Знйзу, нар. Снизу. Ном., стр. 284, Л»
1545. Подай нам, Господи, з неба дрібен
дощик, а знизу буйний вітер. Чуб. V. 933.
Знйзувати, вую, еш, сов. в. знизйти,
жеш, гл. 1) Снизывать, снизать. Знижи мені оце намисто. 2) Натыкать, на*
ткнуть на что острое, пронзить. Возміте
Байду у повгсіте і на острий гак знижіте.
АД. І. 149. 3)— плечйма. Пожимать, пожать
плечами.
Зиийтй, йд^, дбш, гл. Снизойти, сой
ти. Дар нині пребоїатиіі од небес прийде у
яко капля каплющая на землю знийде. Чуб.
111. 383.
Зник&ти, к&ю, еш, сов.' в. 8нйк(иу)ти,
ну, нѳш, гл. Исчезать, исчезнуть, пропа
дать, пропасть. Що гинуть без сліду у що
мов сон зникають. К. Досв. 53. Щоб ти
не зросло більше— таке і зникло. Ном. №
8713. Удень ї ї не бачили: робила при панії,
а ввечері знов зникла. МВ. 11. 44. Не знала,
чого й куди Василь ї'і дівався; чи на довго
він зник; чи вернеться і коли ще то буде.
Кв. 1. 65. І в той час скирти і клуня
зайнялись і зорі зникли. Шевч. 335.
Зн йкнути. См. Зникати.
Знймець, мця, м. Льстецъ, подлипа
ло. Подольск, г.
Зиймка, ки, ж. Льстивая женщина,
подлиза. Подольск, г.
Знирн^ти, н^, нбш, гл. Вынырнуть,
всплыть. Адже не знирнула, так вона й не
відьма. Кв. II. 94.
Зн йтити ся, чуся, тяш ся, гл. = З н і
тити ся. Прийшову знитившись до волости.
Черк у. Прийшов до спшршинпу знитивсь,
ніби зіправди вбогий, слабий. Каменец, у,
Зниш ка, нар. Изподтишка, украдкой.
Знишка мішки рве: то це такий чоловік.
Черк. у. Як ниця собака— знишка рве.
Ном. Л* 3039.
Зийш кнути, ну, нош, гл. Притихнуть,
смолкнуть.
Знйщ ення, н я , с. Уничтоженіе, истреб
ление.
Знйщ ити. См. Знищ увати.
Знйщ іти, щію, еш, гл. Обѣднѣть, сдѣлаться нищимъ. Я к Василь збіднів, так і
Онисько знищів. Мир. ХРВ. 138.
Энйщувати, щую, еш, сов. в. внйщ нти, щу, щиш, гл. Уничтожать, уничто
жить, истреблять, истребить. Знищу,—ка
мсе,— його з земліу знищу усе, од чоловіка
до скотини. Олат. 15.

Зн івечити , чу, чиш, гл. Испортить;
изуродовать, искалѣчить. Знівечив чоловіка.
Ном. № 4021. Десять літ неволі... зніве
чили, убили мою віру і надію. Шевч. (О
1861. X* 8).
Зн івечити ся, чуся, чиш ся, гл. Искалѣчиться, изуродоваться. Я ще не дуже
зостарівся, та знівечився. Шевч. (О. 1861.
X. 9 ).,
Зн ігати ся, гаюся, ешся, гл. Устать,
обезсилѣть. Ходив до Хотиня та так ся
знігав.' Каменец, у.
Зніж ити. См. Зн іж увати.
Зн іж увати, жую, еш, сов. в. зн іж и 
ти, ж у, жиш, гл. ИзнЬжіівать, изнѣжить.
Желех. Десь мабуть за пана думала мати
тебе оддати, що так зніжила. Харьк.
Знікчем нілий, а, ѳ. Сдѣлавшійся нв
къ чему негоднымъ.
Знікчём ніти, нію, еш, гл. Сдѣлаться
ничтожнымъ, пегоднымъ. Наші предки
знікчемніли. К. Гр. Кв. XXXIV.
Знімати, м4ю, еш, сов. в. знйти, внім^, меш, гл. 1) Снимать, снять. 7 шапки
не зняв у і руки не дав, не прощався зо
мною. Мет. 67. Пігиов коток на торжок,
купив собі кожушок. Треба з кота зняти
та дитині дати. Макс. (1849). 103. Із
правої рученьки перстень зняв. Мет. 168.
Зняли з нього головоньку. Мет. 77. Верни
ся, милий, з чужої сторононьки, зніми
журбу з моєї головоньки. Чуб. V. 861. 2)
Поднимать, поднять. Лучче мені, мати,
важкий камінь зняти. Мет. 259. Зняв руки
до Бот. Левиц. ПИО. І. 263. До тебе очі
я' знімаю, небесний жителю і царю. К.
Псал. 291. Филю зо дна моря знімає. АД.
І. 192. 3)—бучу. Поднять шумъ, крикъ.
Зняла ж бучу Пилипиха, як визналась
батькова подія. МВ. II. 118. 4)— гблос,
річ. Начипать, начать говорить. МВ. П.
96. Знявши одна жінка зміж народу голос,
каже. Єв. Л. XI. 27. 5)—щот. Считать,
сосчитать. Неможна з цього маку .нікому
гцоту знімати. Чуб. І. 85.
Знім&тися, м4юся, ешся, сов. в. 8НЙт яс я, гнімося, мешся, гл. 1) Сниматься,
сняться, быть снятымъ. 2) Подниматься,
подняться съ мѣста, вставать, встать, дви
нуться, взлетать, взлетѣть вверхъ. Хоче
знятись з лави, та несила— наче прикипів,
МВ. (КС. 1902. X. 147). Знялися всі і
пішли. Св. Л. 86. Султан турецький з янчарами на Вусь і Польщу знявся. К. ЦН.
211. Знялись з води утята. Греб. 387.
Козак - як той голуб: знявся та й полинув.

Зніміте— Зносок.
Яой* ^ 785. Коли б ми не- так думали,
И не знялись би вгору до великою заду* К. -ХН. 9. Знятись на нбги. Поднятьл стать, а въ переносномъ значеній: вы
мости. Люде якось ї ї вигодували, закіль зня^
на нош. Г, Барв. 175. Пузирем знятиОтѣлѣ: покрыться пузыремъ (напр., отъ
лб'жога). Мале... до половини пузирем зняГ. Барв. 53. 3 )—бурі, вітрові, бучі.
Подниматься, подняться (о бурѣ, вѣтрѣ,
шумѣ или крикѣ).
Зніміти, иію , еш, гл. ОнѣмЬть.
ЗнГичити, чу, чиш , гл. Онімечить.
& елеХѴ
З н іи ч и т и с я , ч у с я , ч и ш ся , и . л
О н*і
мечиться. Жслбх.
і
З н іс о к , с к у , м. 1) П о сл ѣ д н ее, сам ое
маленькое я й ц о , с н е с е н н о е к у р и ц ею . 2 )
Бослѣдній р е б е н о к ъ у м ат е р и .
Зиіт, ту, м.—дівбчий. Рас. ЕріІоЪіит
раіизіге. Лв. 98.
З н і т и й н и к , к а , м.— х д б п с ь к и й . Раст.
ЕріІоЬіиіп ап"ш>Шб1іит. Лв. 98.
З н і т и т и с я , ч у с я , т и ш е я , м. 1) При
таиться, прижаться робко, съежиться, ста
раясь быть какъ можно менѣе замѣтнымъ;
перепоено: уничтожиться, представиться
ничтожнымъ. Усякому дає дорогу, а сам
знітиться так, мов той цуцик, ускочивши
в хату. К. ЧР. 263. Зігнувся, знітився.
МВ. I. 115. В ін никне, мовкне, знітив
шись таїться, як серце кволе в нещасливій
долі. К. Дз. 229.
З и і ч б в ’я , 1нар. = 3 н е ч е в 'я . Г л іб . 3.
Знов, нар. Снова, опять. І знов увій
шов у Кащтаум. Єв. Мр. II. 1, Та йди,
непе, знов до мене. Макс. X1849). Л? 24.
З н о в й т и . См. Зновляти.
ЗнОВЛЙТИ, ЛЙЮ, 6Ш, СОВ. П. 8Н0ВЙТИ,

влю, вйш, гл. Возобновлять, возобновить.
Левч. 14,
З яововіре н и й , а, ѳ, Обращенный въ
новую ві'.ру. Встрѣчено только у Кулиша.
К. ПС. 139.
Зибву, нар. = Знов. Ном. № 12010.
знову закипіло сине море; вздовж байдака
зн°ву похожее пан отаман. Шевч. 50.
Зное, су, м. Въ вираженій: до знбсу—
Ш И;Пз з { : Сорочечку до зносу носить.
Зносбтіти, тію, еш, гл. О лошадяхъ:
заболі.ть сапомъ. Зносатів кінь. Камеи, у.
З и б с и т н , ш у , с и ш , сов. В. 8НѲСТЙ, с ^ ,
І*®1» і*. 1) С и оси ть, с н ести с ъ ч его либо
П0зъ или с ъ како го лпбо м ѣ с та . »Зносьте

175

худобуҐ А добра ж то повнісінький віз,
іще й намисто товсте. Стали зносить.
Рудч. Ск. II. 58. Тиха вода, тиха, бере
жечки зносить. Мл. л. сб. 329. А далі і
знесло млинок. Хата. 51. 2) Снашивать,
снести изъ разныхъ мѣстъ въ одно. 3 не
чистою силою збірае г зносить людям гро
ші. Стор. МПр. 169. 3) Сносить» снести
снизу вверхъ. Зніс на горигце мішок з по
ловою. Зносють на віз скриню. Грин. III.
546. 4) Поднимать, поднять, возносить,
вознести. Високо к небу очі свел зносять.
Гол. I. 34. Як зуюсете вгору сина. Єв. І.
VIII. 28. 5) Рубить, срубить, срѣзать,
снять. Так живо ниву знесемо. Хата. 103.
Тобі голову знесу по самі плечі. Рудч. Ск.
І. 45, 6) Переносить, перенести, выносить,
вынести, вытерпѣть. Ой як важко сплисти
море, то так тяжко знести горе. Мл.
л. сб. 260. Гаразду знести не може, а біду
терпить. Ном.. № 2208. 7) Уничтожать,
уничтожить, упразднять, упразднить, отмѣнить. Малоуне пів села пожежа знесла. Г.
Барв. 456. їхній приговор знесуть. Павлогр.
у. "Кволиться знести всю шляхту й пан
ство. К. ЦН. 256. 8). Только сов. в. О
яйцахъ: снести.-Та була в їх курочка ряба^
та злізла на поличку, та знесла яєчко.
Чуб. III. 107. 9) Зносити мислі, зносити,
мислям. Думать. Я до тебе не говорю, тіль
ко мислі зношу. Чуб. V. 327. Мислоньки
мене зносять. Грин. ПІ. 246. Ю )—головбю.
Быть въ состоя ній по своєму уму сдѣлать
что-либо, соображать, сообразить, уразумѣть. Чи він би ж громадське діло зніс
головою. ..Іііев. у. Що ж вам, свату, вра
жу я? ї й Богу й головою не знесу. Грин.
Іу. 208. 11) Охбта знбсе. Охота єсть, береть. Як зносе його охота ковалювати, най
учиться. Каменец, у.
Зносйти, ш^» сиш, гл. Износить. 1 в
жупанах не ходила,' доброї свити не зно
сила. Мет. 237. Вона т ії сережечки про
буддень зносила. Чуб. III. 131. Без роскоші,
без любови зношу свої чорні брови.ШевчЛ76.
Зибситяся, шуся, сишся, сов. в. внес
тися, с^ся, ебшея, гл. І) Возноситься,
вознестись, подыматься, подняться. Нехай
лихий знесеться хоч до неба. К. Іов. 43.
Уже качки зносяться. Каменец, у. 2)
Только сов. в. О птицахъ: снести яйцо.
Зносйтися, ш^ся, сишся, гл. Изно
ситься. Зносилася свита. І краса була— не
знать коли зносилася. Мир. Иов. 1. 117.
Знбсок, ска, лі.
Знісок. Куряче яйце,
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Зночі—Зоглядатися.

зносок называемое. Воно маленьке, таке
ЗобгАти ся, гАюся, ешся, *л.=3ібга,
тися. і
як гороб'яче. Драг. 57.
Зобідити. См. Зобіжати.
Знбчі, нар. Вчера вечеромъ. А я зночі
ЗобіжАти, зкАю, еш и зобіясд&ти,
пряла клочче, а сьогодне волос. Гол. III. 377.
еш,
сов. в. зобідити, дж у, диш, гл. ОбиІ
ЗношАти, шАю, еш и знбшувати, шую,
жать,
обидѣть. Ніколи не зобіжав гї. Мир.,
еш, и .= 3 н 6 с и ти . Вх. Лем. 420.
Пов.
123.
Нін і спершу ї ї не поважав, ^
Знадити, джу, диш, гл. 1) Истомить.
Зсушив мене, знудив мене як билину. Чуб. тепер буде зовсім таки зобіждати. Оиат.
У. 557. 2)—чим. Почувствовать, что надо- 48. Хиба мене зобідила людина? К. Іов.
ѣло, опротивѣло что. Ти весела, світом 45. Як' же ти міг так зобідить чоловіка?
рада, тобі милий світі.. Живо, живо сві Грин. II. 72.
ЗобрАти, збѳр^, рёш, гл. и пр.=хЗі>
том знудиш, тяженько здихнеш. Рудан.
брати и пр.
І. ЗО.
ЗоброкувАти, к^ю , еш, гл.— обрік.
Зн адитися, дж ^ся, дишся, гл. Зато
Исполнить
данный обѣтъ, наложенную на^
сковать. Як би була поїхала, то знуди
лася б. Могил, у. Тяжко ж мені на сер себя эпитимію. Колись спокутую (гріх) або
деньку, трохи ся не знуджу. Гол, І. 293. крівавою войноюу або роботою на- манаЗнудившися життям своїм мертвецьким, стирь важкою. Хвалити Бога, задержа
жадали ми у вирей полетіти. К. ХП. 96. лись іще в нас манастирі благочестиві: е
де оброчникові свій оброк зоброкувати. К.
Знидіти, дію, еш, гл. Соскучиться, ЦН. 220.
затосковать. Я аж знудів, ждучи вас.
Зббува, ви, ж. Обувь. Черк. у. Ном.
НВолын. у.
№ 7334.
ЗнущАння, н я, с. Издѣвательство.
ЗобувАти, вАю, еш, сов. в. зоб^ти,
ЗнущАтися, іцАюся, ешся, гл. Изда б^ю, еш, гл. Обувать, обуть. КС. 1883,
ваться. Що уже не робили, як з неї не II. 379. Мнж. 13. Посилає рано по воду
знущались. Рудч. Ск. II. 55. Слуги знуща не зобутуу не зодягнену. Чуб. У. 765.
лись із його. Єв. Мр. ХІУ. 65.
ЗобувАтися, вАюся, ешся, сов. н. зоЗнюхати, хаю, еш, гл. Почуять но- б^тися, б^юся, ешся, гл. Обуваться, обуть
сомъ. Не ковбаса— не знюхаеш. ІІом. Л» ся. З сем'єю вигодувався у зодігся і зобувся.
5558. Гав-гав! за вітром щось мені ї ї не Сим. 196.
чути. Не знюхаю. К. Дз. 48.
Зовзйля, зовзйля, лі, де.= Зозуля.
Зню хатися, хаюся, ешся, гл. Сню Прилетіла зовзйля кувати. Зовзуля рабая
хаться, сойтись. Жіноче плем'я лукаве, що раненько встала. Зенькевичъ.
Зовиця, ці, ж. Золовка. Ой як мені
тільки з ким знюхається, то вже певно
сії суми пересумуват иой як мені та зо
готове збрехать. Рудч. Ск. І. 132.
вицю сестрицею звати. Мет. 159. Ум- ЗоЗнйти, ся. См. Знімати, ся.
Зо, пред.=3. Було їх тисяч зо дві. вйчка. Зовичко-сестричкоу порятуй мене мо
Єв. Мр. У. 13. Отцева й матчина мо лоденьку. Грин. III. 308. Хоть діверко пулитва зо дна моря виймає. Дума. Чай- ститьу—зовичка не пустить. Чуб. Ш . 140.
ченко танцював зо всіми. МВ. II. 22.
Збвсі и зовсім, нар. Совсѣмъ, вовсе.
ЗобАти, бАю, еш, гл.—Дзюбати. Ка Був я та Му де люд зовсі не такий, як у
лину зобаєу тяженько здихає. Чуб. У. 854. нас. О. 1862. ІУ. 81. От пробі—БеликЗобачАти, чАю, еш, сов в. зобАчити, деньу а він зовсім не великий. Ном. № 430.
чу, чйш, гл. Видѣть,, увидѣть. Грин. III.
Зов^хна, ни, ж,— Зовиця. Желех.
162, 181. О. 1862. ІУ. 21. Як я його не
Зов’йдий, а, ѳ и п р .= 3 ів ’я л и й и яр'
забачу, то не раз заплачу. Чуб. У. 5.
Зоглядати, дАю, еш, гл. Созерцать,
смотрѣть на. Бо як тебе зоглядаю, отця й
ЗобАчення, ня, с. Свиданіе. Желех.
неньку споминаю. Мл. л. сб. 134.
ЗобАчити. См. Зобачати.
ЗоглядАтися, даюся, ешся, сов. в*
ЗобгАти, г&ю, еш, и .= 3 іб г а т и . Чо
80ГЛЙДІТИСЯ,
дж уся, дишся, гл. Осматри
ловік ніс під плечем зобганий кожух. Екатериносл. у. (Залюбовск.). Дочитавши, ваться, осмотрѣться, оглядываться, огля
Єремгя зобгав у жмені лист. Стор. МПр. нуться. А за мене люде брешуть, всі на
88. Не бгай же гнізда у діброві, а зобгай мене зоглядаються. Грин. III. 673. Якось
же гніздечко в степу край дороги. Чуб. У. зоглядівся і не знайшов книжок. ЛевинПов. 79. Випив чарку у випив другу, випив
1087.

Зогнати— Зозуля.

лпѵетю, а далі й не зоглядівся, як і іроші
вїрали. КС. 1882. X. 186.
Зогн&ти, зжену, неш, гл. = Зігнати.
Свою матусю рідненьку, вдову стареньки прогнівили, із двора зогнали. КС. 1882.
XII. 498.
Зогийлий, а, ѳ. Сгііившій, гнилой.
Зогнилог (картоплі) нема й однії. Каме-

нЛУ,
Зогнити,

,

п

нию, ниєш, гл. Сгнить.
а сьогодня зогнив. Ном. №

Учора жив,
8262.
ЗогиУти(ся), нУ(ся), неш(ся), гд.=
Зігиути(ся).
Зогріти, рію, еш, и .= 3 іг р іт и . Синку,
іди Ж собі до тог хат ки, зогрієш собі

ручки. Чуб. І. 112.
Зогріток, тку, м. Пріють, притонь.
Угор.
Зо грі ш£ ти, шйю, еш, сов. в. зогрішйти, шУ, шйш, гл.—З грі шати, згрішити.
Чоловік не ангел, щоб не зогрішив, Ном.
№ 100.
Зодівйти, вйю, еш, м .= З о д я га ти .
Зодіжний, а, ѳ. Имѣюідій достаточно
одежды. Зодіжний чоловік. Черк. у.
Зоднювйти, нюю, еш, гл.—день. Про
вести день. Поможи, Господи, днину зоднувати всему народові православному та й
мені! (Утренняя молитва гуцула). Шух.
і. 38.
Збдяга, ги, ж “.= О діж . Найнялася на
хазяйській зодязі. Пирят. у. Заробити на
зодягу.
Зодягати, г&ю, єш^ сов. в. зодягтй,
гну, нѳш, гл. Одѣвать, одѣть. МВ. II. 42.
Та свої скринечки наповняю, т а своїх ді
точок зодягаю. Мет. 370. І не Зодіг його
з мого достатку. К. Іов. 67.
Зодягатися, г&юся, ешся, СОВ. В. 30дягтйся, гн^ся, нѳшся, гл. Одѣваться,
одѣться. Купались, аж померзли, тоді...
повилазили з води і почали зодягаться.
ХС. VII. 458. З сем'єю вигодувався, зодігся
і забувся. Сим. 196. Не журіться тілом
вашим, чим зодяїтжя. Єв. Мт, VI. 25.
Зодягнйй, й, 6. Хорошо одѣтый. Диві
тесь, люде добріу який я зодягнйй та ошат
ний. Г. Барв. 346.
Зождйти, ж ду, дбш, гл. Подождать.
Зажди ж мені хоч годину. Чуб. І. 217.
Зожолобкйстіти, тію, еш, гл. Сдѣлаться желобоватымъ; о доскѣ: покоробиться,
Вх. Лем. 420.
Зоввйти. См. Звивати.
Зозвблити. См. Зо8воляти.
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Зозволйти, лйю, еш, сов. в. зозвбли
ти, ЛЮ, ЛИШ, гд.=ЗІЗВОЛЯТИ, зізволити.
Зоздріти, рю, рйш, гл. Увидѣть. В
полі і в домі нічою ие зоздріли. КС. 1884.
І. 33.
Зозла, нар. Сердито, зло. На слуги
своїу на турки, на яничари зозла гукає.
Чуб. V. 933.
Зознавйтися, наюся, бшся, гд.=3ізнаватися.
Зозначйти, чу, чиш, гл. Отмѣтить,
покрыть значками, мѣтками. Чи не обиськали б нам такої швачки молодому князю
квітку пришить, бо у нас усе військо зозначенеу а за ким пєм да гуляєм (на ве
сіллі), до тому н така немає. Маркев. 125.
Зозуленька, возулѳчка, ки, ж. Ум.
оть возуля.
Зозуленько, ка, м. Ум. Кукушкасамець. Мій братіку, мій зозуленьку!
Мил. 220.
Зозуленй, нйти, с. Дѣтенышъ кукуш
ки. Ум. Зозуленятко. Птахи між своїми,.,
годують тих зозуленяток. О. 1862. IX.
.107.
Зовулин, на, не. І) Кукушкинь. 2)
Раст-* а) зозулині рушничнй. Бізіега оѵаіа
В. ЗЮЗО. І. 127; б)—сльбзи. Бізіега оѵаІа В. ЗЮЗО. І. 127, ОгсЬіз тіїііагіз Б.
ЗЮЗО. І. 130; в)—черевички. Раст.?;г)—чбботи. Раст. ОгсЬіз изіиіаіа. Шух. І. 22.
Зозулька, ки, ж. І) Ум. оть вовУля.
2) мн. Раст.: а) Ѵіоіа Ігісоїог Б. ЗЮЗО. І.
169; б) Ѵіоіа Ьігіа. ЗЮЗО. Б 169; в)
ОгсЬіз тіїііагіз Б. ЗЮЗО. І. 130. См. Зезюльки; г)—жовті. Сургірегііит СаІсеоІизБ.
ЗЮЗО. І. 120; д)—рябі. С. диМаІит
зсКѵѵагг. ЗЮЗО. І. 120; е)— крйсні. С.
тасгапіЬоп зсЬ^ѵагг.. ЗЮЗО. І. 120.
Зозуля, лі, ж. 1) Кукушка. Котл.
Ен. VI. 40. Зозуля ста, сивесенька. Кує
зозуля на високій березі. МВ. II. 78. Знать,
добре спить, що не чує, як кує зозуля.
Шевч. 31. Ой став козак иарь-зілля ко
пати, стала над ним зозуля кувати. Мет.
104. Щоб ти зозулі не чув! Пожеланіе
смерти. Ном. № 826. 2)— нічяй. Пт. Козо
дой, Саргітпиі^иг еигораеиз. Вх. Пч. II. 9.
3) Названіе вола очень темно-сѣрой масти.
КС. 1898. VII. 42. Ум. Зозулька, зозулень
ка, зозулечка. Сива зозуленько, не куй жа
лібненько! Мет. 251. Употребляется .какь
ласкательное слово для женщины, пре
имущественно матери. Матусенько рідне
сенька, зозуленько милесенька. Кв. Драм. 218.
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Зозулястий—Золото.

воиулйстий, а, ѳ. Пестрый, въ чер- очистителя отхожихъ мѣстъ. Харьк.
ныхъ и бѣлыхъ пятнышкахъ. Козел, у. Золотарик.
Золотбстий, а, ѳ. Золотистый. Не ХОт
Уже зозуляста курка не дурно мов півень
вайсь, моя рибонько золотастая. і'»
співає. Хата. 67.
Зозулячий, а, ѳ. Кукушкинъ, свой Барв. 74
ственный. принадлежа т ій кукушкѣ.
Золотбць, тцй, м. Червонецъ. То ж
Зойк, ку, м Вопль, стенаніе, стонъ. не піп купував і не дяк торгував, а чер
нець-молодець та за свій золотець. Грцц
А у касарні юмгн, зойк. Федьк. Пов.
Збйкати, каю, єщ, одн. в. збйкнути, III. 552.
ну, нѳш, гл. Вопить, стонать, застонать.
I. Золотйй, б, 6. І ) Золотой. Ой іскиньте золот перстінь із мизинця з пальця.
Желех.
Зоключений, а, ѳ. Загнутый крючкомъ. Мет. 19. З золотими перснями на руці
Дзюбак зоключений у орела. Вх. Лем. 420. МВ. II. 31. 2) Золотого цвѣта; золотистый.
Збкола, нар. Снаружи. Мнж. 181.
Золота бджілка над квіткою в'ється.
Золб, лй, ж. І) Зола. Лучне їсти хліб Хата, 2. Ум Золотёнький, золотёсенький.
з золою, та не жити і чужиною. Ном. Стрів мене козак молоденький, схопив з
№ 14198. 2) Щелочь. 3) Сырой холодный мене вінок 30:ютенъкий. Чуб. III. 170.
II. Золотйй, тбго, м. = Злот. Купи мені,
вѣтеръ осенью или весной. Вітер з золою.
моя
мати, іа копійку голку, за чотирг зо
НВолын. у.
Зблза, зи, ж. Железа. Вх. Пч. I. (4. лотії червоною шовку. Мл. л. сб. 304.
Золотйло, ла, с. Матеріалъ для позо
Збливо, ва, с. Букъ, бученье, щелоченье. Потілу тра на золѵво; з гречаної лоты: краска, шумиха и пр. Гол. ІУ. 402.
Золотйти, ч^, тиш, и . Золотить, по
соломи попил добрий до юлива. Каме
злащать. Федьк. I. 79. Сонечко шй золо
нец. у.
Золйти, лю, лиш, гл. 1) Бучить, ще тило. Шевч. 410.
Золотйтися, ч^ся, тишся, іл. Позла
лочить. Вас. 169, 157. Золиш полотно.
Грин. І. 17. 2) Грызть голову. Мир, Пов: щаться; казаться золотымъ. Ще сонечко не
II. 48. Золить тебе, та й золить (жін піОнАмсь, і марний Кавказ не золотився
Мак. Г 37.
ка); доки ти мене золитимеш? Канев. у.'
Золйтися, люся, лиш ся, гл. Бучить
Золотісінький, а, ѳ. Совершенно золо
ся, щелочиться. „Золисъ-золисъ! на більш той. Употр. какъ ласкательное. Моя ма
не надійсь! (як золять плаття). Ном. Л* тінко, моя золотісгнька! Мил. 200.
13384. г
Золотіти, тію, еш, гл. 1) Блестѣть
Золільник, ка, м. Большой горшокъ какъ золото. На токах золотіють скирти.
для бученья,
щелоченьл. Вас,
181. 0 . 1861. XI. 100. Глина така жовта,
Сим. 130.
аж золотіє. Волч. у. 2) Обогащаться.
Золінний, а, ѳ. Относящійся къ буче Доля йому щиро служила,— так і золотів,
ній). Аф. 460.
так і золотів. МВ. І. 65.
. Золі нник, ка, .к .= З о л іл ьн и к. Аф. 460.
Золоткбвий, вого?=Злот? Не хочу я
Ум. Золінничок.
червоною, дайте мені золотковою (о деньЗоловбто, нар. Пасмурно, холодно и гахъ). Чуб. IV. 198.
вѣтряво. Загонь вівці, бо на дворі золовато.
Золотнйк, кб, м. І^ З о л о т а р ь і.
Острож, у.
Ой ходімо ж ми дд ковальчика, до ковальЗолотбвий, а, ѳ. Золотистый. Прегарні чика, до золотника, покуймо ж собі мідяні
золотаві сни. Млак. 95.
човна, мідяні човна, золоті весла. АД. І. 1.
Золотарбнко, ка, мщ Сынъ золотыхъ 2) Раст.: а) РоіепШІа Іогтепіойїез. Вх. ІІч.
дѣлъ мастера.
1. 12; б) Сегапішп 8ап"иіііеит. Шух. І.
Золотарйха, хи, ж. Жена золотыхъ .2 1 , 3) Золотники. Лихо приходить пудами,
дѣлъ мастера. Желех.
а сходить золотниками. Ном. Лі 19б8. 4)
Золотарівяа, ни, ж. Дочь золотыхъ . Матка. Желех. Примовляння, як підбірають животи, коли осунуться: „Золотий
дѣлъ мастера. Желех.
Золотбрь, р£, м. 1) Золотыхъ дѣлъ золотничку, стань собі на містечку; де по
мастбръ. Золотарь, золотарик, скуй мені ставив тебе отець і мати, тут тобі довіку
персник. Чуб, III. 394, Сусіди кажуть, спюятии. Грин. II. 17. Ум. Золотничбк.
що нема вдома, що пішов до золотаря.
Зблото, та, с. Золото. Гліб. ЗО, Князі,
Чуб. III. 326. 2) ІІасмѣшливое назвадіе що золотом чертоги і сріблами світлиці
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наповняють. К. Іов. 8. Шовком шила, а) Зоїійа&о Ѵігдаигеа Ь. ЗІОЗО. І. 137;
ловком шила, золотом рубила. Мет. 26. б) ТЪаІісіпіт Яаѵит Ь. ЗЮЗО. І. 138.
Піднесли йому дари: золото, ладан і миро.
Золотушний, а, ѳ. Золотушный.
£>в. Мт. I» 11. Ум. Золотцё. Чуб. III. 286,
Золотушник, ка, м. Раст.: а) Іішіа
Золотобѳрбжиий, а, ѳ. Золотообрѣзный. ѣгііапіса. б)=3олотуха 3 а. ЗЮЗО. І. 137;
Золотовбрхяй, а, ѳ. Золотоглавый, 2) Пт. Пчеловоръ, Мегорзаріазіег. Вх. Пч.
еь золотымъ верхомъ. Золотоверха церква. II. 12.
Девиц- Пов. 4. Золотоверха скринька. Грин.
Золотцб, цй, с. 1) Ум. оть вблото.
II. 246.
2) Шумиха. (Шишки з короваю) великі
Золотоголбсий, а, ѳ. Сладкогласный. з золотцем. Алв. 35.
реній народній создав Шевченка з його стиг
Зольнйця, ці, д о.= 3іл ьи и ц я. Чуб. І.
2 0ЛІ золотоюлосим. Хата. XI.
103.
8олотогрйвий, а, ѳ. Имѣющій золотую
З олявйк, кй, м. 1) Покуїіатощій золу
илв золотистаго цвѣта гриву. Сів на зо- на мыльные заводы. Мнж. 2) Чанъ для
лотогривою коня... і приїхав до царя. Рудч. щелоченія кожъ въ золѣ и извести. Вас.
Ск. І- 109*
157.
Зодотокбваний, а, ѳ. Окованный 'ЗоЗомкнУти, ся. См. Зім кнути, ся.
лотомъ. Біжить ридван золотокован. Гол.
Зомлівйти, в&ю, еш, сов. в. зомліти,
IV. 535.
лію. еш, ід. Обомлѣть, упасть въ обмоЗолотокбрий, а, ѳ. Съ золотой корой. рокъ. Головонька змита, кошуленька бглах
Ба морі, на окіяні} на річці на Ордані а молода дівчина із жалю зомліла. Чуб. V.
дуб золотокорий. Драг. ЗО.
354. Катря стоїть коло стіни, сама як
Золотокрйлий а, ѳ. Съ золотыми илв стіна біла: бачу—зомліває. МВ. П. 148.
золотистаго цвѣта крыльями- Полинула,
Зомлілий, а, ѳ. Обомлѣвшій. Шевч,
заспівала ти, золотокрила (муза). Шевч. 619.
148 Ї ї зомліла душа. Мир. Пов. І. 158.
ЗолотомУшка, ки, ж. Пт. Королекъ,
Зомнйти и зом’йти, мяу, неш, и .-= .
Кедиіиз. Вх. Поч. II.
Золотопбра, ри, ж. Раст. Липеш» еби- Зім няти. Зомняв на кабаку. Ном. № 3960.
Зонй. нй. ж .= 3 а н а .
виз. Шух. І. 21.
Збпак,
нар. Б а збпак. Въ обратную
8олотоп6рнй, а, ѳ. Съ золотыми перь
сторону Коли сонечко на зопак зійде, тоді,
ями. Желех.
сострииЬі
гостьом в вас буду. Мл. л. сб.
Золотопблий, а. ѳ. Съ золотыми ни
232.
вами. полями. Удвох дивитися ь юри на
3-бпалу, нар Сгоряча. 3-опалу і не
Дніпр широкий, на яри то на лат зол<тополі. Шевч. 550. Дани золотополг. примітив далебі, чи він був там, чи ні.
Верхведнѣпр. у.
Хата 84
Зопаріти, рію, еш. і4 Заболѣть воспа-.
8олотопУтий. а. ѳ. Съ золотыми цѣпямв. оковами» Пилипко золотопутий. той, леніемъ мочевого пузыря. Зопарів віл.
Черк, у»
Що в похрібі замурувався. Драі. 38
Зопинйти, НЮ. НИШ. І4.= 3уп ин ити.
8олотордгий, а. ѳ. Съ золотыми илв Кв- Драм 250.
вызолоченными рогами. Був собі пан та
Зопочйнок. я к у . л*.=Спочинок. Чор*
кий багатий... мав собі шість волів. сьомого ним очам спання нема, ніжкам зопочинку.
золотороюго. Рудч Ск. 1 211
Мд. д. сб. 328.
Золототйсячник. ка м. Расі. ’ЕгуїЗопсіти. сію. еш, ід. Испортиться.
гейш сепш ігеит
В іл у мене зопсьв, нема чим і поїхати.
Золототканий, а. ѳ. Тканый золотомъ. Міус. окр.
Шевч. 628. Парча золототканая. К. ЧР 58,
Зопсув&ти, сую. ёш. «4.=3іпсувати.
Золотохвйлій, я , в. Съ золотыми вол* Зовам бісова собака сало зопсувала. Канев.
нами. Дани золотохвилі. Шевч, II. 151.
у, Доброю корчма не зопсує, а лихою г
8олоттй, тй, с. соб. З о л о т а нити? Зо* церква не поправить. Ном. Л? 3232. См.
лотыя вещи? Ой просо, просо—волоття, Запсувати.
косо, косо, золоття. Мет. 206.
Зопсув&тися, суюся,еш ся. и .= 8 іп с у Золотуха, хи. ж. 1) Золотуха Зовсім ватися.
$Ув осліп од золотухи. К. Гр. Кв. 9. 2 ) =
Зопхнути, ну, неш, м .= 3 іп х и у т и .
Золотушним 2. Вх. Пч. II. 12. 3) Раст.: З кроватоньки зопхнула. Чуб. V. 668,
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Зоп’ястися—Зосібна.

Зоп’ястй(ся), пн^(ся), неш(ся), м . =
Зіп'ясти , ся. Гліб. 89. Левиц. І. 103.
Зоп’ятйтися, ч^ся, тйшся, іл. Оста
новиться. Тоді віл зоп’ятився і не став
іти до його. Новомоск. у. Як скажеш, щоб
він тобі віддав, то пан і зоп'ятііться.
НВолын. у.
Зор&тя, рю, реш, и . Вспахать. Зорав
приймак-приймаченько зо три десятини.
Чуб. III. 127.
Зорвати(ся), рв^(ся), рвеш(ся), гл.
Зірвати, ся. Що маковку зорву— друга буде,
а матінка умре,— я й загину. Чуб. V. 439.
Як з гіллі зорвався. Ном. № 3150.
Зорганизуватися, з^ю ся, ешся, гл.
Организоваться. Мое о Христі братте
зорганизувалосъ у якесь товариство. К.
ХП. 27.
Зоренйця, ці, ж .== Зориця. Козел, у.
Збрѳшливий, а, ѳ = Зоряний. Ніч
зорешлива та тиха. МВ. І. 141.
Збрешливо, нар. — Зоряно. А на дворі
зорешливо та тихо. Федьк.
Зорйна, ни, ж. Звѣзда. Ум. Зорйнка,
зорйночка. А мила сидить— як свіча го
рить, а дитиночка - як зорйночка. Грин.
НІ. 365.
Зорити, рю, рйш, іл. Слѣдить глазами
за кѣмъ, смотрѣть пристально. Так і бгга
за їм, так і зорить. Зміев. у. Зорить пра
ведного грішний, гцоб зігнати його з світу.
К. Псал. 90. Чого зориш на нас очима
дико? К. Іов. 33.
Зорйця, ці, ж. Звѣзда. Оце тобі про
відниця—
ясная
зориця. Мет. 225.
*
9
Зоріти, рію, еш, іл. Свѣтиться, свѣтить, сіять. Місяць світить, зоря зоріє.
Чуб. V. 474. Серце моє, зоре моя, де не
ти зоріла? Шевч. 143. См. Зоряти.
Зорнйця, ці, ж. = Зірниця. Тоді ко
зак од дівки йде, як зійде зорнйця. Чуб.
У. 93.
Збрній, я, е. Заревой. Як літнім ран
ком зчервоніють хмари над сонечком, гцо
*весело встає,... поети, мов боги, ні нагцо
не вважають і пісню зорнюю про дольній
ісвіт співають. К. Дз. 214.
Б о р н іти . См. Зринати.
Зорудувати, дую, еш, гл. Справиться,
сдѣлать что. Не зорудує ніяк із Настусиним батьком. Г. Барв. 448. Що задумав,
т о вже зорудує• Г. Барв. 520.
* Зорузкйти, жу,<жйш, гл. Соорудить.
Уже зоружили зруб. НВолын. у. ^оружие
чобота. НВолын. у.
Зорювати, рюю, еш, и . Спать на от*

крытомъ воздухѣ. Роспитують, хто з чим
і відкіля і куди йде, і де зорювали, і де
вода крагца. Кв. II. 41. Літом у нас товар
у полі зорює. Борз. у. Отара отирлувцлись
і зорює, і чабани поснули. О* 1862.
Кух. 34.
Зорй, рі, ж. 1) Звѣзда. Чи це тая зоря
зійшла, щоб я додому йшла? Чи це тая
вечірняя, гцоб я погуляла? Грин. III. 198.
Ой ти зоре, моя зоре, зіронько вечірняя.
Лукаш. 161. 2) Заря. Чи то зоря роз
світає? Чуб. V. 2. На збрю займається.
Свѣтаетъ. Уже зоря занялася, вже й со
нечко зійшло. МВ. II. 110.
Збрявий, а, ѳ = Зоряний. Зоряви
стяга рожева зорялася. МВ. (О. 1862.
І. 90). Зоряве небо миготить. К. (О. 18(31.
IV. 151).
Збряво, нар. = Зоряно. На небі зоряво,
і золотим серпом підбився молодик угору
по над хмарки. К. Дз. 141.
Збряний, а, е. 1) Звѣздный. Н іч мі•'яшна, зоряна. .МВ. (О. 1862. III. 53. 2)
Зоряна водй. По нар. повѣрью: вода съ
лѣкарственной силой для коровы, простояв
шая ночь при звѣздахъ. Коли корова дає
мало молока (як хто поробе), треба давати
їй зоряну воду пити. А ту воду роблютъ
так: ясної ночі ставляють на видноті,
супроти зірок, дійницю з водою, то вона.
повинна простояти всю ніч. Грин* II.
46, 320.
Зорянйця, ці, ж. Звѣзда. Ном. № 5о,
стр. 291.
Збряно, нар. Много звѣздъ. А зоряно
так, гцо, здається, зорями в вічі сипле. МБ.
(КС. 1902. X. 148).
Зорйтн, рйю, еш, іл. Свѣтитьсл, сіять.
Що то була за дівчина! Зайде в хату, то
мов зоря зоряє. Г. Барв. 103, 237. Там
квітки як в божім раю... зорями в траві
зоряють. К. Дз. 221. Ой вийду на гірку
та гляну на зірку,— що зоря зоряє, а вся
челядь гуляє. Грин. НІ. 61. См.. Зоріти.
Зорйтися, рйеться, іл. безл. Показы
ваться зарѣ. Там зоряєтсься, займається.
Чуб. НІ. 475. Вже й зоряється. Вже
сонце—день. МВ. II. 149. Зза дубків моло
деньких зорява стяга рожева зорялася. М1>(О. 1862. І. 90).
Збряшний, а, е = Зоряний. А ч яка
зоряшна ніч! Хоч голки збірай. Староб. у.
Зосібна, нар. Порознь, каждое отдель
но. Єсть же і иншою башто, гцо зробив
Ісус, гцо, коли б писати зосібна, то думаю,

Зослати—Зрада.
^ й сам світ не помістив би писаних
миг. Єв. І. XXI. 25.
Зосліти, шлю, шлеш, гл.=Зіслати.
Зосмілити. Ом. Зосмілювати.
Зосмілитися, люся, лишся, гл. Осмі
литься, ободриться. Іосиф, зѳсмілившисъ,
увійшов до Пилата. Єв. Мр. ХУ. 43. Я
раз ізнов зосмілився матері натякнути. Г.
Барв. 20 К
(
Зосмілювати, люю, еш, сов. в. зосмідити, лю, лиш, гл. Ободрять, ободрить.—
Кажи мені всю правду, Опанасе,—зосмілювала йою майорша. Г. Барв. 334.
Зоставіти(ся), таю(ся), бш(ся), сов. в.
зостіти(ся)* ну(ся), неш(ся) и . — Зіставати(ся), зістати(ся). То був волом, а то
не хочеш зостатися конем. Ном. № 1865.*—
когб. Отставать, отстать отъ кого. Іди та
не гайсь, щоб нас не зоставсь. Мнж. 129.
Зостівитя. См. Зоставляти.
Зоставлйти, д ію , еш, сов. в. зоста
вити, влю, виш, гл. — Зіставляти, зі
ставити. Ляха-Бутурлака не рубайте,
между військом длзя порядку за яризу військовою доставляйте. АД. І. 215.
Зостановйти, влю, виш, іл. — Зоста
вити. Його сонною будили, не збудили,
там його в неволі й зостановили. АД.
І. 127.
Зостінок, нку, м. = Останок. Мабуть
ше здужав би на зостанку віку вам загра
ти. Гацц. Аб. 65.
Зостірити, рю, риш, гл. = Зістарити.
Синів не женила, дочок не 'ддавала: зостарило мене, що я заробляла. Чуб, У. 927.
Зостарітися, ріюся, ешся, и . Состарѣться. Шевч. 101. Як багато будеш знать,
то скоро зостарієшся. Ном. № 5948. Вже
старі, зостарілися. Рудч. Ск. І. 210.
востіти(ся). См. Зоставіти(ся).
Збстрах, ху, м. Испугь. Мнж. .181.
Зострівіти, вію , еш, сов. в. зостріти, ріну, неш, гл. Встрѣчать, встретить.
Пішла моя дівчинонька понад берегами, та
зостріла рибалочок з трьома неводами.
Мет. 18. Зострів мене козак ' молоденький,
схопив з мене вінок золотенький. Чуб.
Ш. 170.
Зострів&тяся, в іс я , ешся, сов. в. зрг р іт и с я , рінуся, нѳшся, іл. Встрѣчатьвстрѣтиться. Да піду я селом, улицею,
зострінуся з молодою дівчиною. Чуб.
У. 154.
в ’остріти, рію, еш, гл. Сдѣлаться остР1* 11» болѣе острымъ. Зима з’остріда. Зима
сдѣлалась болѣе холодной. Вх. Лем. 420.
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Зотлілий, а, ѳ. Истлѣвшій.
Зотл ш н я, ня, с. Тлѣніе, истлѣніо.
Моїм костям зотління я бажаю. К. Іов. 16.
Зотліти, дію, еш, гл. Истлѣть. Мое
біле тіло під нагайкою зомліло. Гол. 1.196.
Хусточка зотліла. Мл. л. сб. 277. Пішла
вона (надія) на той світ в преісподню, ко
ли гце й там знайду впокгй, зотлівши. К.
Іов. 38.
Зотн^тя, н^, нбш, гл. = Зітнути .
Шевч. 382. Чуб. НІ. 270.
Зотн^тися, н^ся, нбшся. гл. = Зітну*,
тиси. К. Досв. 172.
ЗотрявІтя, вію , еш, гл. Подождать. За
ворітьми я ще довгенько зостривала. МВ,
II. 105.
Зотр^хнути, ну, неш, гл. = Струх
нути. Там і зотрухла. Руд. Ск. І. 141.
Зотхати, хію , еш, сов. в. зотхн^ти,
н^, нбш, гл. = З іт х іт и , зітхнути. Вийди
на могилу та й зотхни тяженько. Чуб.
III. 117. Зотхнув до Бога, далі занімів.
Федьк. І. 29.
Зотхн^тися, н^ся, нбшся, гл. Вздох
нуть. Кінь спіткнувся, тяженько зітхнувся: „ Чого ти, коню, зотхаеш?и Грип,
III. 237.
Зохабйти, блю, бяш, гл. Оставить,
бросить. Вийшло дівча (жито) жати, не
могло ю в ручку взяти. Пішло оно до крам*
ниці купувати рукавиці, рукавиці не ку
пило, в полю жито зохабило. Гол. І. 339,
Збхматися, маюся, ешся, гл. Поже
лать. Мати собі міркувала, що як пійде
на розглядини, що й своє, мовляв, тягло,
і велика ікона від покійної жінки дітям
зосталась, то я й зохмаюсь (заміж). Г.
Барв. 231. Почула, що чоловік до свата
збірається, та й собі зохмалась туди ж іти.
Зохбтитися, чуся, тишся, гл. Почув
ствовать охоту, желаніе. Харьк. у. Зохо
тився до школи хлопець. Черк. у.
Збчити, чу, чиш, гл. Увидѣть. На
що ж і очі в лобі, коли не зочити кою тре
ба. МВ. (О. 1862. III. 56, 35).
Зошмарити, рю, риш, гл. Сбросить,
скинуть. Зошмар з воза сіно. Вх. Лем. 421.
Зп... = Сп...
Зрабувіти, б^ю, еш, гл. Ограбить.
Ідуть турки на рабунки, зрабують тя
молодою. Чуб. У. 1087. Зрабували той
город, забрали в йому всіх коней. Опат. 25.
Зріда, ди, ж. Измѣна, віроломство.
Чи ти мене вірно любиш, чи на одну зра
ду? Мет. 43. Сестру кликнула (Дідона)
на пораду, щоб горе злеє росказать, Енеєву
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Зрадецышй—Зратитися.

сплакать зраду. Котл. Ен. I. 35. Співав тельница. Ой ти, дівице, моя зраднице,
віну що любив колись щиро та вірно, а зрадила мене молодого. Чуб. V. 410.
ЗрАдній. Смг Зрадний.
йому зрада сталась несподівано. МВ. II.
Зрадніти, нію, еш,гл. = Зрадіти. Не
113. Ум. ЗрАдка, зрадонька, зрАдочна. О.
бозі сонечко мріється,— воно ж з)кгдніло, ща
1862. IV. 30.
Зрадбцьиий, а, ѳ. Измѣппическій. Эра- й справді гріється Ном. .V* 6402.
ЗрАдок, дка, м. = Зрадник. Плини,
децькі речі супротив пана. Хата. 153.
плини,
майстрова, від кладки до кладки,
ЗраджАти, джАю, еш и зраджувати,
щоби
знала
й пам'ятала, які шевці зрадджую, еш, сов. в. врАдити, дж у, диш,
ки.
Чуб.
V.
1086*
іл
МВ. II. 62. Красні лиця часто зрадЗрАдувати, дую, еш, гл. Обрадовать.
жають. Гол. І. 362. Часто ходив, вірно
Зрадуватися, дуюся, ешся, гл. Обра
Любив, з нею женихався, вона ж мене ізрадила,— я й не сподівався. Мет. 86, Оіі доваться. Та зрадуєтгюя, звеселиться МаПалію, Палію Семене, чи не зрадиш ти русина матінка. Мет. 146.
Зраз, эу, м. 1) Черенокъ для привив
мене? Макс. (1834). 98.
Зр ад зіл л я, л я , с. Гаст. А&гітопіа ки къ дереву* Желех. 2) Образецъ;
Еираіогіит. Шух. І. 21.
колодка (у сапожшіковъ). Желел. Вх.
Зн. 22.
ЗрАдити. См. Зраджати.
♦ ЗрАзи, зрав, ж. мн. Кушанье изъ го
ЗрАдитися, дж уся, дишся, гл. 1) ІІосовѣтовавшись, рѣшить. Зрадились, щоб вядины: родъ сверпутаго битка съ на
піти до попа. О. 1862. VI. 59. 2) Ш - чинкой.
Зразкбвий, а, в. Образцовый. Желех.
мѣнить себѣ. Слово встречено только въ
Зразбвий, а. ѳ. Къ вразам оіпосящій„Ужинку * Гатцука (стр. 350. Ном. Л»
8772): Хоч кохання не зрадишся, та че ся. (Понесли) зразову до ріжків печінку.
Котл. Ен. II. 9. *
реві (?) засадиться.
’ Зраділий, а, е. Обрадовавшійся. Боже,
Зразбк, 8кА, .ѵ. 1) Образецъ, образгарно!... токоче її зраділе серце. Мир. Нов. чнкъ, примѣръ. Псрекривля... дочку й э/сінП. 84. г
г
ку, затягаючи жалібним иьшом на зразок
Зрадіти, дію, еш, іл. Обрадоваться, жіночого голосіння. Левиц. І. 208. Похва
вв. Мр. XIV. 11. „Вже козак твій назад лює Чіпку, другим на зразок ставить. Мир.
гдеи. А козачка тому зраділа. Чуб. V. ХРВ. 291. Мпж. 181. 2) Узорі». А ну ли
1171. Пані зраділа. МВ. II. 40. Як вгля шень зразок зніму з мс}южкп. Лебед. у.
діло я вас, так аж зраділо. Гліб. 1.
Потоніть, будглне лагкаві, ваші шитки,
Зрадітися, діюся, ешся, іл. = Зраді- зразки. Мені треба сорочку вимережити і
Мг. Той чоловік зрадівся. ХС. IV. 16.
лиштвою пошити. Г. Варв. 216. 3) Вы
Зрадливий, а, в. Измѣнчивый, склон кройка.
ный къ измѣнамъ. Мое серце зрадливеє
Зразу, нар. Сразу, вдругъ; съ самаго
звичаю не знає. Мл. л. сб. 312. Ой хор- начала. Захоч— і вродишся все зразу.
туно зрадливая, що ж ти виробляєш? Котл. Ен. VI. 35. М и ті.ѣки гцо наткнгуДала серцю зазнатися, з милим розлучаєш. лись, він так таки зразу і почав лаятись.
Чуб. V. 418.
ІІовомоск. у.
Зрадливість, вости, ж. Вѣроломность,
Зралити, лю, лиш , гл. Вспахать
предательство. К. Кр. 17.
ралом. *
Зрадлйво, нар. По-измѣниическп. МссЗрана, нар. Поутру, съ утра. По заку
сап, забігши збоку, зрадливо, зо всього на- тках зрана до вечора стоять діди. Левиц.
екдку, пустив в Епея камінцем. Котл. Ен. І. 42.
VI. 76.
ЗрАнити, ню, ниш, гл. Изранить.
ЗрАнку, зрАння, нг/р.=3рана. Прихо
ЗрАдний, а, е н зрАдній, я, є = Зрад
ливий. Гей-гей! нё надь, рибалко моло дили люди зранку. Рѵдч. Ск. II. 168. Орав
денький, на зрадний гак ні щуки, ні лижі. же Я зрання до полудня, доки не прийшла
Г. Арт. (О. 1 8 6 1 /III. 109). Зрадня ваша на серденьку туга. Чуб. V. 157.
рада. О. 1861. IV. 31.
ЗрАтитися, чуся, тишся, іл. 1) О
•' ЗрАдиик, к а, м. Измѣнвнкъ, преда волахъ, когда они, будучи въ ярмѣ, тя
тель. Чуб. V. 57. Вибрав Юду Іскариоць- нутся въ противоположныя стороіш: рас
кою, що стався зрадником. Є в. Л. VI. 16. ходиться. Зратилися воли. Каменец, у.
< ЗрАдниця, ц і, ж. Измѣшіица, преда 2) Поссориться, разойтись. Ом зратилися
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Зрахувати—Зрізна.
та й не живе з чоловіком, бо він ню бцв,
ч%і мара їх знає. Каиенец. у.
Зр&хувіти, х^ю , еш, гл. 1) Сосчи
тать. Наїхали купці з Варшави, того кодека сторгували, «де за його деош» враху
вали. Чуб. У. 782. 2) Разсчитать, сообра
зить. Зміркували, врахували, «де з козака
Кцде. К. Досв. 163. Гзов враховане прему
дре слово. К. ЦН. 205.
Зрѳѳструвйти, р^ю, еш, гл. Сдѣлать
реестръ чему.
Зрѳкйтися, вію ся, ешся, сов. в. врек
тися, ч^ся, чбшся, гл.— чогб. Отрекаться,
отречься отъ; отказываться, отказаться
отъ. Невинности моєї не зречуся. К.
Іов. 57.
Зрбтитися, чуся, тиш ся, ы .= 3 р ати тнся. Попереду оюили нічого, а долг зретилися, зретилися, що-дня сварка та колотня, та й розійшлися. Каменец. у.
Л?-#/ Уже оя зретили, то шкода і вмовля
ти. Каменец, у.
Зрѳчй, ч^, чбш, и . Сказать. Желех.
Зрѳчйся, ч^ся, чбшоя, м .= 3 р ѳ к т и с я .
Желех.
Зреш іляй, а, ѳ. Трухлый. Дерево зрешіле. Вх. Лем. 421.
Зрешітя, шію, еш, гл. Сдѣлаться
трухлымъ. Вх. Леи. 421.
Зрив&ння, ня, с. Срываніе.
Зривйти, вАю, еш, сов. в. зірвбти,
рв^, веш, гл. 1) Срывать, сорвать. К. Досв.
57. Рудч. Ск. II. 60. Квітку зірвала, за
голову клала. Чуб. Ш . 303. 2)—бунт. Под
нять бунтъ, возмущеніе. Звели нам під
москалів тікати, або звели нам з ляхами
великий бунт зривати. Макс. (1849). 76.
3) Зірвйтн бики. Выпречь быковъ изъ ярма.
Вх. Зн. 22. 4)— спину, мишки. Лѣченіѳ
поясницы посредствомъ оттягвванія руками
кожи отъ спины. Миргор. у. Екатериносл.
у. Слов. Д. Эварн. 5) Зірвана дорбга. До
рога съ замерзшею на ней грязью, изрѣванною раньше колесами. НВолын. у.
Зрив&тяся, вію ся, ешся, сов. в. вірві*ися, рв^ся, вѳшся, гл. 1) Срываться,
сорваться. Ой як тая черешенька сама не
зірветься, так до мене дівчинонька сама не
пришлеться. Чуб. 2) Вскакивать, вско
чить, быстро подняться. Зривається ніби
Пуди бігти. МВ. II. 54. Справді?—покрикне
панночка, зірвавшись з місця. МВ. (О. 1862.
ПІ* 48). Встав, зірвався, пішов з тухом. Гол. І. 37. Зірвйтися на нбги. Вско
чить. Св. Л. 106. 3) Трогаться, тронуться
сі» мѣста, двинуться. Раз март апріля звав
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у гості до себе. Апріль зорвався їхать во•
зом. Драг. 16. Мати було як зірветься
хоч на один день куди... Г. Барв. 62. Піш
ла заміж та не так, пішла раз — не га
разд, не зірвуся другий раз. Грин. ПІ. 357.
4) Подниматься, подняться (о бурѣ и пр.)
Зірвалася гиуря буря, Нп.
Зрйвви, вов, ж. мн. Деревья съ по*
луснятыми плодами. ‘Ще нарвала ягід (ви
шень) на зривках—де-не-де зосталось,— по
ки ту ягідку піймаєш. Новомосв. у. (За*
любовск.).
Зрин&ти, нАю, еш, сов. в. во(і)рн^ти,
рн^, нбш и врйнутя, ну, нѳш, гл. і)
Выплывать, выплыть на поверхность воды,
вынырять, вынырнуть. Уже ж сьому синьо
му каменю на верх не зринать, а пави
ному піру на дно не тонуть. Чуб. У. 607.
Утоплений сам зринув* Харьк. у. 2) сов. в.
Спрыснуть, сорваться, выскользнуть. Н а
кинути відьму тим очкуром,— допіру не
втече вона... з очкура не зрине. Драг. 73.
Колесо зірнуло. Кінь з недоуздка зірнув.
Харьк. г.
Зрйнутпся, и уся, нѳшся, а . Хлы
нуть. Зринулася водиця з Дунаю, з Дунаю
тихою, бережку крутою. Мет. 294.
ЗриштувАти, т£ю, еш, гл. Соорудить.
От, зриштували байдаки. Рудч. Ск.
II. 28.
8рівва, ки, ж. = Здрінка. Вх. Уг.
242. |
З рівна, нар. Ровно? Поровну? Зрізна,
дружбоньку, зрівна, край коровай здрібна.
Гол. ІУ. 329.
ЗрівновАжитя, ж у, жиш, гл. Уравновѣсить. К. ЦН. 185.
Зрівнйти, н ію , еш, гл. Сравнять.
Зрівняв землю, покрив дерном. Шевч. 204.
І з землею зрівняють тебе. Єв. Л. XIX.
44. Смерть усіх зрівняє. Харьк.
Зрівнйтися, нйюся, ешся, іл. 1) Срав
ниться, сравняться. Турчин у воду поко
тивсь, вода зрівнялась. Мл. л. сб. 87, 2)
Порівняться. Скоро зрівнявсь із ними, за
раз поздоровтесь із тим братом Якимом.
Рудч. Ск. І. 206.
Зрідка, нар. Рѣдко, не часто, не густо.
Ох і гаю мій, гаю, розсаджений зрідка.
Чуб. У. 647*
Зрідно, нар. Урожайно. Дай тобі* Ноже, щоб у полі зрідно, щоб у полі зрідно,
а у дворі плідно. Чуб. 111. 365.
Зрівати. См. Зрівувати.
Зрівна, нар. Отдѣльно.
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ЗрІ8НЙТИСЯ, нюся, нишся, гл. Отде
литься, раздѣлиться.
Зрізок, зка, м. 1) Обрѣзокъ. НВолын.
у. 2) Срѣзъ, перерѣзъ.
Зрізувати , зую, еш, сов. в. зрізати,
вріжу, жѳш, іл. Срѣзывать, срѣзать. ї х
зрізують, як спілий колос в полі. К. Іов.
54. Зріжу голову, вийму серце. Ном., стр.
303, № 473.
Зрік&тися, кАюся, ешся, гл.~ Зрекатися.
Зрілко, ка, с .= 3 д р ін к а . Вх. Лем. 421.
Зрін ка, ки, ж. и зрінко, ка, с .=
Здрінка. Вх. Лем. 421.
8ріст, врбсту, м. 1) Ростъ. Сама кросна, чепурная, хорошого зросту. Мл. л. сб.
203. На зріст. Ростомъ. Шити на зріст.
Шить такъ, чтобы пошитое годилось и
тогда, когда выростетъ тотъ, для кого ши
то. 2) Возрастъ. З малих літ до великого
зросту кохала, годувала. ЗОЮР. І. 19. 3)
Проросшее зерно, снопы.
Зрість, врости, ж. Знакъ отъ сроста нія
на стволѣ дерева разрублецнаго мѣста.
НВолын. у.
I. Зріти, эрію, еш, гл. 1) Зрѣть, созрѣвать. Пшениця зріє па ниві. Огор. І. 128.
І вітер не віє, сонце не гріє, калина не зріє.
Мет. 134. 2) Выростать, дѣлаться взрослымъ. Т и на літі і Ярина зріє. Шевч.
245. •
II. Зріти, врю, зриш, гл. Видѣть Мусить
всяк чоловік зріти, що недовго тут жити.
Чуб. III. 19.
Зроб, врббу, м. 1) Совершеніе, исполненіе работы. Довести до зрббу. Испол
нить, сдѣлать. Тоді аж зароблять вони
велик спасибі, як доведуть до зробу, до
пуття тую роботу. Васильк. у. Прий
нятися до зрббу. Приняться за дѣло, за
иснолненіе работы. Як приймуться до зробу,
у той час оддамо гроші. Васильк. у.
Зробйти, блю, биш, гл. 1) Сдѣлать,
произвести. Хата.* 164. Зроби, милий, зо
лоті удила, щоб я твою коня до води во
дила. Мет. 112. Гуси зробили великий
крик. Грин. П. 239.—своїй богом. По сво
єму. Не куди й дів ті • гроші, а купив
дзвін; та вже й тим скривдив громаду, гцо
зробив своїм боюм. Св. Л 287. 2) Повре
дить кому колдовствомь. Чоловік з гомду
сохне, а дурні брешуть, що це йому зроб
лено. 3 )—вблю кому, чию. Исполнить чье
акеланіе. Ой чумаченьки, ой ви молоденькі,
зробіть мою волю. Чуб. У. 1 0 8 1 .4 )—дйску.

Сдѣлать одолженіе. Велику ласку мені зро
би, послухай. МВ. II. 112. 5 )—собі смерть.
Наложить на себя руки. А х волю сама
собі смерть зробити, як в баїацтві з не
любом жити. Чуб. У. 117.
Зробитися, блюся, бишея, гл. Сде
латься. Зробився мов несамовитий. Котл
Ен. II. 15. Усе зробилось, як бажали єзуїти.
Стор. МПр. 72.
Зрббка, ки, ж. Брати гроші на зрббку.
Брать Деньги подъ отработокъ. Землі в
йою нема,— бере гроші на зробкгу: уперед
даєш, а послі він одробля. Новомоск. у.
(Залюбовск.).
Зроблйти, лйю, еш, гл. Обрабатывать.
Ой я тобі не наймичка все поле зробляти.
Гол. ІУ. 538.
Зрббок, бка, м. Истощенный работою,
негодный уже къ работѣ человѣкъ. Же
лех.
ЗродА, зроду, зроду-8Віку, нар. 1)
Вона зрода й у иеркві не була. Мнж. 104.
Чи був у тебе батько зроду? Ном. Л* 10505.
Ой я зроду лишенька не знала. Чуб. У.
594. Зроду я замго/с не піду. Лавр. 155.
Зроду-віку. Никогда еще. Зроду-віку ж
було гпакого, а тепер: ось тобі, на! По
дольск. г, 2) Никакъ, никоимъ образомъ
Такі капосні люде, що мені не можна
зроду-звіку на селі вдержатись. Левиц.
Пов. 348.
Зродити, ся. См. Зрожати, ся.
Зроду. См. Зрода.
ЗрожАй, жАю, м. Урожай. Зрожаю
нема, тільки зродила трава шовкова. Мет.
465.
ЗрожАти, жАю, еш, сов. в. зродити,
дж ^, диш, гл. 1) Рожать, родить. Так
його мати зродила. Ном. № 2918. Ти учо
ра ізвечора дитя зродила. Грип. III. 273.
2) Родить, уродить. Як будуть сестро.,
ягоди зрожати. О. 1861. X. 89. Прошу ж
тебе, не ивіти красно, прошу ж тебе, не
зроди рясно. Мет. 176. Добра нивонька
була: сто кіп жита зродила. Чуб. ПІ. 240.
Зрожйтися, жаюся, ешся, сов. в.
зродитися, дж ^ся, дишся, гл. 1) Рожать
ся, родиться. 2) Родиться* уродиться. По
сіяла, мамко, жито,— зродився барвінок.
Гол. III. 403.
Зрозумілий, а, е. Понятный.. Левиц.
Пов. 237
Зрозумілість, лости, ж. Понятность.
Желех.
Зрозуміло, нар. Понятно.
Зрозум іння, н я, с. Пониманіе. Вели-

Зрозуміти—Зрущик.
оздібна до зрозуміння такою, гцо буває
Ііпае не °д премудрих і розумних. К.
ХП- 16* х
Зрозуміти, мію, еш, гл. Понять. Покн теє зрозумівши, згоду учиниш . Макс.
ҐІ834). 126. Ви так зписьменна говорите,
я мою не зрозумію. Котл. НП. 344.
Зрбк, ку, ж. Зрѣніе. Бої дав усім люоднаковий зрок. Дещо. 36.
Зронйти. См. Зронити.
Зронйти, нйю, еш, сов. в. зронйти,
нХ5> ниш, *•*. Давать, дать упасть; терять,
потерять, утратить. Желех. Ой лісе, лгсонькуі зронив єс красоньку. Вх. Лем. 421.
Зросйтя, ся. См. Зрошати, ся.
Зрослйвий, а, е. Дающій рость. Та
принеси три квіточки: ой первую зросливую, а другую сонливую. Мет. 1.
Зрбслий, а, ѳ. Выросшій. Левч. 10.
Зростання, н я, с. Рость, выростаніе.
ЗростАти, тАю, еш, сов. в. еростй,
ст^. тбш, гл. Выростать, вырости. Єсть
у мене сестра менша, без мене зросла. Мет.
32. Без гцастя зросла, а без долі вроди
лася. Мет. 80. При мені вона й зросла, бо
сиротою зосталася змалечку. МВ. II. 19.
Зростися, т^ся, тбшся, гл. Сростись.
Ой у полі дві тополі докупи зрослися. Чуб.
V. 403.
Зростйти, щ ^, стиш, гл. Выростить.
Нехай їм Бої зростить. Ном. № 375. Як
я тебе зростила, сама себе звеселила. Чуб.
У. 684.
Зрбстний, а, ѳ. Взрослый. Левч. 10.
Зрош&ти, шАю, еш, сов. в. зросйти,
еиш, гл. Орошать, оросить. К. Досв.
26. Дрібненькими слізоньками все поле зро
сила. Мет. 274. Припав він до землі та й
зросив її слізьми. МВ. II. 70.
ЗрошАтися, шаюся, ешся, сов. в. зросйтися, ш ^ся, сишся, гл. Орошаться, оро
ситься, обливаться, облиться. Слізьми так
і зроишється. МВ. І. 57.
Зр^б, ба и бу, м. 1) Срубка. Знайшовся
чоловік, що купив на зруб гай. Стор. І. 47.
Также мѣсто, гдѣ срубленъ лѣсъ. Вас.
206. З липовою зруба молоді паростки пу
стились. МВ. І. 156. 2) Срубь—при по.стройкѣ, въ погребѣ, колодезѣ и пр. Чуб.
,Ш . 377. Як положать зруб на хату...у
•ио п'ють закладчини. ХС. III. 41. КоІЬ.
*• 56. Був колодязь і такий низький зруб
У ньому. Грин. II. *338.
242^
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ЗрубАти. См. Зрубувати.
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Зр^бина, ни, ж. Одна пластина вь
володезномъ срубѣ. Харьк. у.
Зрубйти, бдиб, биш, гл. Сдѣлать срубь.
Зрубив хату. НВолын. у.
Зрубувати, бую, еш, сов. в. врубйти,
бйю, еш, гл. Срубывать, срубить. Кожне
дерево зрубують. 6в. Л. ІЛ. 9. Зрубай, бат
тенькуу високу яворину, збудуй, батеньку,
широку домовину. Чуб. V. 372.
ЗруйнувАння, н я, с. Разореніе, разрушеніе. Стор. II. 137.
Зруйнувйтя, н^ю, еш, іл. 1) Разру
шить, разорить. Зруйнували Запорожжя.
Лукаш. 66. Не зостанеться тут камінь
на камініу гцоб не зруйновано. вв. Мр.
XIII. 2. Зруйновано життя моє на світі.
К. Іов. 37. 2) Разорить (о потерѣ иму
щества).
Зруйнуватися, н^юся, ешся, и . 1)
Разрушиться, разориться. Зруйнувався зо
всім будинок. 2) Разориться, потерять иму
щество. Пан не зруйнуєтьсЯу як скількись
кліток поля перелітує пустирем. О. 1862.
IV. 105.
Зрукбваний, а, ѳ. Обрученный. Вх.
Лем. 421.
Зр^нтати, таю, еш, а . Испортить,
сдвинуть съ мѣста, почти разрушить. П<?
дольск. г.
Зрухн ^ти ся, н^ся, нбшся, и . = 3 р у шитися. З місця й не зрухнетъся. Грин.
И. 310.
Зрун, нар. Изъ руки, рукой держа.
Хтось буде шанувати: коли не зруч, то
навкидя. Ном. № 11971.
Зручйти, чАю, еш, гл. Поручать.
Зручний, а, е. Ловкій; удобный. Ле
виц. Пов. 141.
Зручність, ности, ж. Ловкость. Ле
виц. Пов. 237.
Зручно, нар. Ловко; удобно. Ком. 1 .39.
Зрушити, шу, шиш, гл. 1) Сдвинуть.
Насилу зрушив з місця. 2) Тронуть, взвол
новать. Дуже батька слова гі зрушили.
МВ. II. 149. 3) Встревожить. Вею діброву
крилечками вкримі, юлосочком діброву зру
шили. Чуб. У. 315.
Зруш итися, шуся, шишся, гл. Дрог
нуть, сдвинуться. Зрушилась земля— нар.
повѣрье, по которому земля при первомъ
веееннемъ громѣ какъ будто вздрагиваетъ.
Зрушилась земля, то тепер усе буде рости*
НВолын. у.
Зр^щ ик, ка, м. Въ ловушкахь для
звѣрей: палочка, толчокъ въ которую со
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стопой*1 звѣря заставляете дѣйствовать
ловушКУ- Шух. I. 236, 237. См. Пасть..
З р д б іти , бію, еш, гл. Сдѣлаться рябымъ пестрымъ. Ш ия так зрябіла дуже;
хто 'його зна &
воно* Канев. у.
Зрядж&ти, джйю, еш, сов. в. зрядйти,
ДИШ> и * О Наряжать, наря
дить*' убирать, убрать. Шо в суботу кі
соньки чесала' а в неділю головку зряжала.
Мил. 1 ^ 8,
за ^
ся калинонька
сажена* а за ^ля ш ^е дівка Галочка зряжена. Ґ Р ИН- ПІ. 487. Блищить шабля козацькаЯ від срібла та злата, зрядив його
пан ласкавий як рідного брата. К. Досв.
154. 2) Снаряжать, снарядить. Зрядили
його (в Д орогу) і він пішов. Мнж. 74. Тре
ба сині# ни чужину зряжати. МВ. II. 52.
Зряджаі°ть молодім на нове хазяйство.
м у е . ї й - 169ЗпАДИик, ка, м. Раст. Сіабіоїш? ішѣгісаіиз Ь- ЗЮЗО. І. 124.
Зрлсйти, т% сйш, гл. Усѣять. Зрясять на вігі коровай, у піч посадять із
віка. Мет * ^64.
ЗрЯтувбти, тую, еш, іл. Спасти. Зрятуй йогві Іреб. 341.
Зрй *ати ся’ хаіося> ешся, гл. Собрать
ся* сговориться. Мнж. 181. Свати уже
грякали#* іти додому.
Зрдоий, а, е. Видящій, зрячій.
Зсаджувати, джую, еш, сов. в. зсадйти, Дж ?» Диш’ гЛ• 1) Ссаживать, ссадить,
снимать, снять. Чоловік тоді йою зсадив з
ггуишг. РУД4, Ск. 25. З хазяйства зсадити.
Разорить* Миші... нас із хазяйства зса
дять. Мвж* 66. 2) Смѣщать, смѣстить,
У В О Л Ь Н Я Т Ь отъ должности,
отрѣшить отъ
должности* Громада йою (голову) давно б
зсадила.
186 К ѵ ш * 95- Гляди, царю,
бо сей ]\Іазта те^е 3 Царства зсадить КС.
1882. ЇЙ* 611* 3) Встаскивать, встащить,
взваливать, взвалить. Узяли йою в хату
та й зсадили на піч. Мнж. 95. Зсадити
дерево на
Зміев. у.
3-с6рДя » т ?' Розсердившись. Турн
3 -серия скрипотів зубами. Котл. Ен.
Зсйвіти>вію, еш, гл. Посѣдѣть. Аф. 262.
Зсйдіти, джу, диш, гл. Высидѣть,
хшосидѣтьі. Мати ще й удушливенька була:
було всю нічку зсидить, усе бухикає. Г.
Барщ 01- *
Зеид4ти» я*ю, вш> сов- в* зіслати,
шлю шлеш, іл. 1) Ниспосылать, ниспос
лать * М°я думка— єсть то ангел од Бога
зісланий . Мл- л* сб- • 137« 2) Высылать,
выслать, отсылать, отослать. Стали вдову

стареньку зневажати, на чуже подвір*
зсилати. Мѳт. 347. Зослав хлопця з
Новомоск. у.
ЗСИНЙТИ, НЮ, НИШ, іл. Побить ДО си.
няковъ. Зсинив її так, гцо й Боже! д е.
бед. у. ,
,
Зсииїти, нію, еш, и . Посинѣть.
Зсиноббжитися, ж уся, жишся, и
Прикинуться бѣднякомъ, несчастнымъ. зг\!
гнувсь, зсинобоживсь і почав прохати. Гр0н
И. 183.
'
Зсйпа, пи, ж. Родъ корзины для зер.
на, стоящей въ амбарѣ: дѣлается съ крыш
кой въ формѣ большой, сверху расширен
ной бочки изъ нучковъ соломы, связанныхъ шворками или лыками. КоІЬ. I. 59.
Зсипйти, п&ю, еш, сов. в. всйпати,
плю, илѳш, и . Ссыпйть, ссыпать. Прошу
вас, добре дбайте, борошно зсипайте. Мет.
396. Хотів у мішок зсипати. Кв.
Зсип&тися, п&юся, ешся, сов. в. зси
патися, плюся, плѳшся, гл. Ссыпаться, ссы
паться. Т ії бруньки зриваються, зсипаються в пляшку. Чуб. І. 130.
Зсих&ти, хйю, еш, сов. в. зсбхнути
н эсбхти, хну, нѳш, гл. Изсыхать, нзсохнуть.
Зсіданйиа, ни, ж. Створожившаяся
часть молока, творогъ, образовашпійся при
окисаніи молока. Вх. Лем. 421.
Зсід&ти, дйю, еш, сов. в. всісти, зсйду,
дѳш, гл. 1) Возсѣдать, возсѣсть. Як чорт
на його зсяде. Ном. № 3382. 2) Вставать,
встать, сойти (съ лошади, напр.). Зсісти
з коня.
Зсідйтися, д&юся, ешся, сов. в. зсіс
тися, 8сйдуся, дешся, гл. О ыолокѣ:
скисать, скиснуть, створаживаться, ство
рожиться. Молоко зсілось. Г. Барв. 369.
Зсілий, а, е. Скисшій (о молокѣ). Зсі
ле молоко. Вх. Зн. 22.
Зсісти, ся. См. Зсідати, ся.
Зск&кувати, кую, еш, сов. в. зскбчити, чу, чиш, гл. 1) Соскакивать, со
скочить. Жінка... так з печі і зскочила.
Ном. № 4007. Сотничиха зскакує з ліжка.
Стор. II. 241. 2) Вскакивать, вскочить.
Зскочив на драбину.
Зслйзнути, зиу, нѳш, гл. Исчезнуть,
пропасть. Бодай наїло зслизї Ном. № 3781.
Зсмутніти, нію, еш, и . Опечалиться.
Чою так зсмутнілаї Чуб. НІ. 121.
Зсбвувати, вую, еш, сов. в. всунути,
ну, нѳш, гл. Сдвигать, сдвинуть. Давай
зсовувать з себе пояс. ЗОЮР. І. 247.
Зсбвуватися, вую ся, ешся, сов*
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вернутися, нуся, нвшея, гл. Сдвигаться, зуби зціпила. МВ. II. 38. Адам ззів киссдвинуться. З глузду зсунутися. Рехнуться. личку, а в нас оскома на зубах. Ном. №
125. Взяти на зуби ногб. Злословить о комъ.
(Мара 3 Щзду зсунулась, мов собака з с о
Вас щось на зуби взяли. 2) Зубъ — часть
л о м і і. Ном. № 6332.
Зсбхнути и вебхти. См. Зсихати.
снаряда: зубецъ колеса, валька для ка
Зспбду, нар. =я Зісподу. Накладем танья бѣльл, зубъ бороны, рала и пр.
стіжок зсподу широкий. Чуб. III. 465.
МУЕ. III. 17. Шух. I, 154, 228. Чуб. VII.
Зст&рити, рю, риш, іл. Состарить. 400. 3) ВдвчІ зуби. Названіе рода писанки.
Нужда мене зстарилаі зв'ялила. МВ. І. ЗО. КС. 1891. VI. 379. 4) Родъ пѣсни. Мар8с*йріти(ся), рію(ся), еш(ся), іл. Со кев. 34. Сопілка зуба затинала. Котл. Ен.
стариться. Зстаріли ви, ненько! МВ. II. I. 19. Ум. Зубик.
Зубйнь, нй, м. Человѣкъ съ больши
15. І зстарівся воюючи, по корчмах но
ми
выдающимися зубами. Черк. у.
чуючи. Ном. № 1700.
Эстародбвна, нар. Издревле.
Зуб&тий, а, ѳ. Зубастый. З себе худий,
Зступйтися, пйюся, сипся, сов. в. оковтий. очі ямкуваті, зубатий такий.
зступитися, плюся, пишся, іл. 1) Схо МВ. II. 191.
диться, сойтися вмѣстѣ, сближаться, сбли*
дуббла, ли, ж. Узда. У гор.
зиться. Передні., зступаються ближче
Зубблити, лю, лиш, іл. Взнуздывать.
един до одною. Мир. ХРВ. 262. 2) Осѣ- Угор.
Зуббць, бцй, лі. 1) Зубець—какъ фи
дать, осѣсть, сойтись, сдвинуться. Зсту
пилась хата. Канев. у. Ввійшов Іван до гура и какъ часть снаряда (напр, зубці у
Остапа в іріб і слідком за ним земля граблях. Шух. I. 166); сдѣланный изъ ма
зступилась. Грин. І. 288. 3) Сжиматься, терій и пр. какъ украшеніе одежды. Шух.
сжаться. Як зступляться черевики, то ще І. 122. Гол. Од. 56. 2) Зубокъ, часть чес
й кісні будуть. Канев. у.
ночной луковицы, распадающейся на час
Зсувбти, ваю, еш, гл.=Зсовувати.
ти. МУЕ. III. 39. 3) мн. зубці. Кушанье
ЗсувАтися, вбюся, ешся, а.==Зсову- изъ очищенныхъ зеренъ ячменя—сваренватися.
ныхъ или поджаренныхъ. Чуб. VII. 440.
Зсукати. См. Зсукувати .
Маркев. 153. На закуску куліш і кашу,
всовувати, кую , еш, сов. в. всукй- лемішку, зубці, путрю, квашу. Котл. Ен.
ти, кйю, еш, іл. Ссучивать, ссурть. Зсу I. 18. Ум. Зубчик.
З^бив, в а, м. Ум. отъ вуб.
кав мотузок. Чуб. І. 162.— свічку. Сде
Зубйло, да, с. Остроконечный мололать свѣчу (изъ воску). Зсукали свічку із
ярою воску. Чуб. 1. 162. А гце раніше пан токъ, которымъ рубятъ желѣзо кузнецы.
Василько встав, три свічки зсукав. Чуб. НВолын. у. Грин. II. 3.
Н І 285.
Э^біч, н а р .~ Увбіч. НВолын. у.
З^бка, ки, ж. Порода лука съ малень
Зсукув&тітн, тію, еш, гл. Сдѣлаться
сучвоватымъ. Аф. 462.
кими продолговатыми луковицаии.Вас.203.
Зубнйй, А, 6. Зубной. Прилипла еже
всунути, ся. См. Зсовувати, ся.
.Зсурбпити, плю, ниш, гл. Смѣшать до кости моя кожа, зостався я із ясламиразличиаго рода зерновой хіѣбъ. Зсуро- зубними. К. Іов. 42.
Зубовйтий, а, е. О картофели, фасолѣ:
*мв мішок пшениці та кукурузи та й змо
недоваренная,
еще твердая. Квасоля ще
лов. Міус. окр.
Зсутбнітм, НІН), еш, ІЛ. Стемнѣть. не вкипіла, гце- зубовата. Черниг. у.
Зуббвий, а, е. 1)== Зубний. Святий
Вже гарненько зсутеніло. О. 1862. IV. 104.
Зсушйти, шУ, шиш, іл. 1) Высушить. Антонію, зубовий цілителю, поможи мені.
Эф*У я ще трохи ягід на зіму. 2) Изсу- Чуб. І. 125. 2)—часник. Обыкновенный
®**ь. Невірная дружина зв'ялила, зсушила. •чеснокъ съ луковицей, распадающейся ва
Мет. 260.
зубки. Вас. 203.
Зуббясѳиий, а, ѳ. Приведенный въ
Всушйтися, ш^ся, шишся, и . 1) Вы
сушиться. Чи вже зсушилися груші? 2) Из- бѣдность, сдѣланный бѣднымъ. Коли ми
сушитьіся. Зсушилася, зв'ялилася, як нитка зійдемося знову на рій зубоженій землі?
*»оненъка. Чуб. III. 168.
Шевч. 383.
Зуббжитн, зву, жнш, іл. Обѣднить,
8т... См. Ст...
®уб, ба, м. і) Зубъ. Добрі т і зуби, привести въ обѣднѣніе.
яісіль окують. Ііосл. А вона тільки . і Зуббж нтися, звуся, жиш ся, іл. Обѣд
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нѣть. Зубожився так, гцо нічого не має.
Рудч. Ск. II. 202.
Зуббж іння, ня, с. Обѣднѣніе. Желех.
Зуббжіти, жію, еш, гл. Обѣднѣть. І
чи я ж сьоіодня всиротіла? Чи се тепер
тільки зубожіла. МВ. II. 105.
8уббк, бкй, м. = Зубець і и 2. На
ступив на зубки в граблях. Грин. П. 207.
Зубки в ритках. МУЕ. III. 20.
З^ббча, нар. Искоса. Гляне зубоча.
Сосниц. у. Слов. Д. .Эварн.
Зуббчистий, а, е = 3 гб р и с т и й .
Зубр, ра, ле. Зубръ..Вх. Пч. II. 5.
Зубрбвий, а, ѳ. Зубровый. Друга тру
бонька та мідяная, третя трубонька та
зубровая. Гол. II. 61.
ЗубрА, рАти, с. Зубренокъ. Вх. Пч.
II. 5.
Зубцьбваний, а, ѳ. Имѣющій зубча
тый орнаментъ.
Зубч&стий, эубчбтий, а, ѳ. Зубчатый.
Під прозорчастою, чистою як сльоза водою,
зеленію якесь баговіння зубчасте, тонесень
ке, дрібне. Левиц. І. 63. Зубчасті стіш.
Левиц. Пов. 165. Зубчастий прбділь. Осо
бый проборъ при прическѣ дѣвушекъ въ
колокілки. Чуб. VII. 423.
' Зубчик, ка, м. Ум. отъ зубець.
8уверіти, рію, еш, гл. Покоробиться.
Зуверіли дощки. Вх. Лем. 421.
Зуг&риий, а, е. Способный, мастеръ.
А ми доженемо.—Зугарні! Заплутаетесь у
своїх т лах та й попадаете. Мир. Пов. I.
149. Зугарний теревені правити.
Зуглбдіти, джу, диш, гл. Замѣтить,
иодмѣтить.
Зуж иткувати, к^ю , еш, гл. Потре
бить, израсходовать. Подольск, г.
Зужмом, нар.= Ж уж мом. Коло гг ху
стина зужмом лежить. Подольск, г.
Поночі крало та зужмом усе в коморі й
забрало. Черк. у. Нащо отак зужмом
несеш вірьовку? Черк. у.
З а к у в а т и , жую, еш, сов. в. з^зйти,
8^жу, виш, гл. Суживать, сузить. То ши
рить гм, то зужуе гряниці. К. Іов. 27.
3^8дріти, дрю, риш, гл. Увидѣть,
узрѣть. Стрілець такий, ию аби зуздрів на
око, то вже й його. ЗОЮР. II. 203. Ш у
катимеш—не зуздриш мене оком. К. Іов. 16.
З^здрітися, рюся, ришся, гл. Оглянуть
ся, осмотрѣться. Лубен, у. (В. Леонтов.).
З^зйти. См. Зуж у вати.
Зувуяйна, ни, ж ~ Зозуля. Закувала
зузулина в саду на паду. Мил. 137.
З у я^л я, л і, ж.7 и п р .= З о 8 у л я и пр.

Зувр&сити. См. 8увраш ати.
Зукрашйти, шйю, еш, сов. в. 8увр&.
сити, шу, сиш, гл. Украшать, украсить.
Вони йою любили, мов жертву ідольську
квітками зукрагиали. К. МБ. III. 257.
Султанські зукрагиені кіосками сади. К
ПС. 126.
Зум&ти, м&ю, еш, гл. Сойти съ ума.
Вх. Зн. 22.
Зумйснѳ, нар. Умышленно, нарочно.
Всі гори були ніби зумисне заквітчані зе
леним деревом. Левиц. Пов. 4.
Зумйтися. См. Зум лятися.
Зум іти, мію, еш, гл. Съ ума сойти.
Чи ти зуміла, чи дурману наїлася? Кіеь.
Подольск, г. ,
Зум іти, мію, еш, гл. Сумѣть. Як зу
міла, так
і спіла.
Ном. І № 1054.
Г
£
Зум ітися, міюся, міешся, гл. 1)=3у*
міти. А гцоб ти зумілася! Ковел. у. 2)
Поразиться, изумиться. Дівчина зумілася,
де доля поділася. Чуб. V. 119.
Зум лйтися, лАюся, ешся, сов. в. зу
мйтися, млюся, мишся, гл. Изумляться,
изумиться, поразиться. Зумлялися усі ве
личием Божим. 0В4. Л. IX. 43. Зумилаія 'н
я! МВ. II. 124. Йосип зумився, що
стос народився. Грин. III. 33.
Зумогтй, мбжу, жеш, *л.=Змогти.
Я би так не зумгг жити на світі. Федьь.
Зумрйти, рйю, еш, гл. Съѣсть, уплесть
Так цілого хліба і зумрав. Козелець, у.
Слов. Д. Эварн.
З^мствувати, вую, еш, гл. Придумать.
Я б зумствувала, як робити. Зміев. у.
ЗуніА тити, Ачу, тиш, а . Сдѣлаіь
уніятомъ. К. ПС. 139.
Зуноватися, нуюся, ешся, гл. Надоѣсть, опротивѣть. Вх. Лем. 421.
Зупйн, ну, м. Удержъ. Гуля собі,—
нема йому на світі зупину. О. 1862. VIII.
54. Зупину не бут гг ході крівавій. К*
Псал. 181.
Зупинйти, ся. См. Зуп ин яти, ся.
Зупйнва, ки, ж. 1) Остановка. 2) Знакъ
препинанія. Ном. Л; 11807.
ЗупинАти, нйю, еш, сов. в. зупи
нйти, ню, ниш, гл. Останавливать, оста
новить, удерживать, удержать. Да гуляла,
гуляла, мати не спиняла, да тепер зупи
нила. Чуб. V. 542. Підбіии до йою і зу
пинили коня. Стор. МПр. 52.
ЗупинАтися, нАюся, ешся, сов. Взупинйтнея, шбея, нишся, гл. Оста
навливаться, остановиться, удерживаться,
удержаться. Такий бенкет задали, гцо аж

Зуповний—Зцілятися.
до неба дим пішов та на хмарі зупинився.
Рудч. Ск. II. 85*
Зулбвний, а, ѳ. Полный. Треба, ігаоісутъ, ізозвати зуповную раду, адоб і війсь
ко з Запорожжя було на раді. К. ЧР. 26.
Зурйвочний, а» ѳ. Непрочный, шаткій. Слово сомнительное, встреченное лишь
ъЪ цѣснѣ о Саввѣ Чаломъ, видимо под
правленной кѣмъ-то и ' напечатанной въ
Запорожской Старинѣ“ Срезневскаго: Хоч
спісивий, не спісивий, пани кажуть, Сава,
недобра, зурівочна стала йоло слава.
(Ч асть І, с т р . 63).
Зурйтити, чу, тиш, гл.—собі когб.
П очувствовать къ ком у о т в р а щ е н іе . Шух.
І. 45.
З^рка, ки, ж. Раст. Супо^іоззиш. Вх.
Пч. І* 9.
Зурбчѳння, н я, с.. Сглазъ. Гол. III. 4.
Зурбчити, чу, чйш, іл. Сглазить. Дів
чатам годиться йноді вмиваться з помий
ниці, щоб хто не зурочив. Грин. II. 31.
Лихе око зурочило наше щастя. О. 1862.
УІН. 21.
Зусйлля, л я , с. Подвигь, усиліе. Тіль
ки святий Бої наших не забував: на ве
ликі зусилля, на одповіддя держав. Макс.
Зусім, нар. Совсѣмъ. Нехай, нехай,—
та й зусім занехай. Ном. № 11011.
З^ски, н а р .= Дзуски.
Зчепитися, плю ся, п н и ся, и . Встре
титься. Зміев. у.
З^спіт, нар. Назадъ, вспять. Оце плив
ли ми до острова Чортомликом, а тепег
реньки зуспіт Підпільною. Екатериносл. у.
Слов. Д.,Эварн.
Зуспіти, пію, еш, и . Встрѣтить. М и
першою очима зуспіли Чайченка. МВ- II.
95. І не счулась, як зуспіли дніпрові дівчапга. Шевч. 359.
г Зустрівйти, вйю, еш, сов. в. зустріти',
ріну, неш, гл. Встрѣчать, встрѣтить. Не
зможу я по степах чвалати, будуть мене
вовки-сіроманці зустрівати. Мет. 444. Зу
стрів його один чоловік .з города. Єв. Л.
ѴЩ. 27.
Зустрівйтися, вйюоя, ешся, сов. в.
зустрітися, н у ся, нешся, гл. Встречаться,
встретиться. Прощай, розуме, як з горіл
кою зустрівся. Ном. № 11468. Думав, доля
зустрінеться, спіткалося горе. Шевч. 38.
Зустріч, чі, ж. Встрѣча. Ой поїхав
козаченько до свою двора, вийшла йому на
зустріч сама менша евгеть. Чуб. У. 769.
Зустрічйти, чйю, еш, м .= 3устріватп *
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ЗустрічЙтися, чйюся, ешся, гл. = 3 у вгріватися.
Зустрічний, а, ѳ. Встрѣчный. А зу
стрічний каже: як же ми розійдемось, ко
ли місточок узенький? Кв. II. 40.
Зух, ха, м. Молодець, молодчина,
удалецъ. Дали мені капелюх, уже тепер
вояк зух. Гол. І. 143.
Зухвйлий, а, е. Дерзкій.
Зухвйдьство, ва, с. Дерзость, наг
лость. Стор. МПр. 82.
Зуховйтий, а, е. Молодецкій, хватскій.
Над річкою стоїть хата, там дівчина
зуховата. Мл. л. сб. 324. Гуляй, доню,
ізводь хлопців, но вибірай все молодців', чи
убогий чи багатий, аби був зуховатий.
Чуб. У. 685.
Зучйти, чйю, еш, сов. в.* вучйти, ч^,
чйш, и . Пріучать, пріучить. Зучай дити
ну чистенько коло себе ходити. В и йою не
зучайте курити. Константиногр. у.
Зучйтися, чйюся, ешся, сов. в. зучйгтися, ч ^ся, чиш ся, гл. Пріучаться, пріучиться. Бо під батьковськими крильми я
зучивсь до бою. К. МБ. ПІ. 246.
Зцапіти, пію, еш, гл. Глупымъ сде
латься, одурѣть (какъ козелъ). Желех.
Зцідж увати, жую, еш, сов. в. зцідйти, дж ^, диш, гл. Отцѣживатъ, отцѣдитьі сливать, слить (напр., настойку съ
ягодъ).
Зцілбння, н я, с. 1) Соединеніе въ од
но цѣдое. 2) Исцѣленіе. Ісцілення душі
і тілес. Чуб. І. 165.
8цілйти, ся. См. З ц іл я ти , ся.
З ц іл іти , лію, еш, іл. .Остаться въ цѣломъ видѣ, остаться цѣлымъ.' Черк. у.
Зцілющий, а, ѳ. Дѣлебный, целитель
ный. Як зцілющий вітер від долин подите,
хворі мої лоні міччу заколише. Щог. Сл. 6.
Зцілюща й живуща водй. Мертвая и живая
вода (въ сказкахъ). Набрала води зцілющої,
попсрськала,— так лежить зовсім так, як
чоловік, тілько неживий. Набрала вона жи
вущої води, дала йому в рот,— він і ожив.
ЗОЮР. II. 56. См. Цілющий.
Зцілйти, лйю, еш, сов. в. вцілити,
лю, лиш, гл. 1) Дѣлать, сдѣлать цѣлымъ,
соединить въ одно цѣлое. Черк. у. НВол.
у. Ти розбила, а я зцілю. 2) ИсцЄлять,
исцѣлить. Мали силу зціляти недуги. Єв.
Мр. Ш . 15.
Зц ілй ти ся, лйю ся, ешся, сов. в. 8Ц Ілйти оя, лкюя, лиш ея, гл. 1) Соединять
ся въ одно цѣлое; срастаться, срастись.
Взяв ту воду, помазав нею шматки ца-
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рснка,— вони й зцілились. Руди. Ск. 1 . 128.
2) Исцѣляться, исцѣлиться. Почула вона
в тілі, гцо зцілилась від недуги. Єв. Мр.
V. 2$.г
Зціпити. См. Зціплю вати.
Зц іп іти , пію, еш, гл. Оцѣпенѣть, одеревенѣть. Зціп мов пень. Млак. 84.
Зціплю вати, плюю, еш, сов. в. зц і
пити, плю, пиш, м .— 8^би, р ік у . Стис
кивать, стиснуть, сжимать, сжать.
З ц іп и т и . См. Зцуплю вати.
Зц іп л ю вати , плюю, еш, сов. в. в ц і
лити, плю, пиш, гл. Стаскивать, стащить,
стянуть. Зцупити з печі. Г. Арт. (О.
1861. III. Ш ) .
Зцур&тися, рбюся, ешся, гл. = Відцу
ратися. Зцуралась роду як чуми. Мкр. Г. 46.
ЗцяцькувАти, к ію , еш, гл. Украсить,
напр, украсить орнаментировкой. Лушнг ме
режані, колеса штучно повиточувані, ярма
зцяцьковані, як на відданню у дівки со
рочка. Г. Барв. 187.
ЗчАлити, лю, лиш , гл. Соединить,
связать. Харьк. у.
ЗчарувАти, рію , еш, гл. Околдовать.
Треба брата зчарувати. Гол. I. 207. Бона
ж мене зчарувала. Рудан. I. 18.
ЗчАста, нар. Часто. Щоб ти в мене,
донько, зчаста не бувала. Гол. I. 195.
Зчевбти, 8&ю, еш, сов. в. зчбзнути, ну,
нѳш, и . Исчезать, исчезнуть. Марко по
вернув у ѵущиню і зчез за кущами. Стор.
МПр. 125.
Зчѳпйти, ся. См. Зчіплю вати, ся.
Зчѳпурйти, рю, рйш, гл. Убрать кра
сиво, украсить. Обмазали хату, зчепурили
так, як молоду. Г. Барв. 249.
Зчервоніти, нію, еш, гл. Покраснѣтъ.
Що слово Улита промовить, так і зчер
воніє. Г. Барв. 217. Як літнім ранком
зчервоніють хмари над сонечком, гцо весело
встає. К. Дз. 214.
ЗчесАти. См. Зчісувати.
Зч и н й ти , ся. См. Зч и н яти , ся.
Зчин йти , нйю, еш, сов. в. вчинйтй,
ню, ниш , гл. ДЪла'гъ, сдѣлать, произво
дить, произвести, совершать, совершить.
Б сіх козаків поїла, кормила, по Івасю Вдо
виченку похорон і весілля зчиниш. Мет.
424.—бучу. Поднять шумъ
Зчин йти ся, НЙЮСЯ, ешся, СОВ. в. 8ЧИнйтися, н'юся, нншся, гл. Происходить,
произойти, совершиться, подняться.
Зч й сти ти . См. Зчищ ати.
Зчйсток, тка, м. Послѣдъ у родившей

коровы. Як корова отелиться, озьми зчгісток, закопай. Мнж. 156.
Зчшцйти, щАю, еш, сов. в. зчйстити
зчйщу, стиш, гл. Счищать, счистить.
Зчіплю вати, люю, еш, сов. в. зчепйти, плю, пиш, гл. 1) Сцѣплять, сцѣпить. 2)—руку з рукбю. Взяться за руки.
Тучку з ручкою зчепивши, йшли із церкви
молодії. Мкр. Н. 37.
Зчіплю ватися, лююся, ешся, сов. в.
зчѳпйтися, плюся, пишся, гл. Сцеп
ляться, сцѣпиться.
Зчісувати, сую, еш, СОВ. В. 8ЧѲсАти,
вчѳш і, шѳш, гл. 1) Расчесывать, расче
сать. Іди, сину, додомонъку, змию, зчешу
тобі головоньку. Чуб. V. 987. 2) Срубить.
Нема вже шаблі, що не одну татарську
голову зчесала. Стор. I. 15.
Зчорніти, иію, еш, гл. Почернѣть.
Зчорнів я, змарнів я, по полю ходячи. Гол.
I. 247.
Зчбхом, нар. Съ избыткомъ.
ЗчудувАтися, д ію ся, ешся, гл. Уди
виться.
ЗшивАти, вАю, еш, сов. в. зшйти.
зшйю, зшйеш, гл. Сшивать, сшить. Зши
вали м нт ухи на сухарі. Стор. МПр. 126.
Зш йлити, лю, лиш, гл.—г^би. Выпя
тить, сжавъ въ одну точку. Та ще й губи
зшилить, кепкувать би то, бридкий, з ста
рої людини. Сим.
Зшйти. См. Зшивати.
Зшйток, тк у , м. Тетрадь. Желех.
Зшпбртати, таю, еш, гл. Смастерить,
сдѣлать. „А ну лишень11, каже, „свої линтварі, аЬо там сукно“ ( гін і кравецьке діло вмів)
і зшпорта (свитину або кожух). Сим. 199.
ЗшукАти. См. Зш укувати.
ЗшукАтися, кАюся, ешся, гл. Хватить
ся, начать векать. Зшукалася сьогодні за
полочі—нема, а знаю добре, гцо буш. Харьк.
З ш ік у в ати , кую , еш, сов. в. зшукй*
ти, кАю еш, гл. Отыскивать, отыскать
предмета, находящіеся въ разныхъ мѣстахъ. Аф. 463. Зшукую овець, що пастухи
ггорощблювали.
'
Зшумати, маю, еш и зшумувАти
м ію , еш, гл. Собрать пѣну при кипѣнін.
Бх. Зн. 22.
Зюбріб и Зябрій, рія, м. Раст.—
Ж абрій. Вх. Пч. I. 10. Шух. I. 21.
Зю8ник, ка, м. Раст. Ьусориз еигораеиз Ь. ЗЮЗО. I. 127.
Зю8я, 8І, ж. 1) Дѣтск.: букашка к
вообще все крошечное. О. 1861. УІП. 8.
2) ? Змерз, як зюзя. ІГяниіі, як зюзя.

Зюрити—Зяяти.
Зюрити, рю, риш, и . = Дзюрити.
З ’юртувйтися, т^юся, ешся, м. =
За&ртуватися. Н а дворі з'юртувались і
на гиось дивились, до сіней як хмара ри 
нут ь, товпляться, гукають, Харитину,
всю беседу гі молодих лякають. Мкр. Н. 26.
Зйб, би. Пахоть на зиму, поле, вспа
ханное осенью подъ яровой хлѣбъ. На зяб
орати. Вас. 196. Скільки ви запорали поля
торік?— Бісім десятин толоки та вісім
на зяб на овес. Г. Барв. 306.
Зяблй, л і, ж. = Зяб.
8йбра, бер. ж. мн. 1) Жабры. 2) Крю
чья в остях. Шух. І. 223.
Зябрій. См. Зюбрій.
З ’йва, ви, ж. Явленіе.
Зйви, вів, м. мн. = Зябра. Вх. Пч.
1. 14. См. З ів 2.
8 ’явйтися. См. З ’я в л я ти с я.
8 ’явлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
а’явйтися, влюся, вишся, іл. Являться,
явиться. Грин. III. 33. Там, де його ніхто
не сподівався, там він з'являвсь. КС. 1882.
X. 185. Нова рада, нова рада Світу ся
з'явила. Чуб. III. 328. Перед гетьманом
козаки з'явились. К. МБ. II. 139.
З ’й8увати, вую, еш, сов. в. з ’язйти,
з’яж^, акеш, іл. = З в ’я з у в а т и ,'зв ’язати.
З'язала снопів зо два та й кинула. Харьк.
З'язувати б уже це, та нема мотузків.
Харьк.
З ’йэуватися, вугося, ешся, сов. в.

191

з’явитися, в’яж ися, жешся, іл. =. З в ’язу 
ватися, з в ’язатися. Харьк.
З'ясйрити, рю, риш, іл. Бзять въ не
волю, въ плѣнъ. А я з'ясирю панну. К.
ПС. 112.
З ’яструбіти, бію, еш, гл. Сдѣлаться
подобнымъ ястребу. Коли сова з'яструбів,
то вище сокола літає. Лом. № 4225.
З ’ясувйти, с^ю, еш, гл. Выяснить, об
наружить. Не смів я вам, гцо думав, з'яеувати. К. Іов. 70.
Зйтѳнько, к а и зйтечок, ч ва, м. Ум.
отъ 8ЯТЬ.
Зйти, зйю, еш, гл. = З я я т и . Вх.
Лем. 421.
Зйтів, тева, вѳ. Зятевъ. Уже й христиться й молиться, гцо вирвалась із рук
зятевих. Рудч. Ск. І. 181.
Зйтній, я, є. Принадлежащей зятю.
Прибулося тещі зятнгї діти колихати.
Ном. № 4910.
Зять, тя, м. Зять. Хвали, мати, того
зятя, що я полюбила. Мет. 72. Ум. Зя
тенько, зятечок. Я ж тобі, зятеньку, рід
ная свість. Грин. III. 485.
8ятькб, кй, м. Ласк, отъ зять. Укрийсь,
зятьку, укрійсь та на негоді не мочись.
Грин. III. 498.
Зй яти, зйю, еш, гл. Зіять. Щоб тобі
так рот зяяв, як ото двері зяють. (Я к
хто не зачинить дверей).
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Йва, ви, ж. Ива. Заііх Саргеа Ь. Як ваоюно икаеться, так хтось судить.
ЗЮЗО. І. 134.
Грин. II. 313. Не легенько икалось тому
Йвѳрѳнь, рня, м. 1) Щепка, отрублен кою вони хвалили. Левиц. І. 474. Хай гй
ная поперегъ дерева. Канев. у. В однім легенько тнеться. Г. Барв. 210.
селі рубають, а в другім терні літають.
Илбць, ильцй, лс.=Ивка 2, Е^иїзепіш
(Загадка: дзвін). Грин. II. 310. 2) Комокъ агѵепзе. Вх. Пч. II. 31.
земли, вылетающій изъ подъ копытъ ска
Идкйб, 6, 6. 1) О маслѣ: прогорьклый
чущей лошади. См. Виверень.
Не покуштувала масла, як купувала, а
Йвѳрь, ря, м. Зарубка поперегъ де воно илке. Харьк. г. 2) О щелокѣ: ѣдкій.
рева. НВолын. у.
Константиногр. у.
Йвина, ни, ж. Одно дерево иви. КроИкббрець, рцю, лі. Ум. отъ имберь.
леве д. у.
Имббрь, рю, лі. Инбирь. Положила
Ивйлга, ги, ж. Раст, омела бѣлая. туди яєчок, имберю, бобкгв. Ум. Ииберець
Ѵізсиш аІЬит Ь ЗЮЗО. 1. 141.
Намочу горілки у зеленій пляшці з имбер
Йвка, ки, ж.
1) Пт. = Евка. Вх. Пч.
цем 9і з перцем, з своїм щирим серцем. На.
II. 14.
Иипет, ту, л і. Стремительность, сила,
Йдол, ла, м.
1) Идолъ. Шевч.603.
натискъ.
Аби нам битий шлях переп'ята2) Чортъ. У в. Идолйка. Тан і загув угору
ти і первий импет ляцький зупинити. К.
той идолят. Грин. II. 12. •
Йдолів, лова, вѳ. Идолу принадлежа ЦН. 242. Яким импетом її до сьою пхнув?
щей. Вранное слово. А , идоловою сина ди Г. Барв. 543.
Инак, нар. Иначе. З почину світа бу
тино, якою наробила!
ло
якось
т ак. Рудч. Ск. І. 130.
Идолопоклонство, ва, с. Идолопоклон
Инйкий, а, ѳ. Иной. В таких і инаство. К. Бай. 150.
Йдольство, ва, с.=Идолопоклонство. ких розмовах проїхали вони день і другий.
К. ПС. 130. Йдольство борот наша віра. Св. Л. 305.
Ин&ко, ш ^.=И нак. Не мооюна т а т
К. МБ. XI. 145.
Идольсьвий, а, ѳ. Идольскій, языче- МВ. II. 103.
Ин&ковий, а, е =И накий. Єсть р ечі
свій. В римській идольській землі. Шевч.
що
в однім місці таке для .їх мення, а в
602.
другім инакове. О. 1862. 1. 70.
Идолйка, ки, м. Ув. отъ Идол.
Ин&ково, нар.=Ииак. Т рш ки тако
Йягаця, ці, ж. Названіе буквы V.
во
росказано.
Ном. № 12251.
Йжидю лрописйти. Бысѣчь. Треба б йому
ижицю прописать. Ном. № 13637.
Ин&кше, мдр.=Инак. Инакше не мож
Икавка, ки, ж. 1) Икотка. Ном. № на. Рудч. Ск. І. 126.
13390. 2) Раст. Вегіегоа іпсапа. Пес.
Инбкший, а, ѳ. Иной. Зовсім т а к и м
ЗЮЗО. 1. 114. Ум. Икавочка. ЕЗ. У. 191. сцена. Левиц. Пов. 249.
Йкати, каю, еш, одн. в. икн^ти,
Ин&че, нор.=Инак. Дяче, не буде
нбш, гл. Икать, икнуть.
иначе. Ном. № 1070.
Ин&чий, а, е = И н чий . Треба иначий
Ик&тися, икбеться, одн. в. нкн^тися,
икнбться, гл. безлш Икаться, икнуться. купить хамут, бо сей тісний коневі. Ш°
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Ннбирець—Ириця.
фее тута не по нашому, що все тута по
ияачому. Грин. ИТ. 493.
Инбйрѳць, рцю, м. Ун. отъ инбйрь.
Инбирівка, ки, ж. Инбирная на
стойка.
Инбйрь, рю, м. = Иибер. Ум. Инбирвць.
Инде, нар. Въ иное, въ другое мѣсто,
въ другомъ мѣстѣ. Ходім, ринде, куди
инде, там нас не знатимуть та йриндею
не зватимуть. Лебед. у. Хто не входить
в кошару дверима, а перелазить де инде,
мой злодій. вв. І. X. 1. В Жаботині ро
дилася, инде не привикну. Чуб. III. 137.
Инджибіба, би, ж. Баба-яга. Угор.
Индйк, ка, м. Индюкъ, индѣйскій
пѣтухъ. Ходить, як индик переяслівський.
Ном. Посип индикам, гусям дай. Шевч.
132. Надувся, як индюк. Котл. Ен. II. 35.
Индичй, ч&ти, индиченй, ийти, с.
Птенецъ-индюкъ. Та пропив чоловік индика, а жінка индичку й индиченя. Чуб. V.
636.
Нндйчий, а, в. ЕГривадлежащій, свой
ственный индюку или индюшкѣ.
Индйчина, ни, ж. Мясо индѣйки,
индюка.
Индйчитися, ч уся, чишся, гл. Важ
ничать. Ти якого гаспида индичигися? Ном.
& 3546. А вже що отті калістратори
всякі!... знаєте, які вони иноді в нас: і
чваниться, индичиться. Сим. 230.
Иидйчка, ки, ж. Индѣйка. Чуб. У. 636.
И ндйчня, ні, ж. Помѣщеніе для индюковь.
Индичий, ні, ж. соб. Индюки.
Иждор, ра, м И ндик. Зх* Лем* 421.
Инд^та, ти, ж. Испорч. ии д^кта —
пошлина на ввозные товары. Так було
тогді тілько два перевози. Заплатив було
индуту, то й пропустять. ЗОЮР. І. 263.
Индюр, ра, ^ .—Индор. Вх. Лем. 421.
Иней, нею, м. Иней. Ком. II. 25. Бу
дуть твої карі очі инеем уростати. Чуб.
V. 603.
Ияжйр, ру, м. Винныя ягоды. О.
186£ IX. 64
Йний, а, е = И н ш и й . Мав хтось иний
родитися, та кури запіли. Иосл.
Инколи, нар. Иногда, по врененамъ.
Инкуди, нар. Куда нибудь. Поїхали
ми не инкуди, а у саму університетську
Церкву. Морд. Оп. 70.
Иниий, а, е = Инший. Не розмовнеШись з головою, до чогось инного не важся.
Ном. № 5837.
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Йногді, йноді, нар. Иногда. Иногді
б'ють Хому за Яремину вину. Ном. № 4062.
Гайдамаки приходили в Черкаси разів мо
же п'ять,— иноді в день, а иноді вночі,
иноді в великій, а часом в невеликій купі.
ЗОЮР. І. 246.
Инозбмний, а, ѳ. Иноземный, иностран
ный. Заводить усе в своїх домах по ино
земному. К. Гр. Кв. УІІ.
Инозбмщина, ни, ж. Иноземщина,
иностранные обычаи, порядки. Иноземщи
на заливає наші народні низини. К. Гр.
Кв. ХХУІЬ
Ииоибвиий, а, ѳ. Иноязычный. Ино•
мовні чудні слова. Левиц. І 243.
Инслйва, ей, ж. — Інклю в. Чуб.
Ш. 23.
Инч, йнчѳ, нар.= Инше.
Инчий, а, ѳ = Инший. Поведу, каже...
у инче царство. Рудч Ск. II. 108.
Иншбк, к ар .= И н а к . Вх. Уг. 242.
Иншйкий, а, е = И н а к и й . Вх. Лем. 421.
Инше, м ар.=И накш е. Може як ингие
ие зробити? Куди йнше. Въ другое мѣсто.
Ішов бідний чоловік у Степанівні на яр
марок, а може куди ингие. Рудч. Ск. II. 25.
Йнший, а, е. 1 ) = Инакший. Шевч.
152. Милий покидає, иншої шукає. Нп.
Дві в однаковому убранні, а третя в иншому. Грин. І. 112. 2) Иной, нѣкоторый.
Инший легко робить та хороше ходить.
И н’як , нар. = Ииак. Однаковісінько
йому, чи так, чи, .ноже, ин'як. МВ. (О.
1862. І. 100).
Й н ’якйй , а, е = И и а к и й . Ин'якої ночі
то є роса. Черк. у.
Ирга, ги. ж. Раст. Соіопеазіег ѵи1§а*
гІ8 Ьішіе. ЗЮЗО. І. 120.
Ирджок, (джка?), м. Землеройка, 8огех.
Вх. Уг. 242. ,
Иржй, ж і, зк \= Р ж а. Було так і їсть,
як иржа залізо. МВ. І.
Йржавець, вця, лі.=Рж авець.
Ирж&вий, а, ѳ = Р ж а в и й .
Иржавина, ни, ж. Мѣсто со ржавой
водой. Отам на луках та є иржавини,
то тим і трава иржава, неїдома. Волч. у.
Иржавіти, вію, еш, іл.= Р ж авіти .
Й риця, ці, ж- I) Животное, водящее
ся въ водѣ, въ частности Тгііоп. Вх. Пч.
II. 17. 2) Птица, возвратившаяся изъ зимняго отлета. Вже ириця проявилась, скоро
тепло стане. Борз. у. Птице, ирице,ходи
до нас вечерю їсти. 3) Очень старая жен-
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ттпптяц старая вѣдьма. Т ут якась старая
баба, знахурка всесвітня і слдая, і горбата,
мабуть застолітня, прислухалась, примі
чалась і, як став, сказала... Одспівавши,
заніміла, очі протирала ^ а за сью така ж
другая ириця казала. Мкр. Н. 33.
Йрід, рода, м. См. Ирод.
Йрій, рію, л # .= В и рій . Гуси, гуси білі
в ирій полетіли. Ш евч. 519- Пташки, що
влітку так співали, у ирій вже пообліта
ли. Греб. 387.
И родиЙ рід, Д»>
1) Иродъ. Ирод-иарь
за Христом ганявся. Колядка. 2) Злодѣй. А
він мене і побачив, ирод. 3) Чорть. А ирід
його відав. Ном. № ЗЬ7Є. З шуму став
ирод-чорт. Гн. II* 217. У Шевченка повидимому въ з н а ч е н і м : чортъ-змѣй. Знову
люта гадина впилася в саме серце: кругом
його тричі обвилася* я к той ирод. Шевч
Йродів, дова/ вѳ. Иродовъ. Бранное
слово. Иродове кодло. Ном. № 895 Иродгв
сину. Ном. №, 3572
Ирстенйн, на,
Христіанинь. Ішов
раз бідний ирстенин дитину ирстити, та
не міг найти кум ів. Гн. II. 32.
Ирстйти, рщ ^, стиш , п о х р е с т и т и .
Шух. 1. 181.
Ирстйтися, рЩ^ся, стишся, гл. =
Хреститися. Шух- І* 28, 212.
•’ И рха, хи,
1) Выдѣланная овечья или
козья шкура. Желех. 2) Кантъ въ сапогахъ, гдѣ сшиваются половинки голенища.
НВолын. у. 3) Нан’йтм йрху. Надрать хохолъ.
Ирхбвий, а. е = И р ш а н и й . Желех.
Ирчок, чка, д ю И р д ш о к . Вх. Уг. 242.
Йршйний, а, ѳ. И зъ овечьей или
козьей выдѣланноЙ шкуры. Йршйні штанй.
Кожаные мѣховые штаны, обращенные
шерстью внизъ,— носять пастухи въ Но-

вороссійскомъ краѣ и Чериоморіи зимой.
Чабанам видається на зіму одежа: сорочки,
штани хрящові, штами иршані. О. 1862'
V. Кух. 34.
Ирш&нки/ нок, ж. Кожаные, мѣховые
штаны* Мнж. 181.
Иршйни. шин, лем. = Хрестини.
Желех.
Ирш лйдя, ці, ж. Оторочка на тулупѣ изъ смушка или сурковаго мѣха.
Вас. 155.
И рщ іння, и я . с.—Ирпшни. Желех.
Йскорка, ки, ж. Ум. отъ йскра.
. Искорник. ка, лс. Раст. Кашшсиіиз
асгіз. Вх У г 242.
Йскра. ри, ж Искра. З малої искри
великий вогонь буває. Ном. Палкий як искра
Мкр. Н. 12 Ум Йскорка.
Искрйстий. а. ѳ. Искристый. (Сонце)
обсипає своїм искристым світом. Мир. Нок.
II. 76. За ними йде міжа искриста піни.
К. Іо в . 94 Искристий погляд. Мир.
ХРВ. «1
Искрйти, рю, риш. гл. Бросать искры.
Сонце... искрило світом. Мир. Пов. I. 158.
Схиливсь до своєї жінки, оком искрить.
МВ 11. 184. Кбмін искрить—черезъ дымо
вую трубу вылетаютъ искры. Хере, у
Искроватий. а. ѳ. Блестящій. Вх.
Лем.# 422.
Й скрявий, а, ѳ = Искристий. По бли
скучій искрявій росі від них лягає тінь. Г
Барв. 245.
Ц скрянйй, а. ѳ. Искрящійся. Искрят
очі Левиц. І. 84.
Искрйстий. а, ѳ = Искристий. МУЕ
III. 87.
Ит, л се ж о Е т. 1. Ит. не знать чого
т и турбуєшся. Рудч. Ск. II. 119.
И ч, лсезюоАч. Ном. № 11185.

X, І.
Всѣ слова начивающіяся приставками
іс и ве находящіяся алѣсь, см на
буквы 8 в С
І, сз И Був собі чоловік, і все нам»
окінка слабувала Рудч. Ск. І 168 Як
Вог дасть, то і ь вікно подасть Посл У
вітер не віє і сонне не гріє Нп У витодала до гіого вся земля вв. М. І. 5 У Ос
ті люде тут возьмутіся Шевч. ЯЯ9
Между двумя гласными я послѣ гласной
сокращается въ Й Як не зароблю, то дежатиму поки и опухну. ЗОЮР 1 11
Стала гсти и пити Шевч. 352. Далі
вже и під Київ підступає. ЗОЮР 1 З
І.
меж. 1) Выражаетъ удввленіе
матінко моя' Я бачив в городі такеє, що
тілько в казні ріхъазатъ Гліб. і / гио те*
Цер гз ним зробилось! Де в біса й сила тая
ділась Гліб А жіночку свою любив » Г(г
еподи єдиний1 Шевч. 526 2) І вже! Выра*
жаеть печаль отсутствіе надежды: ЭхъІ
увы! Йди доню, гуляти!... — 1 воює, моя
мати, мені не гуляти. Хата. 11. 1 вже,
не справить горбатою ^могила. Ном. №
3221
Ібиока. ки, ж Пт. Чайка. Вх Пч.
П. 15.
Іб^нка, ки, ж. Раст. Ѵегопіса ВесеаЬіт§а. ЗЮЗО. І. 140.
Іван-8ілля, л я , с. Раст.: а) Нувориз
оЙіс. Шух. 1 ,2 1 ; б) — пільське. ЕсЬіиш
Ѵи1§аге. Шух. І. 21.
ІвАнішній, я, ѳ. Относящейся къ дню
св. Ивана. Сіно івАнішнв. Сѣыо, скошенное
ьъ день св. Ивана, Шух. I. 170.
ІвАнова и^ш ка, ки, ж. Н асѣк.=
Світун. Вх. Пч. I. 6.
Іванбк, нкА, м. 1) Раст. Нурегісшп
регГогаІиш. Вх. Пч. I. 10. 2) Пт.=Водомороз. Вх. Пч. И. 8.

ІвАнчик, ка, м. — золотий. Раст. СаІіиш Іиіеиш. Шух. I. 21.
ІвАсик, ка. м. Раст. Тгііоііит топіаниш Ь.. Т. ргаіепзе Ь. ЗЮЗО. I 139.
Івилга. ги, ж. Раст, омела бѣлая.
Ѵізсшіі аІЬиш Ь. ЗЮЗО. 1. 141.
Іволга, ги, ж Пт. иволга. Іволга,
іволга* свиню ссала, порося вкрала! (кажуть
гволзг) А ти кобилу*— ніби каже іволга.
Ном. № 10261
ІгвА, вй, ж. = І г л а 1. Вх. Лем. 421.
Ігдб, нар.—Де. Ігде родилась, гіде прнг
юдила/ъ Ном. Л? Н997
Ігй, меж.—на ного. Тьфу (на кого).
1.Желех. Ііи на тя! стара каже. Гол. 1. 222.
Ігиги, меж. выражающее* ржаніе.
ІГ1, ІГ1Й, меж.-=1ш.
Ігінб. меж. Крикъ гуцульскаго пасту
ха на лошадей, чтобы остановились и воз
вратились. Шух. 1. 211.
ІглА, лй, ж. 1)=Голка. Шух. I. 153.
2) Пт.—Іговна. Вх. Пч. I. 16.
Ігбвка, ки, ж.=1тъй. Вх. Лем. 421.
Іговна, ии, ж. Иволга, Огіоіив ^аІЪи1а. Вх. Уг 242.
Ігбвник, ка, м. Игольникъ. Шух. I.
284, 154.
й
Ігола, ли, ж .= Іг о в н а . Вх. Лем. 421.
Іголий, л и я, м. іголийка, ки, ж .~
Іговна. Вх. Лем. 421.
ІгрА, ри, д«?.=Гра. Ном. № 12591.
Ігранка, ки, ж. Игра. Полт. г. Слов.
Д. Эварн.
Іграти, рАю, еш, а .= Г р а ? и . Так тан*
цюй—як гірають. Ном. № 5876.
ІгрАч, чА, я .= Г р а ч .
Іграш ечка, ки, ж. Ум. отъ іграшка.
Іграш ка, к и , жх Игрушка, забава. Чужая біда за іграшку. Ном. Л? 2341. Кіш
ці іграшка, а мишці сльози. Ном. За іграиь
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ки робити що. Съ легкостью, какъ бы иг- л у батенька та їд н т їденицею. Гои»
рая, шутя дѣлать что. Зберуться дівчата III. 681.
*
да гуртом на сіножаті да днів у два, в
їдбння, н я, с. Ѣда, кушанье. Послов
три за іграшки і повгребають. О. 1861. йому усякого питення, їдення і горілок уся1ГШ. 18. Під високою скелею блигцав на них. Ном. № 14007.
сонці новий гарний панський млин... Четїдбць, дцй, м. Ѣдокъ. Рудч. Ск. І 2
серо коліс неначе залюбки та за іграшки
Ідбя, ідбї, ж. Идея. Європейські ідеї
крутились на ясному сонці. левиц. КС. 81. Левиц. Пов. 153.
Ум. Іграшечка.
їдж бння, н я, с .= їд е н н я . Чуб. II. 582
, Ігрбць, ц я, М. 1)=ТреЦЬ 1. 2) Вихрь. Драг. 281. За садження нема гдження.
Закрутився перед царицею і грець, піднявся Ном. А* 10846.
до неба стовп пи^у,'вхопив царевича і поїдйме, мого, с. Съѣстное. Позоставамчав у зелений гай. Стор. І. 74.
лось і питиме й гдиме. Рудч. Ск. ІГ 157
Ігрище, ща, с .= Г р и щ ѳ . Грин. III. 441.
їдинйчитися, чуся, чишея, гл. Бить
Дівочі ігрища незабут ні. К. ДС. 21. На въ хорошихъ отношеніяхъ, дружить. Ідиігрищах ніхто як я передвела. Стор. І.
начатися з Лавром не можна* НВолын ѵ
м
.
Ід ін н я , н я, с. == їд ен н я . Там піобі
Ігронько, шц м. Музыкантъ. Ііриїха- питіння, там тобі ідіння, там тобі одполи подоляне з подолу, дй привезли свої чивання. Мил. М. 90.
ігроньки з собою; ой загадали хорошенько
їд к и й , 6, 6. І) Рѣзкій (о вѣтрѣ). їдіграти. Мет. 161.
кий вітер. Каменец, у. 2) Съѣдомый. Зе. І г ? мѳн» н а> м ‘ Игумеиъ. Щ о
солома їдкіша скотині. Черниг. у.
« можна, то брати ж ь. Ном. № 1004.
Ідлй, л4. с. Пища, ѣда. Драг. 307
Ігу м е н я , ні, ж . Игуменья.
Вх. Уг. А Проніп наче ніч темт ходить
ІД, пред. Къ. Івга заробила в мене гро- г вже тоді ні до гдла, ні до питва, ні до
іиенят на байбарак ід Великодню. Г. розмови. МВ. (О. 1862. III. 62).
Барв. 251.
Їдн4к, нар. = Однак. Я іднак приїхав.
Ід , їду, м. Ядъ. Вх. Лем. 4г и
Чуй. у. 137.
Ідй, дй, зг.гггія». Х ліб та вода, то
їднйковяй, а, в, їднйково, н а р .= Одкозацька їда. Ном. № 12276. Той його ю- н&крвий, однаково. Ном. № 643.
т и т їдамщ пит єм . Гн. II. 177.
їд н а н к й , нбк, ж. мн. См. 6 д н ан к а 2
Ідбк, ка, м.= Адедь. Желех.
Шух. І. 34.
Ідйло, л а, с. І).їдал о. Шутливо: жеїднйтн, ся, нйю, ся, еш, с я , и пр.
лудокъ. Желех. 2) Ідйло. Широкая часть и . = Є д н й ти , ся и пр.
ложки, та, которой набирается пища. Шух.
Ідн ён ьки й , а, е. Ум. оть їдбн.
Д* 247.
їдиблітці, ців, м. мн. Ровесники. М ій
Ідальний, а, 0 —Істовний. Желех.
Гриюр, а братів Косгпь, то вони собі гдноІд&ння, н я, с* Ѣденіе. Трепав з робо- літиг. Каменец, у.
.№Щ з сухоти, з гдання.
їдовй ти й, а, ѳ. Ядовитый* їдовитий
Ідйти, дйю,* еш, гл. ѣдать, съѣдать. гад.%
.Вх. Лем. 421.
я молодою бувала, по 40 варениківїдаїдбм, нар. Поѣдомъ. їдом тебе їсть,
ла, а тепер хамелю-хамелю, насилу 50 Ном. № 12225.
умелю- Ном. № 8146.
їдбмий, а, ѳ. Съѣдобный. їдома річ.
Ідейл, л у , м. Идеаль. Все, гцо чужі Черк. у. Полова хто-й-зна як їдома. Слакраї прозвали ідеалом, сияло перед ним в вянос. у. Молоте та гготрапляє, щоб
снебесній красоти К- Дз. 162.
солома гдоміша була скотині9 не дуже ви, Ідѳаліаувбтя, з^ю , еш, гл- Ндеализи-» молочуе зерно. Грин. І. 299,
кровать. Желех.
в
Ідбсі, нар. = Досі.
Ідѳ&льний, а» , З. Идеальный. В аш
ІД ^ха, хи , ж. тОхотница поѣсть.
'образ ідеальний. К- ХЇЇ. 74.
їдцбм, нар. = |д о м . їдцем їсти.
їдбн, їднй, нб. Одинъ. Чираз, чи
Ідьмй, нар. = їдом. За панщини п а ш
два ~їдна біда. Ном. № 4290. Ум. Ід н ен ^ їдьма їли людей. НВолын. у. Невістка їдь~
НИЙЇІднеиьке дитятко маю. НВолын. т.
ма їсть бабу й діда. Г. Барв. 487.
Ідбник, ц а , м.
І . ,Ріц
їбш н я, н і, ж. = Я еж н я.

Лев§ц* ,
.
„
^
™ їж а ’ * * / жІденйця, ц і, ж.^бдиниЦЯ^ Он була, '29#,Д15.

р У*ч- Ск- І. 3»

їж а к - Ікра.
їж&к, ’кй, м. 1) Ежъ. Котл. Ен. І. 11.
Лом. № 6388. 2) Родъ намордника съ ко
лючками, надѣваемый на телять, чтобы
они не могли само сосать корову. Каменедк. Уїжакбвий, а, ѳ. Ежовый. їжаковим
салом треба мазати, так і погоїться.
Харьк.
їж акуватий, а, ѳ. Взъерошенный, съ
торчащей шерстью. їжакуватий
віл.
Черк. у.
їж ачиха, хи, ж. Ежъ-самка. Лубен, у.
їж ачйч, ча, м. Ежъ-самецъ. Чи воно
феачич, чи їжачиха? Лубен, у.
Іж ик, ва, м. — їж ак . Чуб. II. 367.
Іж итися, ж уся, жишся, гл. 1) Ще
тиниться. Харьк. у, О»волосахъ: подни
маться. Аж серце хлопцеві завмірало, аж
волосся годилось. Св. Л. 217. 2) Важничать.
Чого воно (школяр) їжиться? чого дметься,
як шкурлат на жару?—думав собі хур
ман., Св. Л. 168.
їжно, нар. Сытно, достаточно пищи.
Хоч не їжно, так уліоюно. Ном. № 10387.
Із, пред. = 3. Ставится между двумя
согласными или послѣ согласной, иногда
въ началѣ фразы, если слѣдующее слово на
чинается согласной; въ стпхахъ иногда
для соблюденія размѣра. Збіглось вовків
щось із тисячу. Рудч. Ск. І. 32. Із нехочу
ззів три миски боргцу. Ном. № 5060. Із
славного Запорожжя наїхали гості. Шевч.
221.
їв, їзу, м. Запруда рѣчки для ловли
рыбы. Ном. № 14145. См. Яз. Ум. їзбк.
Сим. 146.
Ізб... См. 36.
Ізв... См. Зв.
І8г... См. Зг.
Ізд... См. Зд.
Іздбц дй, ж. Ѣзда. Рудч. Ск. II. 171.
Санна їзда— ангельска їзда, але дідчий ви*орот. Ном. Я 11433.
Іздбць, дцй, м. ѣздокъ. К/ЧР% 92.
Вчора увечері приїхав їздець. МВ.І.
Іздж&лий, а, е. О «лошадяхъ: ѣзжа*ый. Сим. 153. Бідкається, де б йому ку
пити на старість їзджалою смирною ко«л. О. 1861. X. 21.
Іздитя, дж у, диш, гл. Ѣздить. Да
рованим конем не їздити. Ном. № 4615.
У Київ їздить всякий год. Шевч. 463.
Іздитися, дж уся, дишся, м Постоян
но Ѣздить, разъѣзжать. їздиявся усюди з
Зміев. у.
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їзднй, ні, ж. Постоянная ѣзда. По
дольск. г.
їзд ^н , нй, м. Ѣздокъ. А чи довго ту
ди їхати верхи?— Хто його зна,— як який
їздун. Александров, у. Екатераносл. г.
Із е... См. З ’в.
Ізж ... См. Зж.
133.. См. Зз.
Іэ-эа, пред.— Зэа. Употребл. подобно
иредлогу із. Із-за гори вітер віє, березонь
ку хилить. Мет. 20.
Їзйти, їж ^, зйш, гл- Перегораживать
рѣку для ловли рыбы. їж їзити.
Ізк... = Іск. См. Ск...
Ізл... См. Зл...
Ізм... См. Зи...
Ізн... См. Зн...
І.
Ізо, пред. — Зо. Василько буде хоч и*лечку ніч ізо мною сидіти. МВ. II. 9.
11.130... См. Зо...
їзбк, 8КЙ, м. Ум. отъ Із.
Ізп... = Ісп... См. Сп.
Ізр... См. Зр.
Ізс... См. Зс.
Ізт... = Іст... См. Ст.
Ізу... См. Зу...
Ізх... = І е х ... См. Сх.
Її, їй, мѣст. Родит., винит, и дат»
вад. отъ вона.
їй-бо, їй-Ббгу = 6й-Богу. Ном. &
4356, 6298.
Ійбн, меж. Вишь, вишь ты. Котл. Ен.
Слов. їй он, ійон же, вража мати! але
Еней наш зледащів. Котл. Ен. І. 27.
Ійти, ійд^, дбш, м .= І т и . Аж ійгиов
я мимо його. К. Псал. 90.
Ік , пред. = К. Аж ік вечору вже знову
приходить. Рудч. Ск. II. 161.
Іклйстий, іклйтий, а, ѳ. Имѣющій
большіе клыки, клыкастый. Харьк. у.
Ікло, ла, с. Клыкъ. Як піймає вовк
іклом за хвіст, так і роспоров хвіст.
Черк. у.
Ікбна, ни, ж. Икона, образъ. Загадай
дурному Богу молиться, він і ікони поб'є.
Ном. № 6575.
Ікбниий, а, е. Иконный. МВ. III. 91»
Іконостйс, су, м. 1) Иконостасъ. ЗОЮР.
І. 281. 2) Родъ писанки. КС. 1891.
VI. 371.
Ікрй, рй, ж. 1) Икра4, сѣмя грены.
Як будеш загодовувать пчоли, то зотри
тую ікру (з щуки) і змішай з медом, з
перцем і борсуковим салом. Чуб. І. 75.
2) Вымя у коровы. Шух. І. 193. Ум;
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Ікратий' -Іншити.

Інбрка, Коровка ма’т ікорку добру. Вх.
Лем. 421.
Ікрйтий, а, ѳ. Имѣюіцій нкру. Ікраша
риба. Черк. у.
Ікрбць, ц я, ле. Самка рыбы. Вх. ІІч.
11. 21. См. Ікровиця.
Ікриця, ці, ж. = Ікра і. Вх. Пч.

11. 21.

Ікрбвиця, ці, ж. Рыба-самка. Вх. Зн.
37 См. Ікрець.
Ікрян и й , а, е = Ікрати й . Ікряна
риба. Лебед. у.
їлем , ма, м. Раст, вязъ, ІЛІиз гаопіапа.
ЧОЗО. І. 140.
Ільм, му, лі. ільма, ми, ж. = Ілем.
ЗЮЗО- І. 140.
Ільм&к, ільм 'йк, ка, м. = Ідем. Валк.
ѵ ЗЮЗО. І. 140.
Ільмакбвий, а, е. Вязовый, бере
стовый.
Ільм йна, ни, ж. Вязовое дерево.
ЗЮЗО. І. 140.
Ільм 'й к. См. Ільмак.
Ідьиув&ння, ня, с. = Л ьнування. О.
1861. X. 62.
Ільиувйти, н^ю, еш, !д.=Л ьнувати.
Ільн й к, ка, м. = Ілѳм. ЗЮЗО. 1 .140.
Іл ьн ян и й , а, е = Л я н н я й . Ільняна
сорочка. Чуб. V. 189.
Іл ьтй ц я, ці, ж. 1) Оголенная оть
шерсти овечья кожа. Вас. 154. 2) Канть
изъ оголенной оть шерсти овечьей кожи
вокругъ полушубка внизу. Вас. 155. .3 )
Кантъ, вшиваемый между двумя кусками
кожи или матерій. Черк. у. Харьк. г.
Мнж. 181.
ІльчАстий, а, ѳ = Л я н н и й . А гцо
нам були скатерті? все ж то нам були
ілътсті.
Гол. II. 110.
г
Ім анка, ки, ж. Поимка. Угор.
Іу&ти, м&ю, еш, сов. в. імйти, ім^,
мбш, гл. 1) Брать, взять, поймать, хва
тать, схватить. Ном. Л* 6889. Наперед
невода риби не імати. Ном. Л» 2603. Як
завгрли мрежі, імили деїста штыри риб.
Гн. І. ,124. Ой казав пан г круль Варвару
імити. МУЕ. 111.52. 2)—віри.=Няти віри.
Ім&тися, ім&юся, ешся, сов. в. імйтися, ім^ся, імбшся, гл. 1) Ловиться; дер
жаться;, браться. 1майся, рибко, велика й
маленька. Ном. .V? 1650. Мокрою поліна
вогонь не йметься. Посл. Хотіли го спа
лити, але огень не ймавсі тіла. Гн.,1. 124.
Куля го ся не імат. Гн. І. 36. 2) То-же,
что и займатися, занятися,— загораться,
загорѣться. Тот му верг у полу вогня три

рази, тот Штам пустився іти, вітер Як
подув, імилося на нім гиматя, сірак і не
доніс домів, згорів. Гн. II. 14.
Імелй, лй, ж .= Ів и л г а . ЗЮЗО. І. 141.
Імельга, ги, ж. Камышъ съ травою.
Одес. у.
Імеийни, нйи, ж. мн. Именины.
Прийшли іменини Потоцькою. Рудч. Ск
II. 203.
Ім енйнник, ка, лс. Имееиеникь. Шевч.
(О. 1862. III. 17).
Іменйтий, а, е. Именитый, знатный.
Миколай імня знаменито, побіждае всіх
іменитих. Чуб. І. 169.
Імбння, ня, с. Имя. Дали вони їм
імення: сину Іван, а дочці—Ганна. Рудч.
Ск. І. 131.
Імбно, на, с. — Ім ення. Не забудь
імено Господа Бога.-Гн. II. 251.
Ім енування, ня, с. Именованіе, вазываніе. Г. Барв. 426.
Іменув&ти, н^ю, еш, гл. 1) Имено
вать. М ій син хрещений, порожений, іме
нований. Чуб. І. 112. 2) Назначать, опредѣлять. Галиц.
Іменуватися, н^ю ся, ешся, гл. Име
новаться. Пехай ваші хуторі іменуються
слободою Михайлівною. Стор. II. 102.
Імжйти, імж^, жиш, ІЛ. = Мжити.
Ой у саду дрібен дощик імжить. Мет.
270. Ой на горі сніжок імжить. Нп. Рк.
Левиц.
Імйти. См. Імати.
Ім ітя, імію, еш, гл. = Мати. Єдиного
тільки у себе сина імала. Чуб. III. 15.
Імкйй, і , 6 = Ємний. Волч. у.
Імл&, лй, ж. = Мла. Ой імла, імла
по полю лягла. Мет. 193. Шо на нашій
сестрі на русій косі білая імла пала.
Мил. 158. і
Імнй, імени, с .= І м ’я. Грин. II. 345.
Прибери пня, дай йому імня і з нього буде
чоловік. Ном. № 11173.
Імовірний, а, ѳ. Довѣрчивый. Є й такі,
що вимагають щирости, не скажи— для тою
тільки, щоб зоставити повік нещасливими
імовірних. МВ.
Імовірність, иости, ж. 1 ) Довѣрчивость. Ном. 9521. 2) Вѣроятность.
Імовірно, нар. Довѣрчиво.
Імхбвий, а, е *= Моховий. Три по
душок гмхових. Лукаш. 163.
Імшбдь, ді, ж. 1) Мохъ. Шу£. І. 182 )—Мшедь. Вх. Зн. 28.
Імш йти, ш£, шйш, гл. 1) Мшити. Імшити хату. Шух. І. 92.. 2)—горшни.

І м 'я — ІСТЇПЙ.

Вкладывать горшки одинъ въ другой, пере
кладывал соломой. Черк. у.

Ім й. імѳни, с.. Имл. Ось же і я, то
хороше і мя. Ном. Л* 2525.
Іижѳнір, ра. м. Инженеръ. Француз**
хай гнжрнгр Боплан К. Кр. 18.
Іиклю з. 8а. м. Но народи, повѣрыо:
веразмѣнная серебряная монета, которая,
данная въ уплату, возвращается обратно
къ своему хозяину. Ез. V. 255. См. Антадюз, инслиза.
Інб, нар. Только, лишь. Чуб. II. 50.
Грин. III 203. Все може нагородитися,
і н о страх ніколи. Ном. № 4399. Не прий
шла ні снідати, ні обідати, іно прийшла
воду одвгдати. Чуб. III. 124.
Іибсе, індсь, нар. Согласень, ладно,
хорошо, пусть такъ, разумѣется. Греб. 376.
„[носе! сількісь, як мовляла* у ІОноні Юпі
тер сказав. Котл. Ен. VI. 86. я Чи ти пі
деш на улицю?*—Іносе. Борз. у.
Інститут, ту, м. Ипституть. Панноч
ка поїхала вчитись до институту. Г,
Барв. 333.
Інститутка, ки, ж. Институтка. (О.
1862 111 34).
Інститутський, а, е. Институтскій.
Вони в ’їхали на інститутське подвір'я.
Левиц. Нов. 116.
Інституц ія, ції, ж. Учрежденіе. В і
рують у правду нової інституції і вба
чають у мирових посередниках правдивих
судей. О. 1861. XI. 106.
Інтбрес, су, м. Выгода, польза, интересъ. Ном. Л» 1381.
Іифйма, ми, ж. Второй изъ семи
классовъ духовн. училищъ и семиеарій,
Сим. 175.
Інфимйст, та, м. Ученикъ інфими.
Сим. 175.
I. Ір, ру, м. = Аі‘р .= Г а в ’яр.Мил.М.20.
II. Ір, їра, м. Названіе буквы Ь (въ Галиціи.) Желех.
ІрвАнт, та, м. Желѣзное кольцо на
ободѣ экипажнаго колеса.
ІрвАти, ірву, вблг, гл. = Рвати. Ірви
місто та в молоко кидай. Ном. № 13220.
ІрвАтися, вуся, вбшся, м .= Р в а ти с я .
Як риба в притузі, так розум греешься.
Харьк. г. Ой ірветься нам на душі, що
всі дівчата хороші. Чуб. III. 139.
Ірвоиути, ну, нбш. м. = Рвонути.
Воно ж за чуб як грвоне. Алв. 61.
ІржАти, жу, жбш, іл. Ржать. А кінь
факте, води не п'є, доріженьку чує. Чуб.
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їрований, а. ѳ. Шитый тонкими нитками мелкими стежками. МУЕ. І. 76.
Іск... См. Ск.
Існий, існісінький. ісвісінько. См.
ІстняЙ, істиісінькяй, істнісінько.
Іста, ти, ж. Капыталъ. основной капиталъ. Чуб. VII. 575. Купимо (хліба)... й
станемо продавати... Як виручимо свою
істу та й мотнемось, куримо у Расові
подешевиле та впять з баришем будемо
продавати. Кв. І. 148. Як так робити,
то гроші потратимо, а не тільки прибили
не буде, та й істу у теряемо. Кв. І. 149.
їствб, вй, с. Кушанье. І де ті в Госпо
да взялися усякі штучнії їства. Шевч. 528.
їсте, того, с. 1)= Іста. Кв. 2) Стволъ
дерева? Ум. Істечко. Ой жаль мені т ії то
полі, що на чистому полі. Де я буваю, де
я літаю, на тополі спочиваю. А тепер
істечко і гімчко забрато, нігде сісти й
одпочити. Нп.
їсти , Іи, їсй, їсть, їмб, їстб, їдйть,
гл. Ѣсть. Ходить, неначе не ївши. Ном.
№ 1-0991. їло б ся сласно, а робити страш
но. Ном. Л? 12185. Хто їдячи співає, буде
мати дурну жінку. Ез. V. 255.
їстйвнйй, а, ѳ = Істо в н и й . 1) Тут і
їстивне і випити. Шевч. 278. 2) Сіно у
мене їстивне. Канев. у.
їстнво, ва, с. ѣда, кушанье, все съе
добное. Посвятив піп паски та друге
гстиво. Грин. II. 334.
Істи к, ка, м. Палочка съ желѣзнымъ
наконечникомъ для очистки плуга отъ при
липшей земли. Козелец, у. Рудч. Ск. I.
170. Чуб. VII. 399. КС. 1883. IX. 223.
Істина, ни, ж. 1 )= Іста. Я істину
віддав, а проценту ще не віддавав. Каме
нец. у. 2) Истина. Шевч. 602. О. 1862.
I. 71. Пресвята Діва мовиш: „О, істина,
же воскрес11. Гн. I. 117.
Істяний, а, е. 1) О депьгахъ: істині
грбші. Основной капиталъ, деньги безъ
процентовъ. 2) Истинный. Шевч. 617.
Єсть цьому істина правда. Грин. III. 150.
їстися, їмся, їсися, гл. 1) Безл. Ѣсться. В гурті і каша їсться. Ном. Л- 10731.
Дай% Боже, щоб пилось. та їлось. Ном.
№ 14301. 2) Ссориться. їдяться за землю.
Черк. у.
л
Істичйльмо, на, с. Рукоятка істина.
їстки , гл. Ум. отъ їсти. Питочки вона
не хоче, їстки не береться. Мкр. Н. 4.
Істній, я , в в існий, а, е. Настоя-
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щій, истый, заправскій. Зараз мого чоловіка приручили дядькові, москалеві гстньому.
МВ. (О. 1862. III. 72).
Істн ісін ьки й и існісінький, а, е.
1) Дѣйствительный, дѣйствительно настоящій. Чи то ж сподівався чоловік оттакої
зневаги? В ін може з гснісіньког щирости
обернувсь до людей... а .т ут йому ще й
халепа. О. 1862. IX . 66. 2) Точь в ь то ч ь
такой.
Істш сінько и існісінько, нар. Точжехонько.
їстовбць, вцй, м. Болѣзненный аішетить. Се в його їстовець. Ном. № 12224.
їстовнйй, й, 6. 1) Съѣдобный. Ж інки
всього гстовною назносили. Г. Барв. 532.
2) Сытный, питательный. Який ваш хліб
їстовнйй.
їстбвність, ностй, ж. 1) Съѣдобность.
2) Сытность, питательность, А що воно
(сіно) до гсЫовностиу— то Боже мій!
їстоньки, и . Ум. оть їсти. Твої ді
тоньки плачуть їстоньки хочуть. Ном.
№ 337. Йому ненечка їстоньки носить*
Чуб. ІП. 389.
Істбта, ти, ж. Существо. К. Іов. 54,
73. Зроду-віку не чули, щоб кого обмовила,
чи осудила; така вже любляча істота була*
МВ. І. 2) Натура. Панську 'стому не пе
реробиш\. МВ. І. 99.
Істбтне, нар. Действительно; точь-вьточь. Я не зрікаюсь: коні істотне були в
шкоді. Могил, у.
Іотбтний, а, ѳ. Действительный, настоящій, точь-въ-точь. Н а обличча істот
ний Степан, але не він. НВолын. у.
Істбрик, ка, м. Историкъ. К. Гр. Кв. І.
Ім 'я свое потомкам на погорду, історикам
па ганьбу не подаймо. К. ДН. 262.
Історйчний, а, е, історйчній, я , а.
Историческій. Велика історична робота*
О. 1861. І. 319. Книги історичні. К. Гр.
Кв. ХІН. Хто ж із них прозирнув иибщв
в історичню правду? К. ХП. 40.

Історйчно, нар. Исторически.
Ісхбрія, рії, ж. Исторія. К. Гр. Кв.
ПІ: Шевч. 214.
їсточки, м .=1стоньки. Божая Мати
їсточки носить. КоІЬ. І. 99. Носила їсточки
і пить. Мкр. Г. 21.
І с х . . См. См...
Італійський , а, е. Италіанскій. Левиц,.
Пов. 124.
Іт&лія, л ії, ж. Италія. Федьк. І. 55.
Іти, ід^, ідбш, гл. Идти. Ідемо містом.
МВ. II. 22. Ось ідиу сядь коло мене. МВ.
II. 24. Іди слідом за мною. 6в. Мр. II. 14.
Ітй ся, ідбться, гл. безл* 1) Везтв, уда
ваться. ЙдетьсЯу то й на скіпку прядеть
ся. Ном. № 1668. На добрб йдбться. Идеть
къ добру. Ном. № 1692. 2) Клониться,
идти. Скажіть мені,. до чого ие йдеться.
Мир. ХРВ. 86. Студенти... постерегли до
чого воно йдеться. Левиц. Ііов. 39. Йшлося
вже до осени. Мир. ХРВ. 140.
їх , мѣет. Ихъ, имъ принадлежащей.
Коли б мене покинули ледачіу щоб я їх
кривду змагання їх не бачив. К. Іов. 37.
їх а в й д я , ці, ж. ѣзда. Ум. їхавйчка.
Де під'їхать, де пішки,— хоч би погана
їхавйчка. Черном.
їх ати , Іду, деш, гл. ѣхать. Хто їде,
той не йдеу хто. робить,— не гуляє. Посл.
Сивим конем їде. їхав верш пан хорунжий.
Стор. МПр. 112. Така зіма, що не знаєш,
чи возом, чи саньми їхати. Спершу ма
шиною їхати, а далі воює кіньми до села.
Морем три дні їхали.
Іхатоньки, гл. Ум. оть їхати. Марисини три брати коники сідлают, гдесь їхатойки мают. Нп.
їх н ій , я, в —їх . Стає їм ^звірам)
їхньою розуму тільки на те, щоб вимо
стити гарне кубельце. Дещо. Перейшов у
їхню віру. Мнж. 122,
Іщ е, #а?.= Щ е. Може Господь мило
сердний не все лихо роздасть, іще оста
неться. Ном. Л» 2011.

й . € 3.= І, СЗ, (см.),
ЙмАти, ймовірний и пр. См. і мати,
імовірний и пр.
Йно, н а р .= Іно. Не буду казати, йно
буду мовчати. Грип. Ш. 397.
Йо? меж. Выражаетъ удивленіе: не
ужели? .въ самомъ дѣлѣ? Йо? щоб то оце
запорожець та почав до .жінок липнути?
К. ЧР. 331. То не живкіі салдат, а то
йою парсуна.— Йо! гукнули дівчата і під
бігли розглядати. Кв, І. 22.
Йогб, йому, мѣст., Родит, и дат. над.
отъ він.
Иой!л<&ж.Ой! ай) Водиці, люде, хоть дро
бину—водиці— йой— мій Боже, т н у 'Федьк.
І. 54.
Йойк, к у , м. Плачъ, вопль, стенанія.
Йбйкати, каю, еш, оды. в. йойкнути,
ну, неш, и . Плакать, вопить, вскрикнуть.
А на зуб собі йойкай! ЕЗ. V. 183. Н і
плаче, ні голосить, бо відай не може, лиш
часом, часом йойкне: Боже милий. Боже*
Федьк. І 67
ЙойкотАти, кочу, чеш. іл.= Й ойкатя.
Желех.
ЙойкотнА. ні, ж. Крики йой! А по
під горою п корчах крик, галас, йойкотня:
Щт полювання якийсь пан справляв. Св.
Л. 95.
Йбйлик, ка, лі. Плакса. Шух. І. 32.
ЙойчАти, чу, чйпг. и .= Й о й к а т и . Вх.
Уг.2 4 2 .
Ибйчик, ка, лі. Пт. Ііѣночка обыкно
венная. Желех.
Йолбж, ма, лі. Смушковая високая
шапка съ закругленнымъ верхомъ. Вас.
156.
Йолбмка, ки. ж. — Наголовок. Гол.
Од. 57

Йолбмчик, ка, лі. Мерлушковая шапка
съ пѣсколько заостренеымъ верхомъ, загибаемымъ внутрь. Вас. 156.
Йблоп, йблуп, па, м. Олухъ, дуракъ,
глупецъ. Котл. Ен. IV. 18. Желех. Чом
ти, йолопе, не кланяєшся пану Возному?
Котл. НП. 386.
ЙолоповАтий, а, ѳ. Глупый. Йолоповатому хліб попадається. та не вміє їсти.
Лебед. у.
Йолупбґа, ґи . об. Ув. отъ йблоп.
Желех.
о
Иор. ра, м. Назвапіе буквы Ъ (въ Галииіи). Желех.
ЙордАнка, ки,
Йордань 2. Клеє
нула біла Йорданки — неудача. Ном. А?
1816
Йорданський, А. е. 1) Относящійся
къ р. Іордану. 2) Относящійся къ освяще
ній) воды 6 января. Йорданська вода. Во
да, освященная 6 янв. Достав йорданської
води та й звелів Насті, щоб нею натира
ла Марусі бік%де болить. К в. І. 94
ЙрдАнь, ні, ж. 1) Рѣка Іордапъ. 2)
Мѣсто на рѣкѣ, гдѣ святять воду въ день
Богоявленія Господня 6 января. Вийшли
попи й дяки на Йордань води святити.
Чуб. I. 116.
Йорж, жА, м. Рыба ершъ. Понадува
лись мов йоржі. Котл. Ей. И. 19.
Йорй, рів, м. мн. Названіе буквы Ы
(въ Гали дій). Желех
Йбрка, ки, ж. Очистки отъ чищеныі
уже выдѣланной кожи. Волч. у. Ум.
Йброчка.
ЙочАти, чу, чиш, іл .= Йойч&ти. Вх.
Уг. 242.
Йти, йтйся. См. іти, ітися

ІЕС.
К , пред. Къ. Съ дат палежемъ обояна- по кабаку ѵохоэгдав, квартирку одчиняє
чаетъ: а) указаніе мѣста или предмета, ЗОЮР. I. 207
къ которому направляется дѣйствіе. Іде к
Каб&ка, ви, кг I) Нюхательный талісу. Н у тебе к біїц! б) опредѣленіе вре бакъ. „ Мерщг ісхптівгя, протерся, кабаки
мени, къ которому близится дѣйствіе. понюхав. Сніп. 160 Натрусив з р? жка,
Сподівайся мене, серденятко мок, ті к пер- кабаки. раз. другий понюхав. Мкр. П О
вій Пречистій; як не буди н к шумій Пре Моей и, бо я тебе на кабаку зотру! Ном.
чистій, сподівайся к Мик<м. Мет. 25 К № Ябік. Кабйки дати кому. Наказать кого.
Ъеликодпю еорочкд хоч лихенька, аби бі Желех. Яакр 2) Репів.
ленька. Ном Переходить въ вѣкоторыхъ
Кабакбвий. а, ѳ Тыквенный.
случаяхъ в ґ. Если предыдущее оканчи
Каб&ла, ли. ш- Гаданіе по картамъ.
вается, а слѣдуютее за в (Ґ) слово начи Желех. Клбсти каб&ли. Гадать по картамъ.
нается согласной, то слогъ принимаетъ Желех.
предъ собою і> гдуіщ ік лісу; часто то-же
К абалив, ва, м. Безпокойство, хлопо
бываетъ и для пополеенія стиха. Вообще ты, кутерьма, суматоха. Желех. См. Калаже в (ґ) употребляется не часто (вмѣсто балик.
него употребляется до) и преимуществен
К&балка и К&бѳлва, ки , лк Тонкій
но въ указанномъ онредѣленін времени и просмоленный канатнкъ, употребляемый
въ бранныхъ выраженіяхъ. Іди к нечи при укрываніи ностроекъ камышемъ. Хере.
стій матері! Туди к лихій іодині! и пр.
Каб&н, н&, м. Кабанъ; вепрь. Не бур
К а ’. 1) См. Каіати. 2) Сокращ. изъ нат ли, як кабан у коритг. К. ЧР. 152 Ум.
въ вираженій казна употребляющемся так Кабанбць, кабанчб, набАнчик. У в. Кабанюга.
же и въ полной формѣ. См. Кат. Ка'-знаКаб&наив, ка, м.
1) Торгующій
що. Чортъ знаетъ что, грянь; чепуха-. Ка свиньями. Подольск, г. 2) Свинобой, рЬзав парубок— дівка нічого, а вийшла ка'-зна- жущій свиней.
гцо. Ном. Л» 7557. Употребляется иногда
Кабанбвий, а, ѳ. См. К абанячий.
какъ существительное: Таке ка’-зна-що гоКабанув&ти. н^ю, еш, м. Паляться,
вбрить. Такую чепуху говорить. Прийде лежать подобно кабаиу. Не хочетыя мепі
ка'тзна-що, ка'-зна-звідки, та й грукотмць, уставать,—щось я утомився, —так би й
як воріт не розламає. К. ЧР. 5. Ка’-зна- - кабанував цілгЫнъкий день. Аѳан. Чужо.
якйй робітник. Плохой работникъ. Ка’-зна- Восп. о Шевч. 19.
иуди. Чортъ знаетъ куда. Ка’-зна-чогб, Ка’КабанчА, чАти и КабАичив, ва, и*.
зна-нащо. Чортъ знаетъ зачѣмъ. Ка’-зна- Ум. отъ кабАн.
звідки. Чортъ знаетъ откуда и т. дКабанюга, ги, лс. У в. отъ кабан.
Каб&к, в&, м. 1) Тыква. Чуб. I. 309. Желех.
Ішов же я через тин, через три городи,
К абаййтина, ни, ж. Мясо кабанье.
потолочив кабаки, наробив я шкоди. Нп. Розювглжь і стали ласувать кабанятиною .
Піднести кабакб. Отказать жениху Натал Грин. І. 105.
ка многим женихам піднесла печеною ка
Каб&нйчий, а, ѳ. Кабаній. Бийте йою,
бака. Котл. Ш І. 352. 2) Кабакъ, питей кабанячу тушу. К. ЧР. 341.
ный домъ. Тогді то козак, бідний нетяга,
КабАрда, ди, ж. Кабарга? Гасав і Яя

Кабардинка—Каблучка.
як божевільний, по степах за кабардою. К,
ЧР- 94.
Кабардинка, ки, ж. Шапка изъ мѣха
Кабарди? Чоботи сап'янці, пояс шалевий і
шапка кабардинка кругла. Стор. (изд. 1897).
«305. У Вас. иначе: Шапка съ барашкояьімъ околышемъ и шестиугольнымъ верхомъ, отдѣланнымъ перекрещивающимся
лозументомѣ или цвѣтными шерстяными
^нуркими. Вас. 156.
Кабйсь! меж. Призывъ свиней.
Ваб&ськати, каю, еш, гл. Кричать:
забась! кабась! сзывая свиней.
ВДбат, бйта, м. 1) Куртка, солдатскій
мундиръ. Ой вийду я з хати та й стащ гадати: коби то не зброя, не білі кабати. Федьк. I. 43. Ой маю я кабат,
зброю,— буде в чім ходити. Счас. 66. 2) У
женщинъ— юбка. Гол. Од. 75, 76. 3) Кйбата пійтй. Перекувыркиваться. Пострілений заєць кабата пійгиов. Вх. Зн. 23. Ум.
Набітик. Гол. Од. 59, 81.
Каб&тик, ка, м. Ум. отъ кабат.
Кабатйна, ни, .ж. 1) То же, что и
кабат, но только одинъ экземпляръ. Поди
ви ж ти ся, мати, на жовнярські кабати:
вся каватина кров г калина. Федьк. 48.
2) Кабатйна. Длинное шелковое или пер
калевое женское платье, зимой на ватѣ (у
галицкихъ мѣщанокъ). Гол. Од. 24.
К абатйня, ня,с. соб. Солдатская одежда.
Федьк. Желех.
Кабатйрка, ки, ж. Табакерка. Кв.
Кабатувйти, гл. беи. К абат^е м е т .
Мнѣ досадно, мыѣ жаль. ІСобнсь мені не
кумочка, була би сь мі фрагрочка, лем мі
тото набатує, гцо мі мовиш: „Пане ку
ме!* Гол. II. 237.
Каб&тя, тя, с. соб. = К абатиння.
Федьк. Желех.
Каб&цький, а, е. Кабацкій. Була і
вишнівка, і тернівка й дулівка, було й пиво
кабацьке, так дешевеньке. Кв. II. 184.
Кабачкй, ків, м., мн. 1) Раст. Реро Ь. ѵаг.
сі1гіІогшІ8. ЗЮЗО. І. 120. 2) Тыквенныя
«ѣмена, сѣмячки. Достанеться на кабачкй.
Достанется на орѣхи. Ном. № 3613.
Каб&шний, а, е. Кабацкій. Гей, каже,
пгі, шинкарко молода, ти Насте кабашна.
Мет, 378.
Каб&шник, ка, м. Сидѣлецъ въ кабакѣ.
Кабаш ниця, ці, ж. Продавщица вод
ам или содержательница кабака. Гей Насте
Горовая, шинкарко молодая, кабашнице
оптовая. ЗОЮР. І. 319.
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Каб&щина, ни, ж. соб. Кабаки. Якось
Московщиною дивиться: замість шинків—
проклята кабащина, постоялі двори на мос
ковський звичай. Стор.
К&белка. См. К абалка.
Кабзй, ей, ж. Кошелекъ. Кабза грошей
добра.
Кабвйн, н&, м. Ходатай. Желех.
Кабэувйти, з^ю , еш, гл. 1) Портить.
Вх. Зн. 23. 2) Бранить, порицать. Вх.
Зн. 23.
Кабинбт, ту, м. Кабинеть. Восьма ха[та— мій кабинет. Левиц. І. 219.
Кабинбтний, а, е. Кабинетный. То
велика помилка кабинетних людей, поль
ських політиків. Правда, 1868, 437.
Кабйця, ці, ж. 1) Очагъ въ землѣ
(въ сѣняхъ или на дворѣ) для приготовле-*
нія пищи. Вас. 194. Онучи инші полоскали, другії лежа розмовляли, а хто тру
дився у кабицъ. Котл. Ен VI. 20. Горить
огонь тихенько на кабиці. Шевч. ‘2) Кру
глая или четырехугольная яма, въ которой
номѣщается гончарная печь. Вас. 180.
К&бйш, ша, м. Шуточное названіе
солдата и вообще великоросса за часто
употребляемое ими выраженіе: „кабы-жъ".
Сим. 45.
К абіж , ж у, лс.=Ш кода І. В ін став
г стереже, щоб іще набіжу не наробили.
ЗОЮР. II. 66.
Е&бка, ки, ас.= К о б ка? О. 1861. XI.
Свидн. 26.
К&блі, лів, м., мн. Вилы съ тремя остріями. Канев. у.
К аб л у к , к&, м. 1) Дуга, часть окруж
ности. 2) Снарядъ для спугиванія рыбы,
состояіцій изъ дуги, концы которой соеди
нены доской, оканчивающейся зубьями въ
видѣ гребня; бороздя дно, эти зубцы спугиваютъ мелкую рыбу, поиадающую въ
поставленную раньше сѣть. Дуга наз. ка*
блук, доска съ зубьями—гребінь. Шух. 1.
228. 3) Лука въ сѣдлѣ. См. Облук. Шух.
I. 252.
К аблука, ки, ж. 1) Кольцо вообще
какое бы то ни было. 2) Кольцо, перстень.
Вони твої білигруки поламають, вони твої
срібні каблуки поздіймають. Чуб. V. 304*
Ум. Каблучка.
Каблукув& тий, а, е. Дугообразный.
Е аб л ^ ч , ча, м. Обручъ изъ нѣсколькихъ сплетенныхъ прутьевъ.
К аблучка, ки, ж. Ум. отъ каблука.
1) Кольцо вообще какое-бы то ни б ы л о металлическое или нзъ иного матеріали.
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Кабурх—Каверзниця.

2) Кольцо, перстень. Подарував золоту
каблучку. Грин. III. 69. Од’гзжаючи при
казував Онилцг, надіваючи на палець каб
лучку. Г. Барв. 204. Не гарбузом тут
пахне, коли сама дала війтенкові каблучку.
К. ЧР. 297, 298. 3) Сплетенное изъ де-;
рева кольцо, которымъ прикрѣпляются во
рота къ столбу въ глухомъ коецѣ, а так
же то, которымъ запираются ворота на
другомъ концѣ путемъ набрасыванія каб
лучки на столбъ и на ворота. Чуб. VII. 392.
Коли ходиш у ворота,— накидай каблучку.
Мил. 81. 4) Сплетенное изъ дерева или
изъ сыромятной кожи, иногда желѣзпое
кольцо, которымъ ярмо прикрѣпляется къ
дышлу. Чуб. VII. 405, 406. Мпж. 121.
Чудч. Чп. 250. 5) Такое же кольцо, охва
тывающее средииу війя въ томъ мѣстѣ,
гдѣ війя раскалывается на двѣ части. Рудч.
Чп. 250. 6) Въ повозкѣ: кольцо, связы
вающее підтоки съ підгерстю. Рудч. Чп.
249.
Кабурх! меж. Швырь! Кабурх той
хліб у піч! Харьк. у.
Кабут&ти, т&ю, еш, и . Бросать палку
такъ, чтобы она ударялась о землю то
однимъ, то другимъ концомъ.
К абутка, кн, ж. Игра, во время ко
торой бросаютъ палку такъ, чтобы она
ударялась то однимъ, то другимъ копцомъ
о землю.
Кав! меж. Выражаетъ пискъ ребепка,
щенка, мяуканье кота, крикъ галки и пр.
К&ва, ви, ж. 1) Кофе. Та готуй їй
ча й , та готуй їй каву. Левиц. І. 318. 2)
Сивая ворона. Чорні кави, чорні врани кру
т у гору вкрили. 3) м. Родъ пугала. Ча
сом Галя жахнеться і пошептом питає:—
„Що ж як кава прийде?*— Не ігри йде,—
одказуготь їй усі.— „А як вовк присуне?а
МВ. 111. 68. Пішла б вона гуляти тою
таки самою вечора, коли б не той вовк
невірний з лісу, а гцо гірш,— турбував чї
той кава навісний, гцо не знає вона навіть,
де він і сидить у світі— чи у лісі, чи-під
горою на луці, чи у Дніпрі у нурті. МВ.
ІП. 72. Ум. Кавка, Кавонька, Кавочка. За
дівчиною всі звони зазвонили, а за козачень
ком всі кавкгі закавчили. Гол. І. 106. Ой
ви, навоньки, ой ви, голубоньки, піднесіться
вгору. Нп. Ой кавочки вороночки усе поле
вкрили. Нп. Не жаль мені на кавочку,
як на тую на ворононьку. Чуб. V. 458.
Кав&л, лу, лі. Кусокъ, часть. Нема
нікде кавал землі. Гол. Ум. Кавалець, кавйлок, навйльчик. Не порубаний я дуже:

головонька на четверо, а ніженьки на гаєстеро, білі палці на кавалці, а рученьки
на штгученьки. Гол. НІ. 90. За кавалок
кишки сім миль пішки. Ном. № 6473.
Треба працювати, ш/об кавалок хліба ма
ти. Чуб. І. 147. Ой не руш же, наймитоньку, та хліба цілого,— ой там лежить
на полиці кавалок цвілою. Грин. Ш. 556.
Рвали тіло по кавалку, пускали на води
Гол. І. 9.
Кавалер, Ков&лір, ра, м. Кавалера
мужчина. Сама знаю, гцо не маю кавалера
близько. Грин. Ш. 185. Плачуть мами за
синами, жінки за мужами, а дівчата ла
стів'ята за кавалерами. Галич. 1867. 2)
Холостякъ. Бувай, бувай, Касю, здорова, я
їду кавалір, а ти вдова. Чуб. V. 355. 3)
Кавалернстъ. І без тебе ся нам жало королеві і полякам, кавалірам і козакам. Ран]і.
Ум. Кавалёрочок. Мил. 216.
К авалбрія, рії, ж. 1) Кавалерія. З
молоду служив я в воєнній, в кавалерії гце.
Стор. 2) Орденъ. Дав звістку, гцо почепи
ли йому кавалерію. Стор.
Кавалброчок, чка, м. Ум. оть ка
валер.
Кавалбрський, а, е. Относя щі ися къ
кавалеру. Желех.
Кав&лець. л ця, м. Ум. оть кавал.
Кав&лір. См. Кавалер.
Кавалірув&ти, р^ю, еш, іл. Жить хо
лостяком!».
Кав&лок, лка, м. Ум. отъ кавйл.
Кавальцюв&ти, цюю, еш, гл. Дробить,
крошить, рѣзать на куски. Желех.
Кав&льчик, ка, м. Ум. оть кавал.
Желех.
К авд^н, нй, м. Брюхо. Козак не гордун, гцо обірве, то й в кавдун. Ном. .V
12166.
Кавблок, лка, м. = Кавйлок. Упо
треблено въ значеній: комокъ, безформенііыіі кусокъ. Хиба ж це пампушки? Це
кавслкгі якісь. Екатериносл.* г.
К&верза, зи, ж. Проказа, продѣлкл.
Ось як жінок я укараю: пошлю вас в запорожську Січ; там ваших каверз не вва
жають, жінок гпам на тютюн міняють.
Котл. Кн. VI. 7.
Кйверзник, ка. л». Проказникъ. 7 ста
рий був, кажуть, каверзник великий. А
який каверзник? Посадять у клітку, а він
і втече. ЗОЮР. І. 73. Оттак т ії каверз
ники змовлялись у-очевидьки на ґвалтовний
учинок. К. ЧР. 90.
Кйверзниця, ці, ж. Проказница. Пі-

Каверзувати—Кагала.
^ила по хаті вихилятись, а за нею й друкаверзниця— Секлета. Де й сльози по
ділись—усі в сміху. Г. Барв. 47.
»
К аверзувати, вую, еш, гл. Проказить.
К аверзйкати, каю, еш, гл. Говорить
чепуху. Що там він каверзяка? Каверзяка
маке, що й не слухав би його. Лебед. у.
К&вва, ви, ж. 1) Пориданіе, > брань.
Желех. 2) Ссора. Желех.
Кавзуцйти, з^ю, еш, м. 1) Порицать,
Зранить. Кавзує мене межи люди. Вх. Зн.
23. См. Кабзувати 2. 2) Жаловаться, роп
тать, выражать свое неудовольствіе. Вх.
Зн. 23.
К&від, вода, м. Родъ, порода. Лев?.
Д ід його, батько і мати, та і ввесь їх
ка&ід такий закатований.
БДвва, к и , ж. Ум. отъ вбва. За дівшиною всі звони зазвонили, а за козачень
ком всі кавки закавчили. Гол. І. 106.
К&вкати, каю , еш, гл. Кричать по
зороньему. Кавкає як ворона, а хитрии як
чорт. Ном. № 2978. Аби чим кишку на
ткати, щоб не кавкала. Ном. № 12171.
К&вкнути, к н у , неш, гл. Однокр. в. отъ
К&вкати.
Ейвний, а, е = К а л н и й . Ой Олена
трибілена, Василина кавна, а Маричка
шита чічках бо що любка давна. Гол.
II. 362.
Кбвонька, К&вочка, ки, ж. Ум. отъ
Б&ва.
* К авпіти, гл. Терпѣть нужду, нуж
даться. Желех.
Ка&р&тити, рйчу; тиш, гл. Смущать,
смутьянить, возбуждать людей. Нічого не
робе, та ще й усіма кавратить. Миргор.
у. Слов. Д. Эварн.
Кавр&тка, ви , 'ж. 1) Кружка. А всип
те мені кавратку меду/ 2) Церковная
яружка для сбора пожертвованій
К авсівн ути, к н у , неш, гл. Умереть.
Желех.
Кавт&н, на, м. Родъ полукафтанья съ
откиднымъ воротникомъ,— женская празд
ничная одежда галицкихъ горожанокъ.
*ол. Од. 23. Ум. Кавтйник.
Кавув&ти, в^ю, еш, и . Распивать
яофе.
К ав^к, ка, м. Мѣшокъ. Желех. Закр.
К ав ^ л я , лі, ж. Названіе кукушки.
^озуле-кавуле! чи довго ще мені у батенька,
V матінки жити? Новц.
К ав^н, нй, м. 1) Арбузъ. Сисишіз сіїОй ти ходиш по горі, а я по до^ П}<г, ой ти садиш кавуни, а я саджу дині.
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Нп. Родючий баштан жовтіє динями, зе
леніє кавунами. МВ. І. 104. Отличаютъ
<кавун отъ кавунйці и кавунки: у кавунй с і 
ренькій кружокъ, гдѣ быль цвѣтокъ, мень
ше, чѣмъ у кавунки; послѣдняя вкуснѣе
«авуна/Аѳавасьевъ-Чужбиыскій. Поѣздка въ
Ю. Россію, I. 410. 2) мн. Дѣтская игра.
Ив. 44. Ум. Кавунёць, навуник, навунчик,
навунчичок.
Кавунбць, нцй, к ав^ н и к , ка, м. Ум.
отъ к ав^ н .
К авун й ц я, ці, ж. = К авун ка.
К авни ка, ки, ж. См. К авун .
К ав^ н н и к , ка, м. Торговець арбузами?'
К авуновий, а, е. Арбузный.
К аву н ч и к, ка, кав^нчичок, чка, м.
Ум. отъ к ав^н .
К&вунйчий, а, ѳ. Арбузный. Одкри
лося поле, неначе заслане картатими
хустками, де зеленіло дрібненьке... кавуняче
Ьгудіння. Левиц. Пов. 227.
К аву н й ч ч я, чи, с. Собирательное отъ
кавун. І як уродився ж той баштані то
кавуняччя оттаке, а дині оттакі! Рудч.
Ск. II. 9.
К ав^рн и к, ка. Большой палець (въ
загадкахъ). Желех.
Кавч&ти, ч ^ , чйш, гл. Кричать, пи
щать. Тут змій тільки що в хату, а вони
скакають та кавчать. Рудч. Ск. II. 190.
К а в ’йр, РУ? м. Икра соленая рыбья.
Вина з Царіграду відер троє у барилі, і
кав'яру з Дону,— всього везе. Шевч. 116.
(Тут були): тараня, гце по весні з Дону
навезена, суха й солона, кав'яр, оселедці.
К а в ’йрка, ки , ж. Прислужница въ
кофейной. Желех.
К а в ’йрник, к&, м. Барящій кофе.
Желех.
К&в’йрня, н і ж. Кофейная. Желех.
К агбл, л у , м. 1) Кагалъ— еврейская
община. Жидівські кагали, ярмарки були
йому замість телеграфів. Левиц. І. 180.
2) Презрительно: вообще какая-нибудь об
щина, группа, кружокъ людей. Що там
ні коять по ворожих кашлах, що ні виду
мують, як би те життя зупинити,—
воно ширше та ширше виявляється. О.
1862. III. 26. 3) У Гулака-Артемовскаго
кагалом названо общество чертей, вообще
населеніе ада: В письмі стоїть (читай
сміло) : на кашл бісовський з начинкою ду
шу й тіло одйисав Твердовський. О. 1861.
III. Г. Арт. 104. 4) Шумное, крикливое
собраніе.
К агала, лй, ж. = К а га л 4. Там уже
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Кагаловий— Кадриль.

кагала така дітей. Мирг. у. Слов. Д.
Эварн.
КагАловий, а, е. Кагальний.
КагАльний, а, е. 1 )= К а га л о в и й .
Желех. 2) Старшина кагала. а
Каганбць, нцА, м. 1) Плошка, ноч*
никь. Вас. 182. 196. Гляне, посвічуючи по
глабці каганце#. К. ЧР. 894 Дргоюить,
ізігнувшись над каганцем, лічить гроші.
Шевч. 135. Живе, як каганець без лою.
Посл. 2) Переносно: искры иелькающія въ
глазахъ послѣ удара. Як заїхав по поти•
лиці, так аж каганці в вічну засвіти*
лись. Ном. А* 3982. 3) Полка ружейная.
Шух. І. 229. 4) Изоллторъ нателеграфѣ.
Желех. 5) Шуточно: рюмка. „Давай по
чарці нам скоріш!и Я добрий каганець підправив та сам і випив наперед. Алв. 54.
6) Вообще углублейіе или гнѣздо, въ ко
торое вставляется шипъ, пятка столба и
лр. Напр., въ глухомъ концѣ воротъ то
гнѣздо, въ которомъ вращается нижній
вонецъ воротнаго столбика; въ дверяхъ
въ него входить шипъ дверной пяты; въ
снарядѣ для подвѣшиванія котелка надъ
огнемъ (см. Верклюг) въ немъ ходить пятка
столба. Шух. 1 .8 7 ,9 3 ,1 8 7 .7)Въ устроенной
для ловли звѣрей ямѣ(см. 34падниця)послѣднюю покрываетъ досчатая крышка, вращаю
щаяся на валу, приходящемся посреди
крышки; углубленія въ бокахъ ямы, въ
воторыя вставлены концы этого вала, так
же называются каганцями. Шух. 1. 235
8) Въ ручной мельницѣ въ верхнемъ жерновѣ углубленіе, въ которое входить шесть,
двигающій жернова. См. Жорна. Шух. 1.
146. Ум. КагАнчик. Каганчик стоїть... на ві
конці. К. ЧР. 393.
К аганцбвий, а, е. Плошечный.
КагАнчик, ка, м. Ум. отъ каганбць.
КАгат, ту, м. Куча. Кагат кавунів,
канат соли. Мирг. у. Слов. Д. Эварн. То
же о рыбѣ: куча рыбы, особымъ образомъ
сложенной и прикрытой камышемъ (на
Дону).
КАглА, ли, ж. Отверстіе дымовой тру
бы, закрывающееся для удержанія тепло
ты. Послала жінка чоловіка каглу затика
ти, та й каглянка вбила. Ном. № 9165.
Шух. I. 96.
В аглйн ий , а, е. Припадлежащій, относящійся къ каглі.
Б а г л й н к а , ки, ж. Ветошная затычка
для закрыванія печной трубы. Послала
жінка чоловіка каглу затикати, та й каілянки вбила. Ном. № 9165.

Кадж бння, р я , с. Кажденіе. Мно
ство народу молилось гз наавору під час хаджрння. Св. Л. 10
КАди *и К адивай, нар. = Куди. Сянопк ? въ Галиціи. Вх. Зн. 23
Кадило, ла, с. 1) Кадильница.
співа, попи з кадилами, з кропилом. Шевч
3 кадила дим по церкві пішов. 2) Виміамъ, ладонъ. Дурному псрсвазія а у мерно
м у кадило, то все едно Ном. Л* 12(.іі)7
3) Раст. Мє1і(1і$ Ме11і88орЬу11ит Ь. ЗІОЗО.
1. 128 4)—дйке. Раст. Ьагпіит тасиІаГит. Л в. 99.
К адильний, а, е. Кадильный. Вознесу
я жерви тучнг гз кадильними димами. 1{.
Псалт. 147
К ади л ьн и ц я, ці, ж. Кадильница. Піп
почав кругом ріки ходить з кадильницею.
Рудч. Ск. 174. Ум. Кадйльничка.
Кади на. ни, ж. Втрое сплетенный
якорный канатъ при рыболовной лодкѣ на
АЯовскомъ морѣ.. Стрижевск.
К адй ти , дж ^, диш, гл. Кйдить, ку
рить. Нг світила, ні кадила, як тебе
смерть вхопила. Ном. Л* 4054.
К адйтися, дж ^ся, дишся, и . Подвер
гаться кажденію. Василева мати ходила
щедрувати. По иеркві ходила, чесний хрест
носила, золотії кадила: кадгтеся люде, бо
к нам Христос буде. Чуб. III. 446.
КАдіб, доба л К адівб, довба, м. 1)
Большая кадка, употребляющаяся для храненія зерна или муки, капусты и пр. П а
ше просо в кадоСп. Грин. III. 96. На го
роді капуста росла, в стозі насічена, в ка
довбі наквашена. Грин. III. 539. 2) Квасильный чанъ для обработки кожъ. Вас.
145, 153. 3) Часть древеснаго пня, пустая
въ срединѣ и вставляемая въ родникъ
вмѣсто колодезнаго сруба. Шух. 1. 9. Уы.
КАдібеиь, кАдовбець.
К а д ін н я , н я , с. = К адж ення. Махае
кадилом, а з йою кадіння диму нема.
КАдка, ки, ж. 1 ) = К а діб 2. Шух. Г
253. 2) Большой чанъ въ винокурнѣ.
Тут у винницькій кадці місять тісто
трое разом ногами. К. ЧР. 258. 3) Футллръ надъ жерновомъ въ водяной мельницѣ. Мик. 481.
К аднйй, А, А. Дымный, закоптѣлый.
Ж елех. Закр.
КАдовбииа, ни, ж. Небольшая прорубь.
К адриль, д і, ж. Кадриль. Боярин насилу розігнав гурт, щоб поставити моло
дих до першої кадрилі. Левиц. 1. 187.

Кадуб—Казитися.
Кбдуб, ба, л .= К а д іб . Ном. Л* 12888.
К ад^к, кб, л . 1) Родъ , болѣзни. За
ѵівов добро кадук тобі в ребро. Поел. Закр.
2 ) Дьяволъ, чортъ. „Народъ называетъ
чертей следующими пмеиами: кадук, дідь
ко, болотяний*... Чуб. I. 191.
Кажбн, нб, м. Летучая мышь. Людей
не чуть; через базар кажан костокрилий
перелетить. Шевч. 150. Як миги іззістъ
шматочок чого свяченого, то в неї вирос
туть крила і зробиться з неї кажан. Чуб.
І, 55, Ум. Кажанок.
Еажанбк, нкб, м. 1) Ум. отъ кажбн.
Замиготіли кажанки, наче хто перекидав
хрудками. Левиц. І. 109. 2) Мѣховая или
кожаная куртка. Сим. 138. Дома в Себе
вони, кажу, ходять було у дъогтяних сорочках да в дірявих кож ухахъ-кажанках.
К. ЧР. 87. А на йому був кажанок, то
з під тою кажанка кров так і ллється.
ЗОЮР. І. 133.
Кажнбсенький, а, ѳ. Ум. отъ кбя&ий.
Кбжний, а, ѳ = К о ж н и й . Та за се
по три поклони кожному святому покла
дав. Срезн. Запор. Стар. Ум. Кажнбсенький.
См. Кажніненький, кажнісінький.
К аж ніненький, а, ѳ = К аж нісінький.
Кажніненький у селі знав про те. НВо
лын. у. г
К аж нісінький, а, ѳ. Ум. отъ кбжний.
Каждый безъ псключенія.
Кав, ву, м. Вѣшенство. Пехай на
тебе каз найде. Ном. № 5127.
Казбльниця, ці, ж. Амвонъ, ваѳедра.
Оце ж то вона, та діявольська спокуса,
що про неї було нам отець Дем'ян з казалнгщг ілаюле. К. ЦН. 220.
К&8&Н, нб, ли Котель. Нехай наш ка
зан закипить іще і з' другою боку. К. ЧР.
108. Як у казані кипить. Посл. Ум. Назанбк, казанбчок, казанчик. Наймит роспалив багаття, повісив казанок і почав ва
рити кашу. Левиц. Пойди ти до річки
Самарки, до криниці Салтант, казанок
У Руки взявши. Мет. 442. Вітер віє, помеае, казаночок закипає. Щог.
Казанйна, ни, м. Одинъ котелъ, пло
ховатый котелъ.
К&збння, н я, с. 1) Говореніе. 2 )= К а *ань.
Казанбк, нкб, казанбчок, чка, к а 
занчик, ка, м. Ум. отъ каэбн.
Кбзань, ні, ж. Слово, рѣчь, пропо®*Дь. Якусь тобі він (Плутон) казань ска*°е» дорогу добру в Рим покаже. Котл. Ен.
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•II. 38. Попи тільки раз у юд кажуть ка
зань перед постом. О. 1862. І. 71.
К&збрма, ми, ж. Казарма. Із казарми
нечистої чистою, святою пташечкою ви
летіла. Шевч. 619.
К&збтель,* л я , м. Ораторъ, витія.
Желех.
Каэбти, каж ^, жѳш, и . 1) Говорить.
Ой казав єсь, присягав єсь: не покину я
тебе. Чуб. V. 180. Хоч будуть питати,
не буду казати, Нп. Ти казане кажеш, а
мій батько під корчмою чув. ІІосл. Не при
нас кажучи. Ном. № 8365. Въ наст, вре
мени вмѣсто обычной формы: кажу, кбжеш
и пр. въ нѣкот. мѣстностяхъ сокращу
кау(ку), каеш, кае(ка), каемо. А я йому й
ку: не бачиш,— ку,—роззявляко, куди їдеш?
Грин. II, 310. Чгую я, кое, вчора пани по
носять якусь політику. Рудч. Ск. Н. 209*
М и усім наютовили, а тепер? він один да
ще ка*: мало. Рудч. Ск. I 26. Эта форма
въ частномъ употребленіи у Квитки. На
малювавши та іі кое нам: „Тепер, хлопці,
дивітеся, що за кумедия будеи. А ми т е
мо: „а ну, нуу що там буде?* Кв. І. 7,
'Изд. 1887). Не вам кбжучи. Извините за
выраженіе. Та тут, не вам кажучи, така
хвороба прикинулась: чиряками обкидало
всбою Казати з уст. Говорить изустно.
Каменец, у. 2) Приказывать, велѣть. Ка
зав єси нас пан наказний додому одпускати, а тепер єси наказуєш землянки ко
пати. Рк. Макс. Кажіть мені, панове,
сьою хлопця до себе узяти, я буду й рос
тити і подугине за його платити. О. 1861.
VIII. 17. Скачи, враже, як пан каже. Ном.
Обіцяв Бог дати, пико казав заждати.
Ном. № 157.
К азбтися, ж ^ся, жешся, іл. 1) Быть
сказаыу. Казатиметься й те, що зробила
оця. вв. Мр. XIV. 9. 2) Показываться,
являться. Чи сам пан дома?' Хоч же він
дома, та не кажеться, к коню в шубочку
прибіраєпи>ся. Чуб. ПІ. 457.
Казбнний, а, ѳ. Казенный. Москаль
казенна вещ. Ном. Л? 799, Були і панські,
і казенні. Котл.
Кбзень, ні, д е.= К азан ь. Прочувши ою
казень, любувались уряду всякою жінки.
Мкр. Г. 8. Що це, яку сьоюдня писарь
казень казав? Новц.
К&зйти, каж ^, зиш, гл. Искажать^
портить. Гостець казить йому вид.
К&8ЙТИСЯ, ж ^ся, зшпея, іл. 1) БѢситься. Собаки з жиру казяться. Ном.
Л; 10801. 2) Бѣситься, проказить. Як же
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були на самоті, то молитовники ховали,
казились, бігали, скакали. Котл. £н.
К азін ка, ки, ж?.? Колись у дяків і... в
школах, кя/хг школярам за казінку, 140 «в
влеміе штиха і д.—г ягака була,., Ном.
Д? 3632.
К азін н я, н я, с. Бѣснованіе.
К&зка, ки, ж. Сказка. В пісні правда,
а в казці брехня. ІТосл. Ум. Казочка. О т
вале казочка.
К азковий, а, ѳ. Сказочный. Желех.
Кулишъ.
Казнй, нй, ж. Казна, деньги. (Заим
ствовано изъ русскаго языка). їздив наш
бурмистер до князя Ромодановсъкою з гро
шима у московську казну. К. ЧР. 185. 6*
казна, та ніхто не зна.
К&зочка, ки, ж. Ум. отъ кйэка.
КДзус, са, ле. Случай. Казус сей так
налякав усіх людей, що більш вже ніхто
із глузду не скрутився. Гліб. 65.
К&зусний, а, е. Казусный. Казусне
діло, обізвався таки писарь. Кв. І. 157.
Казю ка, ки, ж. 1) Козявка. Казюка по
виїдала хліб у полі. Метелики і казюки
усякі дружно пречисту душу з неї випи
вають. Кул. 2) Змѣя. Ум. Казючка.
Кайд&нй, нів, ле. лем. Кандалы, оковы,
дѣпи, колодки. Возьміть Палія Семена та
забийте в кайдани. О. 1862. VIII. 26.
Часто бо заковувано його в кайдани. Св.
Мр. Ой дала ж, дала славним запорожцям
та цариця заплати: ой понабивали на
ноги кайдани, дали в руки лопати. Новц.
Угору руки підіймали, кайданами забряж
чали. АД. І. 88 . Ум. Найденими, кайданочки. Кайданики на ноженьки, а скри
понька у рученьки. Андр. Ой будемо зіму
вати в Станіславі на риночку, в кайданочках, в залізочку. ‘Лукаш.
К айдани ці, ць, ж. лш .= К айдани.
Вбрали б ноги в кайданиці, а руки в скри
пиці! Тото тобі, летінш у, за чужі ягниці.
Шух. І. 204.
К айдйнки, нок, лем. Ручныя цѣпи.
Ой злапали (вдовиного сина), назад р у ш
зв'язали, ще в кайданки оковали. Гол.
К айдйнник, к а, м. Закованный въ
кандалы.
К ай дан н я, ня, с. соб. Кандалы. Ум.
Кайданнячко. Наділи на р у ш і на ноги кайдаинячко гостре. Федьк.
Кайдйночки, к ів , ле. мн. Ум. оть
кайд&ни.
К айла, (м.?) Бенгерскій бьгкъ съ
* большими рогами. Желех.

Кайлйк, ка, ле. 1) Короткій обрубок*
дерева, стоймя поставленный и употреблю
ющійся какъ скамеечка для сидѣнья. Щух*
I. 96. 2) мн. Обрубки дерева кривые, год*
ные только какъ дрова, сучье, ломъ дре.
весный. Вх. Зн. 23.
Кайленй, нйти, с.’Бычекъ? теленокъ?
Ой зайняла файна рибка сиві кайленяпіа
у зелену полонину,— тамъ отава мнягпа
Гол. III. 232. См. Кайла.
Кайма, ми, ж.? Ой увійди, батенькуу
увійди, з кайми віночок іздійму. Мил. 13о[
Кайман, на, ле. Въ артели гуцульскихъ дровосѣковъ тотъ изъ нихъ, на
обязанности котораго лежить топить печь,
варить пищу, вообще наблюдать за порядкомъ въ помѣщеиіи дровосѣковъ. Щух. I.
175. См. Кальман.
Кайора, ри, ж. Плоскодонная лодка.
Вас. 151.
Кайстра, ри, ж. Мѣшокъ. От зробив
(кіт) собі скрипочку й молоточок і писану
кайстру. Прийшов до (лпсичиної) нори—
як заїра... „Піду я, подивлюся: хто там
іраеи. От вона (лисиця) й пішла, а він
ї ї цок да в лобок, да в писану кайстру.
Рудч. Ск. І. 28.
Кайстрбвий, а, е. Еайстрові капелюхи.
Гол. Од. 19.
К&ка, ки, ж. Дѣтск. 1) Испражненія.
2) Все дурное, нечистое, грязное. О. 1861.
VIII. 8.
Какаб&т, та, ле. = Кабат? Лучшая
кошуля, ніж какабат. Ном. Д» 11147.
, Какарікати, каю, еш, одн. в. какарікнути, кну, швш^гл. Кукарекать, ку
карекнуть., См. Кукурікати.
КакарікуІ меж. Крикъ пѣтуха. Ку~
рить як чорт од какаріку! Ном. А? 4420.
Летів півень через ріку, казав: какаріку!
Нп. См. Кукуріку.
Какарішник, ка, м. Пѣтухъ, постоян
но поющій. Еазка про півня какарішника.
К&кати, каю, еш, м. Йспражняться.
Н а ледачій ниві трава не росте, а тільки
собаки какають. Ном. № 6156.
Кйки. Дѣтск. Говорять дѣти, когда
хотятъ испражняться.
Кал, лу, ле. 1) Грязь. Ой №
воли, та гей помалу, та витягніть левив
із калу, та постаете мене на суши. ГринІП. 367. Як посієш ячмінь та овес у кол
(=поки земля ще мокра), так вони тебе
нарядять і в жупан. ХС. I. 75. Земля взя^
лось од крови калом. Котл. Ен. Бодай лю*
сльози сину, на кали не впали. Нп. Посади

Калабайка—Калатати.
ка кал (кого). Поставилъ въ безвыходное
яоложеяіе. Ном. 2) У Кулиша употреблено
значеній: калъ, пометь. І зчезне він,
лов кал його, без сліду. К. Іов. 43.
Калаб&йка, ки, ою. Зарубка на дере*
для добыванія сока.
К ал аб іл й к, к у , ле. Суматоха, кутерь
ма. См. кабалик.
К алабаня, ні, ж. Лужа. Аж калабані
стоять, такий дощ був. Еамен. у.
Калаб&тина, ни, ж. Топкое мѣсто.
Ун. Калабатинка.
Калабач, ча и Балабйш , т а , м. =
Калабаня. Желех. МікІозісЬ, ѴегдІеісЬ.
Огатшаіік. <1. зі. 8расЬеп. II. 291.
Б алабуха, хи, ж .= К а л а б а н я . Желех.
Еалавбрці, ців, мн. Сапоги съ выво*
роченными голенищами. КоІЪ. І. 44.
БалавУр, ра, м. Заимствов. изъ русскаго языка. 1) Караулъ. Ой кругом цер
кви січової калавури стали. Нп. Д ля ночі
вдвое калавури на всіх поставили баштах.
Котл. Ен. V. 40. 2) Крикъ: караулъ! А
він гукає: пробі! калавур! Гліб. 16.
К алав^рити, рю, риш, гл. Займет в.
изъ русск. яз. Караулить. Оце за ним хо
димо, калавуримо. ЗОЮР. I. 78.
К алав^рний, а, е. Заимств. изъ русск.
яз. Караульный. Б іля дьоітярног лавки
стоїть з оружжом халтурний. Кв.
Еалак&луша, ші, ж. Раст. Черемуха.
ЗЮЗО. I. 133.
Еалам&йва, ки , ж. Ткань: коломенка.
Котл. Ен. Словарь, 13. Юпка в ї ї була з
байки, а спідниця з каламайки. Сніп. 129.
Жупан на ньому синій і китаєва юпка,
поясом з аглицкої каламайки підперезаний.
Кв. П. І. 35.
Каламайковий и Калам&йчатий, а, е.
Изъ калам айки. Каламайковий пояс. Кв.
II. І 33. Червоні або зелені каламайкові
*ояси. О. 1862. IX. 68.
Калам&нка, к и , ж. Презрительно:
*одка. Вх. Зн. 23.
Кадам&рок,' рка, лс.~К алам арь і.
К аламарчик, ка, м. Ум. оть калакарь.
Балам&рь, рй, м. 1) Чернильница. Піп
миє з олтаря, а писарь з каламаря. Ном.
^ 212. 2) Пузырекъ. 3) Сосудъ, въ которомъ гуцульскіе плотники держать раз
веденную въ водѣ сажу. Шух. I. 88. Ум.
валамйрчик.
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Б ал ам ітн и й , а, ѳ = К а л о м у т н и й .
К а л а м и т / та и ту, м. 1)= В алам ут. 2)
Ссора, раздоръ; смута, волненіе.. Прий
шов сюди,— ну вже й буде каламу т. Досі
як хороше було, тихо, поки його не було.
Павлограда См. Каломут.
Б ал ам ута, ти, гж \= Б ал ам у т 2. Мир.
ХРВ. 86.
Б ал ам ути ти , м ^чу, тиш, и . 1) Му
тить, возмущать. А гцо се ти, собачий си
ну, тут каламутиш берег мій? Гліб. 2)
Смутить, смутьянить, возмущать людей.
Б ал ам ути ти ся, мучуся, тиш ся, гл,
1) Мутиться (о водѣ). 2) Возмущаться,
безпокоиться, тревожиться. Каламутиться
народ, почувши від його таке.
Б ал ам утн и й , а, ѳ. 1) Мутный, взба
ламученный. Каламутна вода як кісіль.
Ном. & 12420. Над Летою бездонною та
каламутною. Шевч. Чого вода каламутна?
чи не хвиля збила? Нп. 2) Смутный. Щоб
під каламутний час людським добром пооюиватись. К. ЧР. 191.
Б ал ан д ек, к а, м. — П олукіпок. Вх.
Зн. 23.
Б ал ан й ц я, ці, ж. Яма или ящикъ для
разведенія извести. НВолын. у.
Б ал ан н и к , ка, м. Бѣднякъ. Шух. І. 73.
Балант&рити, рю, риш, гл. Калякать,
болтать громко. Знають гості й сами, що
вони нудні,— а то чого б вони калантарили. Ном. № 11905.
Б алан тй р, ра, м. Карантинъ. Закр.
Желех.
Б&лап, па, м. Черная шляпа съ низ*
кимъ круглымъ верхомъ и широкими по
лями, загнутыми внизъ. Угор. Гол. Од. 79.
Лем мене спізнала моя фраерочка, що мі
закладала за калап пірочка. Гол.
Балат&йло, ла, с. Колокольчикъ изъ
дерева, который вѣшаютъ воламъ на шею,
колотушка. Тільки десь далеко в гаю сту
кало калатайло на ш иї ватажка вола.
Левиц. I. 206. Як був Сидір та Михайло
та зробили калатайло: куди ідуть, кала
тають, та нікого не питають. Нп. Піп
у дзвін, а чорт в калатайло. Ном. №
2650.
Балат&ло, ла, с.= Б ал а та й л о .
Б алатйти, т&ю, еш, одн. в. к ал атн у 
ти, тну, нбш, гл. 1) Бить, колотить, уда
рить. Калатнув батька. НВолын у. 2)
Стучать, стукнуть. 3) Звонить. Ото кала
тають, гце й дзвони поб'ють. Харьк. г.
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4) Хлопотать, прилагать усилія, биться.
Треба довго калатати, щоб бабу ошукати.
Ном. А® 9075. 5) Молотить, не развязывая
снопа (о ржи). 6) Шевелить? тормошить?
Не счулась, як воно й народилось,— так
мені стало негарно. Дивлюсь— воно лежить
біля мене мовчки. Я гіого калатала, так
воно вже неживе, то я гі закопала. Новомоск. у. Залюбовск.
Кал&ч, чй, м. 1) Калачъ. За багачем
сам чорт з калачем. Ном. А* 1423. Чу
жим діткам дулі, а нашому калачі, щоб
спало уночі. Мет 3. Вип'є коряк меду чи
горілки, калачем закусить. К. ЧР. 273. 2)
Дѣтская игра, въ которой лежащій внизъ
лицомъ ребенокъ, имѣя на своей слинѣ
пальцы сидя щихъ вокругъ дѣтей, угадываетъ по счету словъ пѣсни, на чьемъ
пальцѣ остановилось кольцо. Чуб. Ш» 09.
Ум. Калачик.
Кал&чик, ка, м. 1) Ум. отъ калач.
2) Раст, просвирки, Маіѵа гоїипйіМіа Ь.
ЗЮЗО. I. 128. Воли... пішли собі.л і де не
вздрять калачики, або ромсн і всякий
бур'янець, то там і пасуться. Кв. П. 83.
Кал&чити, чу, чиш, гл. Стучать, брен
чать. Під моєю кобилоюпідковикалачуть. Гол.
Кал&шник, ка,
Пекарь, дѣлающій
калачи.
К алйш нйця, ці, ж. Пекущая калачи
или продавщица бѣлаго хлѣба. Як не піду
за Івана, піду я за Гриця, а у Гриця все
пшениця,— буду калашниця. Чуб. У. 175.
Калг&н, н^, м. Раст, калганъ, Магапіа §а1ап§а. Баба Параска заправляла
горілку міцним калганом. Левиц. І. 522.
Н а запікану корінькову купив кубеби й
калгану. Мкр. Г. 09.
К алган івка, ки, ж. Настойка на кал
га н і. Наготуй нам снідання, та щоб
більш було настойок, запіканок, наливок і
м’ятної, і кардимоновки, і калганівки.
Стор. Ум. Калганівочка.
К алгйнка, ки, ж. = К алган івка. І
кубками пили слив'янку, ... горілку просту
і калмику. Котл. Ен. І. 19.
Калганбвий, а, е. Калгановий.
К алданй, нів, иг. мн. Мѣста, на которыхъ осталась прошлогодняя трава.
Л д о . Желех.
К албка, ки, ж. Налимъ. Желех.
Календ&рь, рй, м. Календарь. Віщу
є м календарь, та в помийницю впав. Ном.
№ 13438.
К албник, ка, м. Хлѣбъ съ калиновы
ми ягодами. Чого то з сього святдго хліба

не зробиш? Усячину, діда, братки, рябка
сучку, каленика, натикана. О. 1861. XI*
Кухар. 27.
К алени ця, ці, ж. Посуда, въ кото,
рой приготовляютъ глину для мазанья
Вх. Зн. 23.
К алило, ла, с. Грязь. Мнж. 181.
К алина, ни, ж. 1) Раст, калина, ѴіЬигпит ориіиз — дерево и ягоды. Та ви
сип же, мила, високу могилу, та посади
мила, червону калину. Мет. 93. Ой у луз]
на калині зозуля кувала. Мет. 97. 2) Д е в 
ство, а также кровавый знакъ на сорочкѣ
послѣ перваго совокупленія. Темного лугу
калина, доброго батька дитина: хоть вона
по ночах ходила, та калину при собі но
сила: купували купці —не продала, прохали
хлопці—вона не дала, шовком ніженьки
Зв'язала, за всіх тому Іванку держала.
Чуб. IV. 451. Калину ламати— въ свадебныхъ пѣсняхъ: терять дѣвство. Калину стра
тити. Потерять дѣвственность. 3) Названіе
вола или коровы темнокрасной масти. КС.
1898. УП. 41. КоІЬ. I. 65. Ум. Калинка,
калинонька, калиночка. Зашуміла шабелька,
як в лузі калинка. Нп. Ой у лузі калннойка, там дівчина походила, калиной ну
поломила. Чуб. III. 472. Зацвіла калинонь
ка в лузі. Чуб. У. 63. Будуть пташки
прилітати, калиноньку їсти. Нп. Ой
припну я коня коло калиночки. Гол. Да
зацвіла калинонька к Роздву... У нашої
Мар'юхни на подолі. Чуб. ІУ. 445.
К алинина, ни, ж. Калиновое дерево.
К али н івка, ки, ж. Настойка на калинѣ.
К алйика, ки, ж. Ум. отъ калина.
К алинник, ка, м. 1) ІІирогъ или
хлѣбъ спеченный съ калиною. Маркев.
166. 2) Кисель изъ калины.
Калиновий, а, ѳ. Калиновый, изъ ка
лины. Калинова вітка як рідная тітка.
Ном. Догнав голуб сивую голубку на кали
новій вітці. Грин. III. 362. З-за темного
дуба то калинова вітка витягнеться, то
червоний кетяг горить як жар. МВ. Кали
новий кисіль. Чуб. УII. 442.
К алинонька, К алйночка, ки, ж. Ум.
отъ калина.
Калитй, тй, ж. 1) Мѣшокъ съ день
гами. За сиротою Бог з калитою. Ном. А?
10703. 2) Лепешка, смазанная медомъ и
употребляемая для гаданія въ день св.
Андрея. Іду, їду калити кусати. 4} б.
III. 259.
К алитйиа, ии, ж .—К алита. Желех.
0

Калитка—Кальний.
К алитка, ки, ж. 1) Кошелекъ кожа
ный* Скупий збірає, а чорт калитку шиє.
Ном. 2) Писанка съ изображеніеыъ ка
литки. КС. 1в91. VI. 380. Ум. Калиточка.
Узяла я ті гроші в калиточку. МВ. Лі
карям— поможись чи не поможисъ% а кахаточка розв'яжись. Ном.
»
Калі-буд-будІ Крикъ русалокъ. Калібуд-буд! дайте мені волосинку зарізати та
дитинку. Нар. пов.
- КАлі дАти. Запачкать умышленно
грязью во время купанья. Дѣти, шаля во
время купанья, пачкаютъ другъ друга
грязью, крича: „КАлі! калі“.
КАліво, ва, с. 1) Кустъ картофеля.
Картопля сеє літо не вродила: потроху
пуд калгвом. Черниг. у. Оце три калгва
викопала. Черниг у. 2) О коноплѣ, льнѣ:
воловина повісма. Черниг. у.
- К аліка, ки, об. Калѣка, увѣчный. Ка
ліка не родиться—робиться. Ном. № 4063.
Була колись Гандзя каліка небога, божила
ся, молилася, що боліли ноги. Шевч. 138.
Ум. Каліченька, калічка. Ой не бий, мати,
і не лай, мати, не роби каліченьки. Чуб.
V 146. в
К алікуватий, а, ѳ. Уродливый, съ т і 
лесними недостатками, увічний. Чигир, у
Калікуватий трохи хмпеиь. Зміев у.
КаліфАвтор, ра, м Сторожъ при духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Подольск, у
Каліцтво, ва, с. Калічество, увічье.
Сціпило, звернуло їй, р уку— не дай Бог ка
ліцтва. Харьк. г. Спасеть вас Біг, що й
нас при каліцтву не забувсієте. Лебед. у
Хиба яке каліцтво знайдуть дохторі, то
не піде в москалі. НВолын. у
КАліч, чі, ж. соб. 1) Каліки. Попро
дав увесь скот —зосталась сама каліч. Лохвиц. у. 2) Все искаліченное, испорченное.
Знов піднімали в пою головці на другий
лад— покручені фантазії, якусь каліч образів. Левиц. І. 244.
К алічений, а, е. Искалѣченный. Підняв руки калічені до святою Бога. Шевч.
529.
К аліченька, ки, об. Ум. оть каліка.
К алічити , чу, чйш, іл. і) Увѣчитъ, ка
вчить. Скинь ї ї (свиту) зараз, скинь!.. Ти
себе покалічиш.— А селяне носять та й не
Злічать о/се себе. Левиц. Пов. 159. 2)
Уродовать, вскажать, извращать. Не з
Щиростю... приступає до рідною слова, та
** почне ^йою калічить. О. 1861. IV. 34.
К алічити ся, чуся, чиш ся, іл. Увічиться. Калічиться бідна дитина. Мирг. у
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К ал іч к а, ки, об. Ум. отъ кал іка. 1)
Немного каліка илн маленькій каліка. 2)
Вторая ручка на косовищѣ,— въ конці
его. Шух. І. 169. 3) Родъ съідобнаго гри
ба. Вх. Зн. 23.
К алічни й, а, ѳ. Увѣчный.Царь у п ’ять
послав сказать: щоб збірались до його. .
усі: і старе й мале й калішне. Грин. І. 174.
К а л ія , л ії, ж. Индиго, синяя краска.
Вас. 170. Синій як калія. Ном. Л; 13150.
Так було б'є, що під очима як калія синє.
Лебед. у.
К ал кий, а, е = К альний.
КАлко, нар. = Кально. Сів би, та
калко. Ном. Лг! 13323.
К алн йчити , чу, чйш, гл. Смачивать
снопы въ жидкой глинѣ предъ покриваніемъ ими крышъ.
К алм й чін ня, ия, с. Смачиваніе сноповъ въ жидкой глинѣ предъ покрываніемъ ими крышъ.
К алнйй, 6, ё = К альний. Пізнають
хлопці г в калній сорочці. Ном.№ 11245. Треба
їм десь через дуже калну балку їхати.
Мнж 121.
КАлно, нар. = Кально. 1 снігу нема і
води, і в полі не кално, а сухісінько всюди.
Кв 11 38.
Каломут, та, ту, ч = К аламут
Калом^тити. м^чу, тйш м. ~ К ала
мутити
Калом утитвся, мочуся, тишся »л К алам утитися.
К алом^тиий, а, е = Калам утний
Каломутна річка. К. Досв
К ал^гирь, ря, м Монахь. Калуїирю,
каже (до ченця): Що то ш ти робиш?
Рудч. II. 201.
Кальб^ки. б^к, ж мн. См. Цапар.
Шух. І 171.
Кальвйнець, нця, .и. Кальвинистъ.
(Українські пани), приподобляючись до па
нів ляхів, робились римськими католиками,
кальвинцями, лютеранами. К. ХП. 114
Кальвйнський, а, ѳ. Кальвинистскій.
У X V /-му ст. лютеранська та кальвинська колотнеча за віру• К. Кр. 9.
КальмАн, нА, м. = Каймаи. Шух.
1. 175.
Кальнйй, а, е. Грязный, нечистый.
В ремесника золота рука, та кальний рот.
Ном. Л* 410. Як загнали ляхів в кальнії
болота. Лукаш. 57 Ш лях кальний,— коні
ледве-ледве сунуть. Мир. ХРВ. 29В См.
Калний.

212

Кальник- ■Каменяр.

К йльник, ка, м. Хлѣбыая лепешка.
КалярувАти, р^ю, еш, гл. Оконча
Желех. и Л упов. V.
тельно полировать гребенку посредствомъ
'К & льність, ности, ж. Грязь, нечи т р е т я между ладонями рукъ, слегка ц0.
крытыхъ золой. Вас. 163.
стота.
К алй ти , лйю, еш, и . іуііачкать, ма
К&льно, нар. Грязно. Ой шинкарочко
Ганно, чою в тебе в сінях кально? То бур- рать, грязнить. І вже мені не честь ис
лаченъки були і горілочку пили: вони тан- подоба по ріллях спотикати, жовтих чо
чі. водили, вони грязі наносили. Нп. См. біт каляти. Макс. (1849). Глядіть, діти,
слави своєї не каляйте Г. Барв. 293. 2) Ис
Кално.
Калюв&ти, люю, еш, гл. (оріхи). Ка пражняться. Мил. 31. А теля стало, ка
ля та й каля; да таку купу накаляло здо
лить (орѣхи). Лебед. у.
рову.
Рудч. Ск. І. 39.
К аліож а, ж і, ж. Лужа, грязь. Не шу
К алй чити, чу, чиш, гл. Быть невникай моряу у калюжі втопишся. Ном. Л*
1982. Зараз, чи калюжку вбачить де на мательнымъ, разсѣяннымъ? зѣвать? ротодорозі,— так у калюжу і лізе в кармази зѣйничать? Піддружий, ти там що калянах. К. ЧР. 87. Ум. Калюжка. Калюжка чиш? про тебе так усе дарма! буяри роб
лять що— не бачиш? дивись, уже шишок
після вчерашнюю дощику. Кв. II. 156.
нема. Алв. 36.
К алю ж ити, ж у, жиш, гл. 1) Дѣлать
К ам, нар. Чѣмъ. Угорск. Желех. Вх.
лужи. 2) Пачкать, грязно что либо дѣЗн.
23.
лать. Вас. 211.
К ан ата, ти, ж. Процепть. Желех. и
К алю ж итися, ж уся, жиш ся, гл. КуБессар.
Я жидові вироблю, гце й камату
паться въ лужѣ. Ти йою (порося) святи
ти несеш, а воно гце таки калюоюиться. йому заплачу.
Камйші, шів, м. мн. Гамаши. Дают
Черк. у.
мені
камаші, заплакали всі наші. Раиіі.
К алю ж ка, ки, ж. Ум. отъ калюжа.
К алю ж ний, а, ѳ. Болотистый, гряз
ный, нечистый. Пити... калюжну воду.
Левицк.
* К алю ка, ки, ж. Большая, сильная
грязь. Мнж. 121. Тепер дощ, калюка,—
покаляєш сет білі ноженята. Мир. ХРВ.
306. Калюка на всі боки розбігалась од
прудкт їзди. Мир. ХРВ. 301.
К алю х, ха, м. 1) Брюхо, собств.
задній проходъ, а во мн. ч.— кишки.
Желех. Вх. Зн. 23. 2) Желудокъ молодо
го ягненка или теленка, который не упо
требил лъ еще никакой пищи, кромѣ мо
лока матери. Шух. I. 213.
К алю хйтий, а, ѳ. Выгнутый наружу.
Н а бербениці та барівки треба калюхатих—
вигнених доіів, бо ті судини у середині
ширші. Шух. І. 250. Калюхйта пилА. Пила,
пластинка которой съ того края, гдѣ зубья,
дугообразна. Шух. I. 175.
К аляб^ра, ри, ж. Лужа. 3 чужою
коня г серед калябури вставай. Ном. Л?
9691.
К а л я н й д я , д і, ж. Деготь, стекающій
изъ колесъ. Черниг. у.
К ал й н н я, н я , с. Маранье, пачканье.
К ал я р іп а, пи, ж. Раст, кольраби,
Вга58Іса оіегасеа «аиіогара.

Камбрйт, та, м. Товарищъ. Той (семи
нарист) пісню насвистує, той таки спгва
стиха, той хука до камбрата... Св. Л. 218.
Камбрйття, тя , с. соб. Товарищи.
Н і Антосьо, ні йою камбраття й не ду
мали чванитися родом. Св. Л. 169.
Каменистий, а, ѳ Каменистый. Ипше
ж (зерно) упало на каменистому. Ев. Мр.
IV. 5.
К аменйця, ді, ж. 1) Каменная по
стройка. Козел, у. 2) Раст, костяника, КиЪиз вахаШіз Ь. ЗЮЗО. І. 134.
#
9
К ам енітн, нію, еш, гл. Окаменѣиать.
Я мов камінь той камснію. МВ. Вона камсніла, дивлячись на все тс. Мир. Нов.
І. 128.
КАменний, а, ѳ. Каменный. Попід
юру каменную покопали шанці. Коцип.
К ам енування, н я, с. Побіеніе камня
ми. Желех.
Каменувйти, н^ю , еш, гл. Побивать
камнями. Єрусалиме, гцо камснуєги посла
них до тебе. вв.
Кймень, т о , иь= К ам ін ь.
Каменю ка, ки, ж. — Каміню ка. Я*
би мені попалась каменюка. Кв.
Камѳнйр, рА, м. Каменоломъ. Желех.

Каменярський—Кам'янистий
' Камѳнйрський, а, е. Принадлежащій
каменяреві. Желех.
Каменистий, а, е = Каменистий
І 'оСподь сорок літ кв допускав їх до опто
ваної землі ... а водив гш камінягтій пустині. В. Грам 60
Камзй, ей, ж. = Кабза. Мужикъ, не
зная» что въ постолахъ папоротникъ, со
гласился продать ихъ за цѣлую камзу де
яегь Чуй III 198. Мабуть не мала й
камза перекала?— питав хтось — Та буде
з нас,—одказує Чіпка, витягаючи гаман з
кишені. Мир ХРВ 303.
Еамил&вка, ки, ж Камилавка Ка
федральний протоєрей високий, чорний г
чорнявий, з високою камилавкою на голові.
Левин. Пов.
Камилики, ків, мн. Обрѣзки кожи,
к о т о р ы е йдуть на подборы. Чуб. VII. 575.
К амізблок/ л ка, м. Жилеть Гол.
Од. 15
Камізблька, ки, ж .= К а м ізе л о к . На
паничу камізелька, пристав панич до сер
денька. Чуб V 1108
Камізбльковий, а ѳ Жилетный
КамізбЛьчаний, а. ѳ = Камізельковий.
Камінбць, нцй, м. Ум оть камінь.
І) Камышекъ. 2) Косточка у косточковыхъ
плодовъ. Сливу ззів, а камінет, кинув 3)
Синій камінець— Камінь 6. Мил 31.
Камінний, а, ѳ. Каменный. Всюда го
ри каміннії, всюда ріки водянії. Гол
Антосьо сидів як камінний. Св. Л 312
К аміння, ня, с. соб. 1) Камни. На
сгіре коріння, на бі.ге каміння ніжки свої
козацькії посгкае Дума про братів озівських. Змаже Бог з каміння свого підняти
дітей Авраамові. 'Ев. Лк. III 8 2) Жер
нова.
К&мінь, меню, лі. 1) Камень Трудно
вчити з біди, як камгню з води. Ном. Л?
2757 Возьми ти, сестро, піску у білу
Ручку, посій ти, сестро, на каміню' коли
той буде пісок на білому камені зіхожати,
синім цвітом процвітати, хрещатим бар
вінком білені,кий камінь устилати... ЗОЮР.
І- 26. Стояти як у кймені. Стоять какъ окаменѣлому. Выраженіе встрѣчено только у
М. Вовчка: І засоромилась, і злякалась,—
якою як у камені, оніміла. МВ. (О. 18С2.
НІ. 54). То же значеніе имѣетъ и выраженіе: Як з кйменю тесаний. Сижу, мов з
каменю тесаний. Г. Барв. 211. 2) Драго
ценный камень. От де, люде, наша слава,
слава України: без золота, без каменю.
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ПІевч 46. 3) Жерновъ какъ въ обыкно
венной, тякъ и въ ручной мельницѣ, а
также и въ гончарскихъ жорнах. На доб
ріш камінь що нг скинь, то все змелеться.
Поел Млин на два камені. Желех. Шух.
I 261 Млиновий кймінь. Жерновъ. 4) Часть
ткацкаго станка. См. Верстат. Шух. I. 255.
5) В1»съ въ 24, 30, 32, 36 фунтовъ. Ка
мінь воску. Купила цукру камінь. Тютюну
каменей сто. Закр. Гол. Од. 39. 6) Сйній
кйиінь. Мѣдный купоросъ. Ум. Камінець,
каміньочок, каміньчик. Ой дзвеніте, пер
стенці , з дорогими камінці. Рк. Макс. По
сій ти при дорозі та на каліінъочку. Ни.
Бодай пани при дорозі каміньчики били.Нп.
Каміню ка, ки, ж. Камень (одпнъ).
Чи бачиш, у неї в серце, і ти замість
його кладеш камінюку. Шевч. 293. См. Ка
менюка.
Каміню ччя, чя, с. соб. Кймни. Нав'я
зали їй на руки і на ноги камінюччя* Кв.
К ам інйччя, чя, с. соб.=Каміню ччя.
ІІІо Бог создав, те рівне, чисте; а вже гіро
ш)олове, там саме каміняччя і гори, і всякі
викрутаси Драг 15.
К&мка, ки, ж. 1) Головной женскій
уборъ Зелена сукня слід замітає, золотий
перстень на руці сяє, перлова камка голову
клонить. Чуб. III. 3 18. 2) Морская трава.
Левин.
Камр&т, та, м. Товарищъ. А як при
слав своє військо і свої гармати, аж тоді
се у радовали всі наші камрати. Галиц.
Я співаю, а мій камрат Саданюк смієтья
ся з мене. Федьк.
Камратйсько, ка, м. = Камрат (ув.).
А чекайте, камратиська, горілки нап'ємся.
Гол.
Камей, ей, ж. Родъ морской рыбки,
величиной въ налецъ, просоленной;варять
въ боріцѣ. Мнж. 181.
Камуж ельський, а, в? Черевики камужелмът. Гол. III. 252.
К ам^з, зу, лі. Мелкіе куски. Зухвалъцу на камуз роспасти. Федьк. См. Гамуз.
К ам ч^г, га, м. Раст. ТЫісІгит шіпиз Ь. ЗЮЗО. I. 138.
К ам 'янйй, а, ѳ.= К ам вн н и й . *Жкка г
кам'яну гору пересіче. Ном. А? 9080. Сто
яло ж там шість кам'яних водників. Єв.
Іо. II. 6. І жив він... у кам'яній горі. МВ.
І. 99. Десь у тебе, мати, кам'янеє сердеч
ко. Мет. 203.
К ам 'янйстий, а, е —Каменистий. Як
ішов ти, Боже, з нами кам'янистими сте-
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нами. К. Псалт. 150. Там гора... кам'я
нисті. Гриіг. III. 482.
К ам ’ян иц і, нйць, ж. ми. = Камениц я 2.
К ам ’ян и ц я, ці, ж. 1) Каменное строеніе. Де-щ-де стояли по подолу кам'яниці,
а то все було дерев'яне. К. ЧР. 63. Алкана-башу за білу руку брала, у світлицікам'яниці зазивала. АД. І. 211. 2) Ловуш
ка для воробьевъ,. сдѣланная изъ четырехъ
кирпичей, прикрываемыхъ пятымъ, а этотъ
нослѣдній поддерживается небольшою па
лочкою.
К ам ’ян йчин , на, м. Обитатель города,
каменнаго дома. Ой земм, земле, ти
справді ж проклятая! Тільки турчинукам'яничину на сребро, «а злото оесъма
багатая. ЗІОЗО. І. 11. (Прилож.).
К ам ’янйчний, а, ѳ. Принадлежащей
кам'яниці, замковый.
К ам ’янйщ е, ща, м. Каменоломня.
Донск. обл.
К ам 'ян іти , нію, еш, и . = К аменіти.
Мнжр. 29. Серце кам'яніє—таке мені горе.
НВолын. у.
К&м’ян к а, ки, ж. 1) Банная печь для
паровъ. 2) Каменная посуда. 3 ) = КамениЦЯ 2. 4) Шоссе. Кам'янкою їхати. Мир
города (П. Горленко). Ум. Кам’яночка.
Там Маруся фмолода ходила, кам'яночки на
віночок ламала. Рк. Макс.
К ам ’яш ц аи ян, иа, м. Житель горо
да, замка. Пустили в гармати як грім по
небі... Щоб ся паркани поздріїали, щоб ся
міщане полякали, а всі міщаж-кам'янщане.
Колядка. См. Кам’яничин.
Б ан й ва, ви, ж. 1) Канава, ровъ. 0<)
села Ситників до города Корсуня канавою
перекопайте Потоцькою піймайте. 2) Ка
наль. Ой обізвався козак молоденький воєводі
за плату,— ой набили па ноги кайдани,
дали в руки лопату, ой послали на впиню
роботу та канави копати. Грин. III. 595.
Кан&л, л у , м. Капалъ. Желех. Бея
(країна) обсажена садами, виноградом і лі
сами, вся облита ріками й каналами, з
багатими городами й селами. Левиц. Пов.
175. Од послали ж його у сібірну роботу,
ще й канали копати. Грин. III. 590.
Кан&лія, л ії, об. Каналья.
Кан&льський, а, е . 1) Тяжелый, ка
торжный. Канальська работа. Ном. Л;
12844. Первоначальное значеніе этого
слова: канальный, отпоеящійся къ каналу.
Канальский похід—походъ козаковъ въ 1721
и 1722 гг. къ Ладогѣ для рытья канала;

но такъ какъ эта принудительная работа
оказалась крайне тяжелой (въ первомъ го
ду умерло уже 2461 чел.), то слово и по
лучило указанное значеніе. 2) Шельмовскій (отъ слова Каналія). Каналъсъкий гипсік
так умудрився, що як почне було співать,
диковина й казать. Гліб.
Кан&па, пи, ж. Диванъ. Сидів о Х в г дір Чепурковський на канапі в своїй світ
лиці. Левиц. Г. ІЗ Ь У м . Канапка. КС. 1882.
X. 61.
Кан&пчиЕ, ка, м. Диванчикъ. Слав
ненький такий канат ик. Лебед. у.
Канарбечок, чка, м. Ум. отъ кана
рейко.
Канарбйко, ка, м. Самець-канарейка.
Як задумав горобейко женитися та й у іяв
дружка канарейка. Грин. III. 662. Ум. Ка
нар еєчок. М ій таточку, мій канареечку.
Мил. 184.
Кан&рка, ки, ж. Канарейка. Ум. Ка
нарочка. А в нашої канарочкгс сіра свита
й піджачок. Грин. Ш . 667.
Кан&рок, <рка, м. Канарейка-самецъ.
Канарочка, ки, ж* Ум. отъ канарка
Кан&рхати, хаю, еш, гл. 1) Пѣть на
клиросѣ. Бил Нос. 2) «Говорить невнятно,
въ носъ.
К анархйст, та; м. Клирошанин^. Бил.
Нос.
Канаст&с, су, ли*Йконрстасъ. 1 на т настасг святі* і скрізь, по стінах святі.
Стор. I. 148. Канаспгас новенький, церква
веселенька. О. 1862. IX. 64.
Канйти, нбю, еш, гл. Гибнуть. Люде
мруть, капають. в тюр.щх. голі, босі.
Шевч. 160.
Канделйбр, ра, иг. Канделябръ. Ольга
вхопила канделябр, Катерина вхопила дру
гий і всі побігли в коридор на зустріч
Турманші- Левиц. Нов. 313.
Кандзюба, би, ж. Кривизна, крючек ь.
Мнж. 181?
К андвба, би, ж. Плохая лошадь, кля
ча. Желех. Б а ч и л и я к у кандибу Криженко
купив у ярмарку? Там же й кандиба! Б а 
сока така3 що гі під повітку не підійде, а
сама така„ шо так ай кістки* й повила
зили. Харьк. у. Слов. Д. Эварн.
К андйбити, блю, биш, гл. Скаредни
чать. Як гцо купиву то їж відразу т а а
не кандиб. Зміев. у.
Кандидат, та, м. Кандидать. Канди
датам до академії були видані скарбові
гроши. Левиц. Пов. 4. Побіжи-гю мені до
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Цлаіпона-брлтлщнехай мені призве Маркакандидата. ГриЕ. 111. £>66.
К андійка, ки, ж. Миска съ вогнутьгми иѣсколько краями. Вас. 181.
Кандьбр, ру, ле. Жидкая кашица изъ
крупъ или пшена. = Куліш. Як наварить
хандъору,— г собакам уволю. Грин. III 562.
Канйця, ці, ж. 1) Дѣтская игра съ
камешками Желех. 2) Раст СЬгузапіЬеяш т ІеисапіЬешит Ь. Вх Зн 23
К&нка, ки, ж. 1) Раст Зсігриз ІасизігІ8. Вх. Пч І 12 2) Головной женскій
уборъ. Вх. Зн. 23
К аяовця, ці, ж =К оно(і)вк*. Ганчя
€Я дознала* кановиу порвала, коновцу пор«ала, на воду біжала. Гол. II. 711
Канбна, ни, ж. Пушка. Гей скажи ли,
красний улан, над не тут канони ліпше
знають зазвонити, як удома звони. Федьк.
Канонбда, ди, ж. Канонада, пушеч
ная пальба. К. Бай. 90.
Канон&дитй, джу, диш, іл. Стрѣлять
нзъ пушекъ. На турчина бив нею, канонадив. К. ПС. 65.
Канонірка, ки, ж. Пуговица канонирскаго мундира. Шух. I. 286.
Кантаббл, лу, лі.=К антабас. Як напивея кантабалу,— лягиок нетверезий. Нп.
Кантабас, су, ли Родъ опьяняюшаго
напитка. Як нап'ється кантабасу, стане
нетверезий. Чуб. V 1161
Кбнтар, ру, л». I) Узда, недоуздокъ.
Чуб. VI. 111, 403. Сивий коник, • кап•
тарь на нем. Гол. III. 436. 2) Родъ ручныхъ неболынихъ вѣсовъ. Ум. Кантарок.
См. К ант^рь
Кантброк, рка, лі.= К ан тар.
Кантонист, та, л*. Кантонистъ. Він,
бач, той са.гдатський син, значить кан
тонист. Левиц. I. 59
Кантбпля, лі, эіс.~ Картопля. У го
родах, чого там немає?*.. Капуста, морквиня, оіірочки, апрючечки, квасоля, кантопля
О 1862. IX. 111
Кантбра, ри, ж. Кондратович.- пі
н т у канпюру. Стор.
Кантбха, хи, зк?.=Картбха. Сумск. у
Наберутьмшкгвпятькантохи. Грин. 1.99.
Кбнтурь, ря, л і.= К ан тар 2. Безмена
ти не положиш у кишеню, а кантуръ положив та й ходи. Полт. г. Слов. Д. Эварн.
К ан^дити, дить, и . безл. Тошнить.
Наїлась ціх опеньків, так аж канидипѣ.
Харьк. у.
К ан^н, ну, л«. Медь, который варять
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къ храмовому празднику Пішов по канун,
та там г втонув. Ном. № 10929
Канцлер и Кан^пір, ру, лі. і) Калуферъ, Тапаееіит ЬаїзатКа. Вх. Пч. І. 13.
З-за плота виглядали чорнобрівчики, ва
сильки і канупер. Стор. 2) Канупирь аїль
ний. Раст Ваіѵіа ргаїепзіз. Лв. 101. Ум.
Кануперець. Грин. III. 639
Канути, ну. неш, гл. 1) Капать,
течь. Держить палаш в праеш руці, а з
палаша кровия кане. Гол. Ой зоре, зоре!—
і сліюзи кануть,— чи ти зійшла вже на
Україні? Шевч. 403. 2) Исчезать. Зірочка
покотилась, далі друга, третя— і похова
лись у синьому небі, мов у море канули.
Кв. І. 28. Бідна ж моя голівонькоІ всі
надії мої канули.Г Барв 85
Канцѳлюра, ри, ли Ув отъ канце
лярист С в. Л. 242.
Канцелярист, та и Канцелярйста,
ти, ли Канцеляриста канцелярскій чинов
ни ка Зачав водити бенькети з повитчи
ками, з канцеляристами, з купцями. Котл.
НП 356. У в Канцелюра.
Канцелйрия, риї, ж Канцелярія. Пі
шов я у канцелярию, дав писарю четвертакси Стор. II. 89
Канцілю га, ги, ж. Бранное слово.
А же поти коїла, поки розвела чоловіка з
жінкою, канцілюга така Кобелякск. у
К аицілйж ка, ки, м Чиновничишко,
презрительное названіе канцеляриста. До
стається од неї деколи, як попригзджають,
оттим ивентюхам. каниіляжкали Котл.
МЧ 471
Канцур. ра, м. Отрепье, кусокь До
«бнцура. До остатка, дочиста, до конца,
совершенно. Витоптала бісова душа увесь
овес до канцура. Черном. Онучи чвахтили,
хоч викрути,— до канцура помочились. По
крали усе до канцура Забув усе до кап
тура. Черк, у Ум. кбнцурок. Так той меч
на канцурки і розскочивсь Мнж. 10.
Кбнцурря, ра, е. Лохмотье, отрепье.
Превеликий п тицА* обшарпаний, в кан•
цуррі. Ном А? 4625»
К анчук, кб, ли Плеть, нагайка. Знай
шли його повішеною за нот й зашмагованого канчуками Стор. МПр. 96 Під'їжд
жає пан окопом, ктчуп роспускає Нп.
Канюка, ки, об. 1) Попрошайка. 2)
У а отъ каня. Вх. 11ч. І 16 Летіла ка
нюка, постреляна з лука. Чуб V 833,
Канюкою сидить. Ном. Л? 2768.
Канючити, чу чиш, іл. Клянчить.
Ото канючить. Ном. А* 2769

216

Каня—Капелюх.

КАнй, ні, ж. 1) Четьфехугольноѳ углубленіе, выдолбленное долотомъ въ під
валині, своло въ которое входить чіп стол
ба. Кіев. и Подольск, г. 2) Родъ коршуна.
Ой летіла сива каня по полю. Чуб. III.
251. Пищить як каня. Ном. № 25Г70. В и
глядає, як каня дощу. Чуб. I. 256.
К аи й н ка, ви , ж. Раст, повилика,
Сизсиіа. Хотинск. у.
I. Кап! меж. Бань! А в Улити сльози
тільки кап, кап!.. Г. Барв. 223. Наче і
всміхається вразький запорожець, а сльози
в ложку тілько кап! К. ЧР. Тут горілка
кап, а там хап! (з кишені). Ном.
I I . К ап, пу, м. Волосбвий кап. Родъ
шерстяного мѣшіса, въ которомъ пережа
ренное коноплянное сѣмя кладется въ
маслобойню для выжиманія масла. Шух.
I. 163.
К апа, пи, ж. 1) Покрывало, попона.
2) Канюшонъ. 3) Капоръ, шапка. 4) Въ
ножной толчеѣ (въ маслобойнѣ) желѣзный
листь, которымъ покрыто дно выдолблен
ной для песта лунки, ступи. Шух. I. 161.
Кап&иа, ми, ж. Родъ греческаго пирожпаго. Котл.
КАпаний, а, ѳ. Вышитый, испещрен
ный вышивками въ видѣ розеты. Гол. Од.
74. Як ідете, хлопці, в танець,—поемисайте пальці, та щоби сте не зваляли капані рукат і. Гол. II. 397.
К апанйна, ни, ж. 1) Капаніе постоян
ное. Желех. 2) Небольшой доходъ по мелочамъ. Сяка-така капанина буде з па
рафії: то за треби, то з приносів. Св.
Л. 112.
К а їа р , ра, лі. 1) Обѣднѣвшій, обнищавшій. В капар, на кАпар перехбдити.
•Приходить въ бѣдность, въ упадокъ. Желех.
2) —РУ- Насосъ. 3) Снарлдъ для забивашя свай. НВолын. у,
Капар Ан, на, м. Родъ верхпей козацкой (у задунайскихъ сѣчевиковъ) одежды
съ откидными рукавами. А він (кошовий
Гладкий) у штанях широких, у иіапці
смушевій, капаран ка йому з чотирма ру
кавами. К. С. 1883. II. 285.
Капарйс, су, м Кипарисъ, Сіргсззиз
Ап^изИГоПа.
Капарйсовий, а, е. Кипарисовый.
КапАрити, рю, риш, и . 1) Худо дѣлать, кропать, пачкать. Желех. 2) Жить
въ ниіцетѣ. Свій вік напарить. Желех
КапАрка, ки, ж. Обѣднѣвшая, обни
щавшая
Капарний, а, е Жалкій. Желех.

КапАрник, ка, м. 1) Презрѣнный. 2)
Медлитель. 3) Кропатель, плохой работ,
никъ.
КапАрниця, ді, ж. 1) ІІрезрѣнная. 2)
Медлительница. 3) Неряха, плохая работа
ар да. Лучче було дівчиною, як теперки ха
зяйкою: стоять ложки під лавкою, порося
та в печі риють, а собаки горшки миють
коти хату замітають, хлопці в вікна за
глядають. Це котора напарниця, то з Ті
сміються. Умап. у.
Капйрства, ви, д е ~ К ап ес тр а . Бх.
Зн. 24.
КапАрство, ва, с. 1) Жалкая жизнь.
2) Плохая работа. Желех.
КАпати, паю, еш и плю, плеш, с. в.
кАвнути, пну, неш, гл. Капать. Хомиха
слухала, а сльоза за сльозою капали з лиця
на руки. Левиц. І. Дав Бої весну, віє теп
лом, із стріх вода капле. МВ. Капле кровця
у кирницю. Рус. Дн.
ЕАпѳлѳчка, ки, ж. Ум. отъ кап ля.
Капѳлйна, нн, капедйнка, ки, к а
пел йночка, ки, ж. Ум. отъ к ап ля.
Капелйста, ти, м. Музыкантъ. А ви,
пани капелисти, танцю мі заграйте. Гол.
А заграйте, капелисти, та не дуже дрібно.
К. С. 1883. XI. 521.
К апблія, л ії, ж. КапеЛла, оркестрь.
У містечку Берестечку капелія грала, мо
лодая Бондарівна з хлопцями гуляла. Грин.
НІ. 612.
КАпель, пля, м. Одинъ изъ двухъ
длинныхъ наушниковъ у капелюхи. Нахо
дясь безъ употребленія, каплі отворочены
вверхъ шапки и концы ихъ связаны; во
время употребленія они опускаются внизъ
и завязываются нодъ подбородкомъ.Харьк. г.
КАпелька, ки, ж. 1) Уменып. отъ
кап ля. Иі кришечки, ні капельки. Ном.
Бі їла через гребельку, та вхвапгила во
дички капельку,— тглъко й пила. Рудч.
Ск. Капельку там було сиру. 2) мн. ка
пельки. Въ раскрашивапьѣ глиняной посу
ды: рисуиокъ, состояіцій изъ точекъ, рас
положен ныхъ группами по нѣсколысо вмѣстѣ. Вас. 184.
КаДельмАйстер, стра, лі. Капельмейстеръ. Ум. Капѳльмайстерчик. Доньку
віддала за дударчика за годного тверезою
капсльмайстсрчика. Гол. III. 463.
Капелюх, ха, м. 1)=Капѳлю ха.Ч уб.
VII. 413. Котл. Ен. (Слов.). 2) Иногда
капелюхами называются только наушники >
въ такой теплой ішшкѣ. Вас. 156. У зай
чика шкурка лТякенька, тепленька,—бу-
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Лцть мені на зіму рукавички і капелюхи. 576. Ум. Капитйник. Вона, обнімаючи, пес*
рудч. Ск II. 15. См. Капель. 3) Шляпа, тувала йою: і капитанику мій, і соко
рол. Оі. 48, 75. М ут зілечко ізривати, за лику, і юлубчику. Кв. I. 177»
капелюх класти. Гол. Ум. Капелюшокъ.
Капитбновий, а, ѳ. Капитанскій. За
каштановою денщика. Кв. I. 188.
___
Желех.
^
К апелю ха, хи , ж. Зимняя теплая
Еапитбнський, а, ѳ. Капитанскій.
шапка съ отворачивающимися наушника Стане панеею. як буде капитанська теща.
ми, кониы которыхъ завязываются подъ Кв. І. 196.
подбородкомъ. См. Капель. Іде згма проти
К бпиця, ці, ж. І)—К апець 1. Пан
літа у кожусі і червоних чоботях, в ка щанні та поєдинкові, гцо на едній нозі
пелюсі, в рукавицях. Чуб. І. 13.
капиця, а на другій чобіт. Ном. № 1309.
Капелйш , ша. м. Шляпа. Ходили в 2) Кожаная связь, прикрѣпляющая въ
капелюшах, а тепер босенькі ходять. Ном. цѣпѣ бич къ ціпйлну. 3) мн. Гребень кры
2) мн. Листья растенія КирЬаг Іиіеит
ши на избѣ. Бх. Зн. 24. 4) Бранное слово.
8ті<;Ъ, а также ИушрЬаеа аІЬа Ь. ЗЮЗО.
Кйпшцѳ, ща, г. Капище. Посердили
І. 129.
його (Бога) своїми капищами. К. Псалт.
К апелю ш інка, кн, ж. Кусокъ старой 182.
шляпы. Желех.
К йпів, пова, м. Охотничья собака.
Капѳлібшок, ш ка, м. Ум. отъ К а  . Шух. 1. 235.
пелюх.
К бпка, ки, ж. 1) Капля. Капками
К апѳлйн, на, лс. Капелланъ.
роса бренить та миготить. Св X 295.
Канѳлйнѳць, нц я, м. Музыкантъ. По 2) Крапинка, пятнышко, точка. Камеп. у.
ки стали капелянцг різать походної, і ве 3) Вышивка въ ьидѣ розеты. Гол. Од. 73.
сілля до Покрови ринулось святої. Мкр. Ум. Кбпочка.
Н. 25.
К апкбн, ну, м. Кап кань. Кат ан ї ї
Капбстра, рн. ж. Уздечка. Шух. I. (лисицю) за хвіст. Мнж. 2) Ум. Капканёць.
79. КоІЪ. I. 65.
Желех.
Кбпѳць, нц я, м. I) Кожаная обувь
К апканйстий, а, ѳ. Испещренный кра
безъ голенищъ, опорки, туфли. Від злею пинками. Вх. Зн. 24.
давця бери й капця. 'Ном. А дід бабці
К апкач, чй, лс. Деревянная крышка
купив капці, та короткі були, то втяв къ котлу. О. 1862. V. Кухар. 38.
пальці. О. 1861. XI 6$. (Нп.). 2) Родъ
К ап д ав^ х , к ап л ау х , лс. Вислоухій.
суконныхъ шитыхъ носковъ. Гол. Од. 67.
К ан лавухн й , а, ѳ = К а п л о в у х и й . Чи
Иногда къ нимъ пришивается продолже- ба який капловухий! Полт. г.
ніе, охватывающее икры ногъ. Шух. I.
К аплйна, ни, ж .= К а п ѳ л й н а .
125. 3) Переносно: конедъ, смерть. Як
К ап л й ц я, ц і і *НС• Часовня. Іввіф ліем
де нагрюкають якою жида, там йому й ськую каплицю піщов молиться вірний Гус.
капець. Екатер. у. Слов. Д. Эварн. См. Шевч. 11. 33. Ой ходімо у каплицю, Богу
Капут.
помолюся. У нас каплиця, а не церква.
Кбпи, пів, лс. мн. Союзы у с&погъ.
О. 1861. XI. 108. Ум. Капличка. П а приЕапйрь, ря, лс. Мужикъ? А то ви ка- горі, ніби капличка, козацька церква неве
пирі%чи запорожці? Мирг. у. Слов. Д. личка. Шевч. 407. Чи ти знаєш ту кап
личку, що в кінці парку? Стор. І. 182.
Эварн.
К ап ли чка, к и , ж. Ум. ота к ап л й ц я Капитйл, л у , лс. Бапиталъ. Паша пло•
К бп лі. См. К апель.
дюна країна бідна на гроші, бо... капита
К апловухи й и каплоУхий, а, е. і)*
ли постягали туди десь за Оку. О. 1861
IX. 181
Вислоухій. Хоч каплоуха, та до двора
К апиталйста, ти, ле. Капиталиста. сторожка. Ном. Обыкновенно употребляет
Покористуються тільки деякі капита ся, когда говорять о свиньѣ. По толоці
капловухі тільки трюх-трюх одна за *дніею.
листы. О. 1861. IX. 181.
Капитбн, на, м. 1) Капитанъ въ войскѣ. Каплоуху хоч родзинками годуй, а все буде
Пона на солдатів не дуже й доглядалась, каплоуха. Ном. К 2832. 2) Каплоуха шйп»
все дивилась на капитана. Кв. 2) Капи- к а —Капелюха. Були кожухи, усякі пояси+
Танъ корабля. (Матрос) на вахті стоя, шапки— і козацькі, і каплоухі. Кв.
К ап лун , нб, лс. 1) Кладеный, холо
Щурився сам собі чогось, та й заспівав, звичайне тихо, гцоб капитан не чув. Шевч. щеный пѣтухъ.. У містечку Берестечку
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десять кур, а десята чубатая, гце й кап
лун. Нп. (О. 1861. Н. 6). В маслі каплу
нів зготувати. ЗОЮР* І. 321. 2) Названіе
хитраго вола. КС. 1898. VII. 46.
К ап л у н и ти , ню, ниш, и . Выхола
щивать. Черниг. Желех.
К аплунбвий, а, ѳ. Относящійся къ
каплуну.
К й п ля, л і, ж. 1) Капля. Л исит од
дощу під борону ховалась: не всяка, казала,
капля каппе. Ном. № 6462. По кап'лі ви
точу з його діявольську кров. Стор. МПр.
136. 2) Немного, небольшое количество.
Ум. Кйпелечка, капелька, капелйна, капе*
лйнка, капелйночка, каплйна. Адже ж у
тебе в роті ні капелиночки квасу не було.
Ком. Тілки капелйночка там була.
К а п н й к, кй, м. Въ плугѣ то-же, что
и ужвй. Придолоб плуга причіплений капником до колісниць. ІІГух. I. 165.
К йпнути. См. К апати.
Капбвий, а, ѳ. Б ап бві пси. Охотничьи
собаки. Вх. Зн. 24. См. Капів.
Кйпосний, а,. ѳ. Пакостный, вредный,
злой, дрянной. Цить, капосний! Либонь
не знає... гце й огризається, щеня! Гліб. І в
ха т у капосна баба не пусте. Канев. у.
Кйпосник, ка, м. Пакостникъ.
Кйпосниця, ці, ж. Пакостница.
Кйпостити, пощу, стиш, гл. Пакостить.
К апостіти, тію, еш, гл. Долаться гадкимъ.
Кйпость, сти, ж. Пакость. На тобі
мішок грошей, тілько не роби ф еї капости
для нас. Рудч. Ск. І. '68. Еапости мені
_робив. Гліб. На кйпость робити. На зло.
Усе н а капость робити То все Ш капость!
Ном. № 3117.
Капбта, ти, ж. Верхнее одѣяніе. У
галиц. мѣщанъ,— мужское: суконная верх
няя одежда длинѣе и просторнѣе жупана.
Гол. Од. 16. У Котл, это— женская одежда:
Б ули ѳ дулъетах г капотах, були всі гріш>
н і жіночки. Котл. Ен. ІП. 51.
К апотіти, поч^г тйш, гл. Капать силь
но, часто. Дощик, дощик аж із стріш ка
потить. Нп. Затулила руками очі, а сльози
між пучки так і капотять. К. ЧР. 129.
П іт так і капотить із лоба.
Кйпочка, ки, ж. Ум. отъ капка. 1) Ка
пелька. Кйпочку чогбсь. Немножко. Желех.
2 ) Родъ дѣвичьяго головнаго убора. Всі
дівчата в комочках* і в рутяних віночках»
Грин. III. 346.
Капрйвий, а, о. Съ гноящимися гла
зами.

Капрйвіти, вію, вієш, іл. Гноиться
(о глазахъ). Угор.
Капрйлик, ка, м. Ум. оть капраль.
К&прйль, л я , м. Капралъ. Позволь
позволь, пане капраль, на мед, вино пойти]
Гол. Ум. Капрйлик. Чого би мщкапраликц
від вас утікали? Гол.
Капровбкий, а, е = К аправий. Вх.
Зн. 24.
Кйпса, ся, о/с.—Кабза.
Капсйи, нй, м. Бранное слово для
евреевъ.
Кйпсель, сля, л«. 1) Пистонъ (ружей
ный). 2) Пистонъ, мѣдная оправа для отверстій въ кожѣ или матерій, черезъ ко*
торыя проводится шнурокъ (въ обуви,
одеждѣ и пр.). Шух. I. 287.
К&пслѳвйй, й, 6. Пистонный (о ружьѣ).
Шух. I. 229.
К аитйя, нй, м. Кафтанъ. Іскинув чу
мак із себе каптан. Нп. Міщане в лича
ках і в синіх каптанах. К. ЧР. Парубок..
у синьому сукняному каптані. Мир. Пов. І.
138. Ум. Каптанёць, каптанбк, каптанбчок,
кап танчик. Па йому свитина неначе той
німецький каптанеиь. Гліб. Сим. 18, 133.
Коли ж приходить ще один (гайдамака) у
жидівському каптанку. ЗОЮР. І.
К&птйнка, ки, ж. 1) Верхняя одеж
да въ родѣ кофты. 2) Ниджакъ изъ вы
бойки. НВолын. у.
К&птйнник, к а, м. Шьющій кафтаны.
К&пт&нбк, нкй и Каптанбчок, чка,
лк Ум. отъ кап тан.
К&птйнчик, ка, м. Ум. отъ каптан.
К аптйти, пч^, тйш, и . Капать. 3 носа
каптить. О. 1861. XI. Свидн. 68. См.
Капотіти. ,
К ап тій , тій, м. Скряга. Зміев. у.
К аптіти , пч^, тйш, гл. Скряжничать.
Гроші все збгра, каптить. Зміев. у.
Кйптур, ра, м. 1) Клобукъ, каиюшонъ
монашескій. Хиба схотілось знову під чор
ний каптур? 2) Капюшонъ у верхней
одежды. Чуб! VII- 419. См. Капа, богоро
дица, відлога. 3) Женскій головной уборъ
съ круглымъ дномъ изъ цвѣтной матерій,
разновидность* очіпка. Накладають (моло
дій на голову) каптур, як у других сер
панок чи очіпок. Мет. 208. О. 1861. XI27. Гол. Од. 59. 4) Родъ наказаній женщинъ: держа въ лѣвой рукѣ надъ головой
наказываемой всѣ ея одежды, правой сѣкутъ розгами. Новц. Ум. Каптурбць, иаптурик, каптурок, каптурчик. Моя жінка зна
комится задрьопана ззаду свита... Ля га
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спать у рові, прокинеться, як та кур—нема платка г каптурка. Чуб. V.
1639.
К аптерка, ки , ж. Мужской головной
хбоуъ: шерстяной колпакъ въ видѣ усѣченіаго конуса. Гол. Од. 48.
КаптУрник, ка, м. Монахъ, какъ но.сящій капюшонъ. К. МБ. П.* 134.
Баптурбвий, а, ѳ. Относящійся къ
*4п*УРУ-,
ѵ
Б аптурок, рка, м. Ум. отъ каптур.
Каптуронбсець, едя, ле.=К аптурник.
к. МБ. и. 134.
ЕаптУ рпяк, ка, м. Ум. отъ каптур.
• Каплза, ви, ж. = К апелю ха. Гол.
Од. 18.
ЕапУрис, са, лс. Конецъ. Говорится о
евреяхъ, когда они умирають. От Могинові й капурис. Новд.
Б апуснйк, к&, лс. Родъ щей.
Еапуснякбвий, а, е. Относящійся къ
капусняку.
К апуснйчий, а, ѳ = К а п у с н я к о в я й .
Капуста, ти, ж I) Капуста. І межі
капустою доброю буває багато гнилих ка
чанів. Ном. № 2449. На капусту сікти. Въ
куски рубить. Як узяв ляхів, як узяв па
нів на капусту сікти. Лукапі. ^3. Качанна капуста. См. Качанний. 2) Заяча капуста.
Раст.: а) Зесіиш ТеїерЬіит Ь. ЗЮЗО. І.
136; б) МепуапіЬез Ьгіїоі. Шух. І. 21. 3)
Густые іди изъ рубленной кислой капусты.
Ум. Капустиця, капустоньна, капусточка. По
ливайте капустицю, ‘то буде родити. Чуб.
У і 47. Щоб моя капустиця була із ко
реня коренистая, із листу юловистая Ном.
№ 261
Капустйна, ня, ж. Одинъ кочень ка
пусты, одинь листокъ капусты.
К апустиця, ці, ж. Ум. отъ капуста.
Е ап устій н як, ка, лс. Горшокъ для
варки капусти 3. Верни, любко, капустійник, щ&сь украла з ночі. Гол. II.* 299
ЕапУстниця, ці, ж .= К а п ^ с т а 3. Кучж хм іа на полиці киця не догм, капустниця під лавкою іще не скисліла. Грин.
Щ. 327.
Капустонька, к я и вапусточка, кн.
Ум. отъ капуста.
Капустяний, а, в. 1) Капустный. Надрав капустяною листя. Рудч. Ск. II. 12.
2) Глупый. Ви, голови капустяні: думаєте,
може, що я плачу. Федьк.
Капустйнка, кя. І) Кадка для ка
пусты. 2) Мѣсто, съ котораго снята уже
впцуста. Вх. Зн. 24.
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КапУт, несклоняемое. Конецъ» ейерть»
гибель. Там йому й капут. Ном. При
сягайте мені на послушенство геть
манське, а не присягнете, то тут вам і
капут. К. ЧР. 300. Дйти капут. Убить.
Ми йому дамо капут! Рудч. Ск. І. 26.
Капуш , ша, м. Насѣк. Ме1орЬа§из
оѵітіз. Вх. Пч. І. 7
Капцйн, нй, лс. Голякъ, бѣднякъ.
Желех.
(
'
К ап ц ан ітя, нію, вш, и . Бѣднѣть.
Желех.
КАпці. См. Капець.
Капцювйти, цюю, впг, гл. Сніг капцюе. Снѣгъ идетъ большими хлопьями.
Желех.
КапчУри, рів, м. мн. Родъ зимнихъ
штановъ у гуцуловъ. Вх. Зн. 24.
Капш йвий, а, ѳ. Неряшливый, гряз*
ный. Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
К&пші, шів, лек. ? Чортови капшг. Мирг.
у. Слов. Д. Эварн.
КапшУк, кй, лс. I) Кошелекъ. Пов
нісінький капшук золрта і срібла. Стор.
Брязнути капшукбм. Дать денегъ, раско
шелиться. Брязнув капшуком перед влади
кою,—той і вимудрував щось на Сомка. К.
ЧР 26 2) мн. Раст. Земляника, Рга§агіа
ѵезса Ь, а также и клубника, Рга§агіа
соїііпа Б. Подольск, г. ЗЮЗО. І. 123. Ум.
Капшучок. Не находив ти часом у себе...
капшучка із грішми? Де ж то! Найшла
моя эісінка... ми гроші 'забрали, -а капшук
викинули. Рудч. Ск. Ц. 144.
Капш укбвий, а, ѳ. Кошельковый.
Капш учбк, чкй, лс. Ум. отъ капш ук.
Капш уш кй, ків, лс. лем. Раст. Сатрапиіа §1отегаІа. Шух. І. 21.
К&шцяна, ни, ж. Пошлина съ напитковъ. Желех
Кара, ри, ж. І) Наказаше. С т ят ь
Гонта з Залізняком, кричать: „Ляхам ка
ри/ Бари ляхам, щоб тялись*. Шевч. 187.
Се кара божа на нас. Мет. 263. 2) Гйѣвъ,
немилость. А я живу в божій карі: не
дав мені Господь пари. Мет. 67 Ум. Кйронька. Яку б же нам, славним запорож
цям, та кароньку дати? Нп.
Караббль, бдй, лс.— Корабель. Ум. Карйблик.
Караббля, лі, ж. Изогнутая сабля.
Біля боку моталась карабеля, обсажена
самоцвітами. МПр. 76.
Карабйн, ну, лс. Карабинъ, короткое
ружье. Ой той же то козак Зарвай а він
бистрого ока: ой як затопив із карабина,
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вивернув Шамрай бока. Мет. Ум. Карабйнок.
Карамаи, на, м. Названіе чернаго пл
В руках карабйнок, на течах кишкетик, да. КС. 1898 УІІ. 42.
на плечах кишкетик, при боку баїнетик.
Карйння, н я, с. Наказаніе. Не бо^е
Гол. І. 149.
карання, свое дуровання. Ном. № 7044.
Карабинбр, ра, м. Карабинеръ.
К арапбвка, ки, ж .= К о р о п ав х а. в*
Карабйнок, нка, м. Ум. отъ к а  Зн. 24.
Карап&ня, ні, ж. -К а р а п а в к а . Желех.
рабин.
Каранудитись, дж уся, дишся, гл,=^
К арабін, на, л ь= К араб и н . Стан сол
датський, вус козацький, карабін до тою. Х арапудитися.
Карану д л нвий, а, ѳ. Пугливый (о ло
Федьк. Ум. Карабінчик. Вже ж мому рідну
шади). Чигир. у.
сину карабінчик дали. Гол. І. 137.
Карапуз, за, м. Карапузикъ. Діток
К араб^нитися, нюся, нишся, и .
Лѣзть, карабкаться. Куди воно карабунить- сплодив двойка: карапузика хлопчика она
скверуху дівчинку. К. ЧР.
ся ще?
Карану зка* ки , ж. Родъ круглой
Карав&н, ну, м. 1) Большая повозка,
фургонъ. 2) Траурныя дроги. Желех. 3) дыни.
Кар&сик, ка, кар&сичов, чка, м. Ум.
Винокуренный заводъ. Збудував караван
отъ
карась.
і жене таку горілку, що люде зо всіх слобід
Карасір,
ру, м. Керосинь, Харьк. п
ідуть до його купувати. Стор. 4 ) Караванъ. За для його звертають каравани, Полт. г.
К арасірнндя, ц і, ж. Керосиновая лам
ідуть степом і марне погибають. К. Іов.
па,
преимущественно безъ стекла. Вас. 196.
14. 5) Толпа людей, ищущяхъ работы, б)
Отдѣлъ конскаго табуна изъ одного же
Кар&сь, ей, м. 1) Карась, Сагавзіиз
ребца и нѣсколькихъ кобылъ. ?)Нѣсколь- ѵиі^агіз. Не всі старі щуки карасів хва
ко рѣчныхъ судонъ, идущихъ въ товари- тають. Макс. Ой лин та карась у ятері
ществѣ.
трепетавсь. Нп. 2) Названіе вола цвѣта
Карав&ти, мн.? Ой як мене, моя мам оперенія куропатки. КС. 1898. VII. 41.
ко, в рекрути ловили, пам'ятаю, моя мам Ум. Карасик, карбсичок. За періжками по
ко, ще й котрої днини, запихали в нову дали печені карасики. Левиц. 395. Ліз ка
барму, в тоті трасати', кажут. кажут, расик через перелазик, та у воду плюсь!
моя мамко, шоби не втікати. Записали Ном.
Карасьчй, чйти, с.= К арасй .
в нову барму, в тоту оделію. Гол. І.
150, 151.
Карасй, ейти, с. Молодой карась, каК аразійовий, а, е. Сдѣланныц изъ расикъ. Ум. Карасятно, карасяточко.
простого толстаго сукна.
К арасйччя, ч я, соб. Караси. Карасяччя
К аразія, зії, ж. Простое сукно. Вбі- як макогін завдовшки. Константиногр. у.
раєт е.. каразіями своїх слуг. Левиц. (Прав
. Каратйтн, таю, еш, м. Коротать. Тіль
да, 1868, 485). Козацьку каразію та ко» ко з нелюбом свій вік каратати. Мет.
ж уш . К.? ЦН. 238.
Дев'ятий десяток каратала (бабуся).
К араїм ка, ки , ж. Низкая баранья Сим. 235.
шапка съ плоскимъ верхомъ. Вас. 156.
Кар&тѳль, л я , лі» Каратель. Бог один
Карак&тн, тів, .к. Короткіе сапоги. каратель грішних. К. Іісалт. 172.
Карбтн, раю, еш. іл. Наказывать, ка
Желех.
Кар&ки, ків, мн. Мѣсто, гдѣ -стволь рать. Було тобі знати, як Байду карати:
дерева раздѣляется на двое. Як насіла у було Байді юлову істяти. Нп. Доля карає
лісі сарана, то де гілля, або карат, то і вельможною, і неможного. Ном. Л° 1729.
геть усе поламала.
Мене, браттЯі милосердний Господь б’є й
Кар&куватий, а, е. Суковатый, съ на* карає: хлібом і сіллю, скотиною і дити
ростами (о деревѣ) Черк. у.
ною. Грин. III. 693. Кого Бог кара на сві
К ар ак у л я, лі,
К артопля. Вх. т і, то й вони карають. Шевч. 80. Сло
Ич. I. 13.
вом карати. Корить, бранить. В ін не б'є
К арак^ц ьки, цьок, ж. мн. Раст. Си* мене%не лає, вігі жне словом карає. МетсигЬіІа реро Ь. Ѵаг сіїгіГогтіз. ЗЮЗО. 263. На горлі карати. Предавать с м е р т н о й
I. 120.
казни. КС. 1885. VII. 448.
Каральні, ша, м. Клинъ, которымъ
Карйтись, юс я, ешся, и . МучитьсяЯ каралась ввесь вік в чужій хаті. Шевч.
Сбиваютъ плоть. Вх. Зн. 24.

Караул—Карда.
12 3 .

Караєшся ти страхом та бідою.
К- і°вК араул, л у. *. (Займете, изъ оусск.
даы ка)= К алавур. Як опанували Умань,
юо й поставили усюди свій караул. ЗОЮР.
І 299. Ой кругом церкви, церкви січової
к а р а ули ам іли. Нп
К ара^лнти, лю, лиш, ы (Займете,
изъ русса яз.) = К ал ав у р и ти . Голова поглав, щоб коли/ тою зарізаною караулили.
Кв И 313.
Кар&фа, фи, ж Графинъ Ум Кар&ф«а, Кар&фочка.
Карафкбвий, а, ѳ Графинный.
Карйфочка, ен, ж Ум. отъ карафа.
Карахвбт, та, м. Карась. Бач, які
гарні карахветн ловляться. Екатерин, г
Карахбнька, ки. ж Родъ маленькой
тыквы. О 1861 IV 34
Карайч, чу, « Раст. Чернокденъ
Терек, обл.
Карб, бу, м I) Нарѣзка, зарубка, ру
бець, мѣтка Подольск, г Переносно: слѣдъ,
воспоминаніе перенесен наго. В короткий
вік мій багато карбів лягло на мойму серці
Г Барв. 99 2) Вырубка въ бревнѣ пооерегъ, на половину толщины, для заклад
ки въ нее другого бревна Каменец, у. 3)
Бирка, счетная палочка На карб узяти.
Поставить въ счетъ. Ум Карббць, кбрбик,
к&рбичок.
К&рба, би. ж. Борозда Уманск и
Гайсин, у
Карб&с, су. м. Большая весельная
лодка для нрибрежнаго плаванш въ ыорѣ.
Левч.
Карб&ч, ч&, м. І) Кнутъ, плеть, на
гайка. А козаченько оглядається, карбачем
оббивається. Макс. Карбачем по спині за
тинає. ЗОЮР І 218. 2) Жгутъ въ игрѣ.
Мил. 56
Карббць, бцй, м Ум. отъ карб.
К&рбик, ка, кйрбичок, чка, м. Ум.
отъ карб.
Карбівка, ки, ж. 1) Нарѣзываніе мѣтокъ. 2) Чекань, чеканка. 3) Сушеная
рыба съ нарѣзками.
Карбівийк, кй, ж.=Карбівнйчий 1.
Карбівничий, чого, м. 1) Кладущій
клейма. 2) Иолѣсовщикъ. Вийшов з хати
карбівничий, щоб ліс оглядіти. Шевч. 84.
у лісі карбівничим. КС. 1882. X.
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лічу . Над карбіжвм тож не трудилась.
Котл Ен
Карббваиѳць, идя, лс Рубль—перво
начально серебряный, затѣмъ всякій. Да
лебі дав би карбованця, як би не пропив
учора. Шевч. Ум. Карббванчик. Ми що
разу де карбованчика заробимо або пози
чимо, то й обішлемо. Г. Барв. 499. Не
хай протрусить батькови карбованчики.
Кв. II 139.
* Карббваний, а, е. 1) Испещренный
нарѣзками, покрытый рѣзьбой Сволок кар
бований. 2) Изрѣзанный, израненный. Ку
пив чабака карбованою. Харьк. Карббвана
рйба. Рыба, изъ которой вынуты внутрен
ности и сдѣланы по ней разрѣзы для соленія 3) Изукрашенный карнизами и пр.
(о зданш) Он на дворі дворсць карбований.
Гол 4) Серебряный (о рублѣ). За чотирі кар
бовані рублі оддав.
Карббванчик, ка, м. Ум. отъ карбо
ванець.
Карббвка, ки, де.= К ар б івка 3. Осе
ледців щось не беруть люди, а рибою карбовкою ми визволились. Сумск. у.
Карбувйти, б^ю, еш, іл. 1) Нарѣзыізать, дѣлать нарѣзы Харьк. г. 2) Різать,
сѣчь. 1 тих двох братів порубали, тіло
козацьке карбували. 3) Анатомировать. На
другий день лгкарь її карбував,—каже:
вмерла. О- 1861 VII. 3. 4) Замѣчать, ста
вить въ счетъ. Дивиться господарь скалубиною, що робить жовнір з господинею;
дивиться, дивит, а все карбує, на свою
жіночку дрючок ютує Гол- 1 147 Отсюда
переносно: давать въ долгъ Мусить іаспедська Настя (шинкарка) карбувати тобі
К Бай. 39
К арбулйти. лйю, еш о карбучйти,
чйю, еш, іл.= К аб утати . КоІЬ., Рокисіе,
І. 196. Желех
Карвасйрь, рю, м. Словесный судъ,
поміщавшійся въ прежнія времена въ городнхъ и селеніяхъ на ярмарочныхъ площадлхъ въ палаткѣ. Котл. Ен., также и
словарь къ ней.
Карвйтка, ки, д е.= К авратка. Поена
карватка гце торішньої дулівки. Кв. Ста
рий, дуже воює старий! Як вгзьліе в руки
карватку, шоб напиться води, то і в р у 
ках не здоліе держать. Лохвиц. у Слов.
Д. Эварн.
Карвйш, ша, м. Обшлагъ. Си. 8аКарбіж, жй, м. Нарѣзки на деревѣ кавраш.
Для счета, для отмѣтки предмета и пр.
Карда, ди, ж. Желѣзная щетка, ко
В&с 155, 174. По пальцях тож не роз торою расчесываютъ шерсть или ленъ.
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Карди нал—Карноухий.

Кардй&йл, ла, м. Кардняалъ. Як тая
Ченчіо колись убила батька - кардинала.
Шевч. 335.
Кардований, а, е = К орд ован н й . Ой
увидів би ти мог красні строї: кардовані
чижми землицю точ’ят, ройова сукня те
реми зміта'т. Гол. II. 81.
Кардбвнив, ка, м. Раст. Зрагдапіит
вітріех Ь. и брагдапш т га т о зи т Ь.
ЗЮЗО. І. 137.
Карб та, ти, ж. Карета. Вивели йому
коники в сідлі, шабельку в сріблі, панну в
кареті. .Раиіі.
Кйрн, вар, ж. мн. Водовозные дроги.
Колеса, бендюги і кари, і самиї церковні
мари. Котл. Ен.
Кйрий, а, ѳ. 1) Карій. Єсть карії очі,
як зіроньки сяють. Шевч. 131. Нащо мені
чорні брови, нащо 'карі ст) Шевч. 40.
2) Вороной. Коню сивий, коню карий.
Федьк. Ой у нашім та заводі єсть ко
няка кара. Грин. III. 565. Ум. Карбньвий. Очи мог каренькиг, горе мені з вами.
Чуб.
К арйта, ти, до.=К арета. Вийшов він
із карити. О. 1862. II. 59.
К арв, ка, м. 1) Затылокъ, загривокъ.
Єдин веде за чуприну, другий у карк б'є.
Новд. Кірка вломити. Сломать шею. Ном.
Лі 4318. Карка вигинйти. Земно кланяться,
низкопоклонничать^ Александровск. у. 2)
Верхняя часть шеи у вола. Мнж. 181.
Карвовий, а , ѳ. Затылочный.
Кйрлив, ва, м. Карликъ. Ум. Кйр-

кармізину. Будуть куми у жупанах, побро^
тими у луданах, сусідоньки в кармазині.
Макс. Взяли зняли з Морозенка кармазин
сап'янці. Мет. 411. Не важились ходити
у кармазинах. К. ЧР. 64.
Карж&зинка, ви, ж. Родъ яблокъ съ
темнокрасною кожею. Харьк. г.
Кармйзиннив, ва, м. Носящій кар.
МЙ8ИНИ, вообще богатый человѣкъ. Желех.
Кармазиновий, а, е. 1) Сдѣланный
изъ кармйзину. (Скидав) жупани кармази
нові з себе. К. ЧР. 2) Малиновый цвѣтъ.
Кармйв, кй, м. Рыболовный снарядъ,
для ловли подо льдомъ: волосяная верев
ка, къ которой прикрѣнлены 5— 6 удочекъ. Вас. 189. Въ Добруджѣ снарядъ
этотъдѣлается въ большихъ размѣрахъ: онъ
состоять изъ многихъ перемётів (отъ 200
до 400 штукъ), т. е. осмоленныхъ канатовъ, на каждомъ канатѣ по 60 крючковъ.
МУЕ. I. 40.
Кармалю к, кй, м. Билліардъ. З’гхалися комисари в кармалгока грати. ЗЮЗО. 1.
Матеріалы. 56, 60.
К арм ін, нй, м. 1) Карманъ. Ті кап
тани, та не ті кармани. Ном. № 7921.
2) Небольшой изукрашенный мѣшечекъ,
пришитый къ поясу и носимый женщина
ми. Харьк. у.
Кармйш, ша, * .= К а р м а н ? Бглаш—
іди в кармаш, а чорниш---біжи в комиш.
Ном. № 4643.
Карнйвка, ви, ж. Церковная кружка
для сбора денегъ. Всі... клали в карнавку
ЛИЧО&
по копійці. Стор. Люде гроші кидали до
Кардувйтий, а, ѳ. Приземистый.
карнавки церковної. О. 1861. VI. 75. Ум.
Карлю жа, зкі, ж. Маленькій уродъ.
Карнйвочка.
Карлю ва, ви, ж. Кргочокъ, загибъ на
Карнйвочний, а, е. Кружечный. Є їх
концѣ палки. Кв. II. 170. Ум. Карлючка.
чимало церковних грошей: самих, мовляв,
Карліочити, чу, чиш, гл. Кривить, ис карцавочних я кладу більш як дев’ятдесят
карбованців, а знов свічкових, кошилевих.
кривлять.
К арлю читися, чуся, чишся, гл. Кри Васильков, у.
Карниз, 8у, м. Карнизъ. Стояла па
виться, искривляться.
К арлю чка, ви , ж. Ум. оть вардюва. лата хороша, висока, убрана в карнизи.
О. Мойсей зігнув шию карлючкою, а голова Левиц.
Кйрний, а, е. Наказуемый, уголовный.
звисла на і})уди. Левиц. І. 142. Кожда
ручка собі карлючка. Ном. Л* 9718. Загну
Кйрніеть, иости, ж. Наказаніе. Нехай
ти карлючку кому. Задать трудный вопросъ мене Бог боронить від лихої напасти, від
кому, поставить въ затруднительное поло- панської карности, від людської ненависти.
женіе кого.
Ном. № 152. За злодійство йому сієї кар
К арлю чвувйтий, а, ѳ. Крючковатый, ности мало. Донск. Об. А хоч коли й ми
съ изгибомъ, изломомъ. Ніс довгий та не день без карности,— то все неспокійно..*
карлючкуватий. Кв. II. 170. Писання кар все горя та лиха сподівайся. МВ. І. 45.
лючкувате.
Кйрно, нар. Наказуємо.
)
Кармазин, ну, м. 1) Сукно малиноваК арно^хий, а, е. Съ маленькими:
го цвѣта. Ном. № 13159. 2) Платье изъ ушами.

Карноушка— Картопляник.
Карноушка, ки, ж. Съ маленькими
«гщами. А ягнички' карноушки поскакали
мао *рушхи.4уб.
Б арок, рку, л(.=1харк. Казав орел за
микати крука до росщтви: крука ведут,
в карок га б'ют, не дают поправи. Гол.
II. 5°2.
Бйронька, ки, ж. Ум. отъ к&ра.
Кароокий, а, ѳ. Имѣющій каріе глаза.
^ілолиня. кароока г станом висока. Шевч.
Ґрииько був парубок високий, чорнявий ка
роокий,—парубок як орел. МВ.
К арпітка, тки, ж. Носокъ (иадіваеиіый на ноги).
Б арп ^льці, ців, м. мн. Блокъ въ ткацкомъ станкѣ. МУЕ. III. 19. См. Начиння.
Барсбт, ту, м. Карсбтка, ки, ж.
Женская-верхняя одежда: короткая без
рукавка. Карсет розщепнувся, сорочка роз
христалась. Кв. Заялозена корсетка на плег
чах розлізлася. Мир. Пов- II. 56.
К&рта, ти, ж. 1) Четырехугольникъ,
четырехугольная площадь, клѣтка. Упо
требляется, когда говорится о полевой
землѣ, о рисункѣ клѣтчатой матерій. 2)
Листокъ бумаги. I взявши карту, щоб на
їй писать споминник дорогий. Щог. Паперу
пів карты. О. 1861. III. Гул.-Арт. 104.
2) Игральная карта. Балакають, у карты
грають, співають. К. В карт грають.
Мнж. 133. 4) Билетъ. 5) Письмо. 6)
Указъ, предписаніе. Чоловіче біснуватий,
нагцо жінку продавати? Прийшла мені
карпа з неба, на податок грошей треба.
Гол. Пала- карта від цісаря з самої Ве
рони, а щоби ми у молоденькі, ступали до
войни. Гол. Ум. Картка, карточка.
Карт&ти, таю, еш, гл. Упрекать, ко
рить, выговаривать. Ой догнав він Лемерівну, та й не- б’є, тілько ж її словечками
картає. Мет. 285. Такий гнівний, крий
мати божа! Почав ї ї словами картати.
МВ. І. 99. Мене матінка зроду не била,
все словом картала. Гол. Він у церкві їх
картав словами, соромив ледачими ділами.
К. МБ. X. 3.
К артатий, а, ѳ. Клѣтчатый. Картату
плахту червоною оправкою підперезала.
ЗОЮР. П. 290. А де твої, дочко, карта*
пгиг плахти? Чуб. У. 582.
К артацький, а, е ^ К а р т а т и й . Плахта па їй партацька, ‘червчата, ще матеРиньска придана: тепер уже таких не
роблять. Кв. І. 6. Плахти, знаєте, все
хороші, партацькі, старосвітські. Г. Барв.63.
Картина, ни, ж. І) Четырехѵгольникъ.
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2) Небольшой листокъ бумаги. 3) Карти
на. Так як на картині змалював той манастиръ печорський К. ЧР. А як сяде кі
нець стола та обіпреться рукою,— як та
картина. Левиц. I. 4) И.юбраженіе сло
весное въ образахъ. Як би
почав я ви
ставляти в картинах да в речах, як той
Тетеря обліг Паво.юч, як хотів достать і
виетинатъ гусе місто... і як старший
Шрам головою своєю одкгупив полковий свій
юрод, то не скоро б ще скончив своє опо
відання. К. ЧР.
К артйнуватий, а, ѳ.Четырехуголь
ный. К артйнуватий к&мінь. Камень, порѣзанный ровными плитками. Донск. Обл.
К артівн йк, ка, лс.=К артннк. І п'я
ниця, і картівник,— козак забіяка. Нп. Упо
добав картовника і костира п'яною. К.
Бай. 32.
К артівнйцтво, ва, с. Картежъ. К.
XII. 20.
К арті внйця, ці, з/с.=К артниця.
К&ртка, кн, оіс. Ум. отъ к&рта. 1)
Листокъ книги. Мудрацію сю шановний
читець швидко і сам розбере, прочитав
ши дві-три картки. Ном. VI. 2) Паснортъ. Магдусю, Магдусю, маю таку карт
ку, шо з'їдемо всю Польшу, ше й землю цісарьску. Нп.
К артник, ка, .и. Картежникъ. Желех.
КС. 1892. І. 152.
К артниця, ці, ж. Картежница.
Картопѳлйна, ни, лс.= К артоплина.
Картопелька, ки, ж. Ум. отъ картопля.
К артоплйна, ня, ж. Картофелина.
(Свиня) хапала картоплину і зараз кида
лась до другою (куща). Левиц. 1.
Картоплиця, ці Жф^ К ар то п л и щ е.
Картбплш це, ща, с. Мѣсто, съ котораго снятъ картофель, а также и вообще
мѣсто, употребляющееся для посадки кар
тофеля. Кіев. г. Вас. 196.
К артопління, ня, с. Картофельпые
стебли.
К артопля, л і, ж. Картофель. А чиєю
кров'ю тая земля напоєна, що картоплю
родить? Шевч. Тут же був хрін, ріпа,
картопля, що вже швидко хліб святий з
світа божою зжене. Кв. Ум. Картопелька.
А на Січі мудрий німець карпюпельку са
дить. Шевч. II. 69. См. Бараббля, бульба,
бурйшка, мандиб урна.
К артоплйк, ка, м. Мѣра картофеля,
равна 4 четверикамъ. Радом, у.
К артбпляннй, а, ѳ. Картофельный.
К артоплйник, ка, лс.—Картоплище.
у
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Картбха, хи , де.= К артоп л я. Ум.
Картбшка. Не жалій хазяїна: їж кар
тошку з лушпиною. Ном.
Б ар тб хл я, л і, до.= К артоп дя. Желех.
К арточка, ки, ж. Ум. отъ кбрта. 1)
Маленькая четырехугольная площадь, к л іт
ка. 2) Листокъ бумаги, бумажка. Така ма
ленька карточка, що ніде й писати. 3)
ПибЬмецо. Приманив до себе голубка, аж
під крильцем карточка. Він за карточку.
Читає, аж дочка пише: так і так. ЗОЮР.
II. 28. Та напишу карточку, гиа пошлю
ік батечку. Грин. III. 81. 4) Билетикь.
•5) мн. Родъ узора къ вышивкахъ на рубахѣ. КС. 1893. У. 278.
К&рточний, а, ѳ. Карточный. Встаю
чи з-за карточного столах сміялись. Левид.
Пов. 57.
Картбшка, ки, ж. Ум. отъ карѵбха.
К артувбти, т^ю, еш, и .—пбле. Раз
бивать поле на полосы. Богод. у.
К артуз, зб, м. Картузъ, фуражка.
Вас. 156. Чуб. VII. 413. Хт о ходить у
картузі, так у того чорти у пузг. Ном.
Ум. Картузик. Взялось за картузик та й
прощається. О. 1862. У. 58.
К арт^эний, а, ѳ = К а р т у 80вий.
Картуэбвий, а, ѳ. Картузный.
Карувбти, р^ю, еш, гл. Значеніе не
ясно. ІІотебня (К исторіи звуков. III. 37)
переводить на основаній нижеприводимой
иѣсни,— чаровать. См. еще накарувати.
Навчи, навчи, бідная вдова, да свойого си
паї Як не будеш научати, будем парува
ти: окарувм руки й ноги і чорнії брови,
щоб не ходив до дівчини молодої. Окаруєм
руки й ноги і карії очі, щоб не ходив до
дівчини опівночі. Мет. 214.
К а р ^ к , к&, .и., и пр. См. Карю к и пр.
К арлика, ки, ж. 1) Позументь. Аж
зирк— Паллантова лядунка і золота на
ній карунка у Турна висить на плечі.
Котл. Ен. УІ. 89. 2) Карнизъ. Черниг. и
Харьк. г.
К ар^пір, ру, лг.=К анупір. Вх. Пч.
І. ІЗ.
Кбрус, са, м. Осока,' Сагех Ьіїїа.
К ар^ца, ци, ж. І) Карета. Я тобі
подарую... і оціх коней, і коруну. Чуб. II.
565. 2) Гуцульскін экипажъ: глубокій
ящикъ на двухъ колееахъ, въ который
собираютъ навозъ, а заті.мъ вывозить на
ноле. ПІѵх. I. 106. Вивозить корунами
гній. Шух. 1. 145.
Карчйло, ла, с. Затылокъ.
Карюк, к&, м. Столярный клей. Н а

силу моргав сонними очима, що злипалися
наче трюком примазані. Левиц. І. 235. ’
Карюкбвий, а, е. Принадлежащій карюкбві.
* Карючѳний, а, е. Склеенный столяр,
нымъ клеемъ. Ой на столі тарілочка карюченая. Нп.
Карібчити, чу, чйш, гл. І) Клеить
столлрнымъ клеемъ. 2) Коробить, кривить.
К&са, си, эю. Касса.
Кас&рня, иі, ж. Казарма. Мене вимінила з касарні рекрута. Гол.
Касір, ра, м. Кассирь.
Каскбт, та, м. Фуражка. Плаче жов
нір, плаче, каскет в руках носить. Желех.
К а сп ’йга, ги, ж. Четырехугольный де
ревянный сосудъ, употребляемый для соленія рыбы. Черном. „
Касрр&т, та, м. Кастратъ. Шевч. И.
168.
%
Касув&ти, с^ю, еш, гл. Отмѣнять,
уничтожать. Н у то як же воно буде, стар
шино: касуєте т е слово, чи най буде, як
кажу} Камен. у.
К а с ’йнів рік. Високосный годъ. Чи у
нас оце кас'янів рік, чи ні? Лебед. у.
К ат, та, м. 1) Палачъ. В понеділок
рано Марусяка ймлено, а ві второк рано
по ката послано, а в середу рано ката
привезеноу а у ‘четвер рано Марусяка згу
блено. Гол. Що то, гцо він мовчить! Ка
жуть, що й кат не говіркий, а голову він
одтинае... МВ. II. 80. Переносно: мучи
тель, извергъ. Кат-зна. Чортъ знаетъ.
Воно, бач, і робота москалям кат-зна яка.
Левиц. І. Кат-иа,—мае. Нѣтъ, неимѣется.
Багато ума. та в кишені кат-ма. Ном.
На йому шапка-бирка, ізверху дірка, соло
мою'шита, а вітром підбита, а коло око
лиці нічогісінько кат-мае. Мет. 445. До
кбта. Очень много. У нас ворогів до ката.
Левиц. І. В мене ім'я не одно, а єсть їх
до ката. ЗОЮР. Ув. Катюга. Вів їх стре
менний князя, найлготгйший катюга з че
лядинців Єремії. Стор. МИр. 83. А вес
гтки катюзі, як кажгуть, буде по заслузі.
Гліб.
Катакбмбн, кбмб, ж. мн. Катакомбы
1 за апостолом пішли у катакомби. Шевч.
605.
Кат&ика, ки, ж. 1) Куртка суконная.
КС. 1893. XII. 447. Тут Василь вступив
у хату в новій чорній катанці з фабргіиь<кою сукна. Левиц. І. 27. 2) Солдатскій
мундирь. Скидай "свої сіраки, бери нами
катанки. (До рекрута після прийому). Гол.
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І. 143.' 3) Родъ женской кофты, обыкно- . дівчина по полю дер гонила катира до
в е н но суконной, надѣваемой сверхъ одеж
дому. Нп. См. Качур.
ды. Волынь. Гол. Од. 51, 76, 23.
К атйха, хи, ж. Жена палача.
К&таржний, а, е = Каторжний. Я
К атів, това, тове. 1) Принадлежащій
дуже боявся катаржног лот. Левин. I.
калачу. Пекла— бодай катових рук не втек
Катати, таю, еш, ел. Вить. Горілку, . ла. ІІом. & 12284. 2) Бранное слово, упо
мед не чаркою,— поставцем кружає, а во требляемое подобно слову чортів, бісів. Той
рога, заплющгівшисьі ката, не минає. Шевч. же козак... один шостак розгадав, да й той'
Кат&тися, т&юся, ешся, ел* Кататься. к катовт матері у корчмі прогуляй. Макс.
І зроби мо санчата, запряжемо коня та бу Ідй собі к катовій матері! Иди къ чортуї
демо кататься. Рудч. Ск.
К атівка, ки, ж. Мучительница. Пет
Катбдра, ри, ж. 1) Каѳедра. Наука рівка— на хліб катівка. Ном. № 463. Знапо катсдрах кульгала або дрімала. Левиц. ченіе слова ясно изъ слѣдующаго мѣста.
І. 257. 2) Каѳедральный соборъ. О. 1861.. письма Мазепы къ М. Кочубей: „Тяжко
зафрасовалемся, почувши же тая катувка
ї ї . Слов.
К атѳлйк, ка, м. Католикъ. Іще не не персстаетъ в. м. мучити11. Костомаровъ.
заржавіла і шабля, моя сваха... Таки вона Мазепа. 360.
й тепер як би розозлиласъ, то не один каК аті вий, ні, ж. ІІытка, истязаніе.
Харьк. у. Лободовск. См. Катування.
телик лобом догори стане. ЗОЮР. I. 318.
К ателйків, кова, вѳ. Принадлежащій
К атівський, а, ѳ. Палачевъ. Щоб
католику.
тебе не минули катгвьскі руки. Ном. №
К ателйдкий, а, ѳ. 1) Католическій, 3690.
2) Употребляется какъ бранное слово въ
Катланй, ий, ж. ІІрѣсныя лепешки,
смыслѣ: злой, дурной. Х ай тобі кателииь- жареныя въ бараньемъ жирѣ (чабанское
кий батькоІ
кушанье). Мнж. 181.
К атедйцтво, в а , с. Католичество.
Катований, а, ѳ. Наказанный палаТеперечки тілько мені і надії, що на те чемъ; пытанный; измученный.
кателицтво і патерів. Стор.
К атолйк, ка, ле.=:Кателик. Я про
Кателйчий, а, ѳ —К атолицький.
щаю, що ви католики. Шевч. 204.
К атоличка, ки, ж. Католичка. Ти
К атоликів, кова, ковѳ —К ателн ків.
думаєш, що я мав би капгеличку за о/сінку? Гаепедсъку'Католикову Явдоху б’ють. Кв.
К. ЧР. 220'.
Катодйцтво, ва, с.=К атѳлицьтво.
Катерв&к, ка, м. — Тетервак. Вх.
Католйцькнй, а, ѳ = К а т ел и ц ь к и й .
Зн. 24.
1)
Католицькі
пани з нашими перевертня
К&терга, ги, ас.= К аторга. Мучився
ми
усиловувалисъ
унію прищепити. К. ЧР.
54 годи я турецькій катерзі. К. ЧР.
К&тѳржний, а, о = К аторж н и й . Уже 2) Будьте ласкаві, зведіть з нашого місця
вона мені отут сидить в печінках, ся річш отого наезженною, католицькою, бусурменсь
кою москаля. Кв.
ка катержна. Греб. 388.
К атоличка, ки, л с.= К ат е личка. Чом
Катѳрйнка, ки, ж. 1) Шарманка. В
матір
не вбили, ту прокляту католичку,
шинку голосить, та вже не своїм голосом
катеринка. Левиц: Чути: катеринка грає. що вас породила? Шевч. 199.
Кйторга, ги, ж. 1) Гребное турецкое
Св. Л. 293. 2) Бороть для притягиванія
судно, галера. АД. І. 91. Подай нам, іЬсякоря на плоту. Канев. у.
Катерйшцик, ка, м. Шарманщикь. поди, із неба дрібен дощик, а знизу буйний
Катеринка ' грає... іде катеринщик. Св. вітер! хочай-би чи не встала на Чорному
Л. 294.
морю бистрая хвиля, хочай-би чи не пош
виривала якорів з турецької каторги. АД.
Катерйніциця, ці, ж. Шарманщица.
Кйтѳрка, ки, ж. Катеръ. Гей, катер- І. 89. Бо як стане Чорнеє морс соїраеати,
то не знатиме отець, либонь мати, у корозбитая. Чуб. V. 954.
Катѳхйзис, са, лг. Катехизисъ. Народ торій каторзі (невольника) шукати: чи у
приклада$ до Бога ті властивост/и, котрі пристані Козловської, чи у юроді Царьграді
звичайне прикладуються до його в катехи- на базарі. АД. І. 94. Визволь, Господи,
зисові. Левиц. Дітей малих збграють, кате- всіх бідних нсвольників з тяжкої неволі
турецької, з каторги бусурменської на т ихі
Ызиса учать. О. 1862. II. 58.
Кйтир, ра, м. Селезень. Ой ходила води, на» ясні зорі. АД. І. 89. 2) Каторга,
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каторжный работы. Живцем на вічну каторгу заедав.• Нп.
К&торжний, а, Є. 1) Каторжникъ. В
кайдани забиті із нор золото виносять,
гцоб пельку залити неситому— то каторж
ні. Шевч. 2) Каторжный. Втік уже може
в десятий раз з каторжної тюрми. КС.
1882. XI. 245. 3) Употребляется какъ
бранное слово въ смыслѣ: злой, дурной.
Каторжні с о б а к и о д їх не втечеш. Стор.
МПр. Зроби, діду, сільце, то ти його,
каторжного, піймаєш. Рудч. Ск.
К бторжнив, ка, м. Каторжникъ.
К атрйга, ги, ж. 1) Шалашъ; шалашъ
или хижина въ пчельникѣ или надъ погребомъ. 2) Стропила для шатра. Ум. Катрйжка. Хлопці, як їдуть на ніч коні пасти,
то часом роблять для захисту катражку.
Волч. у. Хт о на сопці спать ліг і од сонт
ЦЯ катражку зробив, з свити або з рядна,
на триніжках нап'яв, або снопи постате
і на снопи накинув. Закр.
Катрйн, ну, м. 1) Раст. Випіав огіеп*
1а1І8 Ь., а также СгатЬе Іаіагіса іасд.
ЗЮЗО. І. 115, 120. 2) Передникъ. Гол.
Од. 61. Ум. Катрйнець. Одній сь купив чо
ботята, а другій катранець. Гол. III. 231.
К атрановий, а, е Принадлежащей
катрану.
Катрйночка, ви, ас.= К атр ан ? У го
роді катраночка, ходить Галя як панноч
ка. Нп.
К атрйга, ги , о т.~ К ат р а га 1. Чуб.
ГП. 347.
К атрй га, ги, ж .= К а т р а г а . На току
був льох, а над ним катряіа чи половник.
Св Л. 206. Варять на таганах та на
катрягах кашу. К. ЧР. 259.
К ату в ан н я , ня, с. 1) Наказаніе черезъ палача. 2) Пытка. 3) Истязаніе, мученіе.
К атувйтн, т^'ю, еш, гл. 1) Казнить,
наказывать плетью рукой палача. Уже ж
тую Яковову жінку три попи ховають, а
Якова з тею удовою три кати катують.
Грин. III. 354. 2) Пытать. 3) Истязать,
бить, мучить сильно. Буду бити, буду каг
ту вати. Нп. Ще день Украину катували
м х и скажені. Шевч. 162. Катувала, морбувала, та не помагало: як маківка на ют
роді Ганна розцвітала. Шевч. 22. Колись
(панн) били, катували, посторонками в'яза
ли. Нп.
К атувйти ся, т^ю ся, ешся, и . Му
читься, страдать. Нема сем% немає хати,

немає брата, ні сестри, гцоб не заплакані
ходили, не катувалися в тюрмі. Шевч. 606
К ат^ н , на, м. 1) Солдать. Як піду я
у катуни, катуником буду. Гол. III. 122
2) Раст. СірзорЬіІа рапісиїаіа Ь. См. Пеові
котиполе. ЗЮЗО. І. 124.
Катюша, ші, ж. Мученіе, пытка, у
п'ятницю порубали, в суботу завили, а в
неділю до Драііри в катушу тру тили. Гол.
Катю га, ги, ле. У в. отъ ват.
Катю жний, а, е. Принадлежащей ка
тюзі. Не ти, розбійнику, а тілько катюжні р у т твої. Кв. II. 206.
КатйІ меж. Крикъ на зайца. Дивись
дивись, заєць, заєць! От же дороіу пере
біг! Катя, катя! га-га, га-га!.. Бач, і пере
біг! О. 1861. У. Ніс. 66.
Как! меж., выражающее утиный крикъ.
А він селехом плава і тілько ках, ках,
ках! Рудч. Ск.
Кйхель, х л я , лс.= К ахл я. Вас. 182.
Кйхѳльний, а, ѳ. Изразцовый. Од ка
хельної грубки до другої стіни йшла пере
городка. Стор. II. 110.
К&хельник, ва, м. Мастеръ, дѣлающій
изразцы. Вас. 177.
К ахи, меж., выражающее кашель. Ой
т и, старий, кахи-кахи, я, молода, хихихихи! Нп. Знов біжить москаль поз двір
та: кахи! А вона й собі: кахи! Рудч. Ск.
II. 165.
К ахикати, вйю, еш, с. в. вахйкнути, вну, неш, гл. Кашлять, кашлянуть.
Кахикав писарь, кахикав, покручував уси.
Кв. Ваз кахикнула,— трьох ляшків при*
кликнула; вдруге кахикну,—п'ятьох прикликну.
Кй хвати, каю, еш, с. в. вйхнутя,
хну, неш, а . Кричать (объ уткѣ). На морі
качки кахкали. Мнж. 56. Кахнула утка—
на морі чутка. Ном. Л? 290.
Кахльовий, а,е = К а х е л ь н и й . Кахльова грубка. Подольск, г.
К й хля, л і, ж. Изразецъ. Принеси
цеглинку або кахлю з груби. Шевч. 310
К ахлй нн й, а, ѳ = К а х е л ь н и й .
К йхнути. См. К ахкати.
Кйходь, х л я , ле.=К ахель. Мені все
одно—гцо кахоль, що пічка. Ном.
Кйхольннй, а, е = К а х е л ь н н й .
Кацалйп, па, м. Презрительное отъ
вацйп. Грубый великоруссъ, великорусски
мужикъ. Св. Л. 249.
Кацйп, па, м. 1) Велвкороссіянинъ*
Тут дивляться, аж виходить кацап. РУА*
КС. 1901. XII. 472. 2) У галицви**

Кацапе ня—Качатник.
іровосѣковъ: куча дровъ вишиною въ. і у 8
нєтрз, длиною 2 и шириною 1 метръ.
МУЕ. III. 28. Ум. Кацалчик. Ув. Кацапюга.
Св. Л- 192.
Кацапенй, нйти, с. Великорусскій ребсЦОКЪ.
К ацапка, ки , ж. Великороссіянка.
Приїхав в одно село—дивиться, кацапка,
умчить- Рудч. Ск.
Кацапнй, ні, м. Соб. отъ кацап.
Кац&пський, а, е. Великорусскій.
К ацапчив, ка. Ум. отъ кацап.
Кац&шцина, ни, ж. Великороссія. Ла
яв каиапів і кацапщину. Мир. ХРВ. 141.
Кацапюга, ги, м. Ув. отъ кацап.
Кацарівна, ни, ж. Царевна. Ой од•
циняй ворітечка, кацарівно! (Говорится къ
царевнѣ). ЗОЮР. II. 14.
К ац^бнути, ну, неш, и . Замерзать,
застывать. Мнж. 181.
К&ця, ці, ж. Длинная хворостина съ
крючкомъ ва концѣ,—зацѣпивъ имъ за
шерсть овцы, ловятъ послюднюю, если ее
нельзя удержать обычвымъ способомъ при
помощи ґирлиґи. Кубань. О. 1862. У.
Кухар. 38.
Кач! Слово, употребляющееся при дѣвичьей игрѣ въ Бердовичко и означающее
.вриказъ бѣжать: Кач дам, кач! Гол.
IV. 627.
Кач&, ч&ти, с. (мн. кач&та и кЗчата.
Каменец, у ). Утенокъ. Гусята, качата
гречку поїли. Ни. Качка качат вивела. Мнж.
36. Ум. Качатко, качаточко. Хлюпощуться
качаточка поміж осокою. Шевч. 660.
Качав&нка, ки, ж. Сортъ овчины:
крымская бѣлая, грубошерстная и круп
ная. Вас. 154. См. Волошка.
К ачалка, ки, ж. 1) Скалка для раснатывайія тѣста и бѣлья. Па річці попра
ла, качалкою покачала. Чуб. 2) Катокъ для
Укачиваиія полей.
Кач&лковий, а, ѳ. Относлщійся къ
*ачалк’ѣ.
Качалкув&ти, к^ю , еш, гл. Бить скалНоЙ. Як ухопе качалку та й давай його
Ычалкувати. Александров, у. Слов. Д.
Эварн.
Качало, ла, с. Кружекъ деревянный.
«Келех.
Качйльня, ні, ж. Катокъ для бѣлья.
Ридом,, у.
К ачальце,ця, с. Свертокъ, напр., лент^.
Качйн, на, м. 1) Кочень капусты. I мекапустою доброю буває багацько гни*** качанів. Ном. № 2449. 2) Кочерыжка
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капустная. 3) Початокъ кукурузы. КоІЪ. I.
51. 4) мн. Мѣста въ борту лодки, гдѣ помѣщаются весла, когда ими гребуть. Ум.
Качанчик. Були три синки, мов три качанчики. О. 1801. X. 37.
К ачанистий, а, е. Съ болыпимъ^ коч*немъ (о канустѣ). Капуста моя качанистая. Грин. III. 229
К ачанка, к н , ж. Порода дыни.
Черномор.
Кач&нний, а, е. Относящійся къ кочню,
имѣющій кочень. Кач&нна капуста. Ка
пуста, Вга$8Іса оіегасеа Ь. Ѵаг. сарііаіа.
Ьс. ЗЮЗО. I. 114.
I. К ачйння, ня, с. 1) Катанье, перекатывапье. 2) Катанье бѣлья, раскатыванье
тѣста.
II. Кач&ння, н я, с. Соб. отъ кач&н.
Ум. Качаннячко. Капуста моя ще й качаннячко. Грнн. III. 229.
Качановий, а, ѳ. Принадлежащей
кочию, кочерыжкѣ.
К ачанй, нйти, с. Маленькій кочень,
початокъ, маленькая кочерыжка. Покотив
качаня капусти з чіеюсь воза. МВ. III. 93.
Кач&ти, ч&ю, еш, и . 1) Катать. Вони
і ну його качати да вертіти, поки аж
прочунявся він. Рудч. Ск. І. 136. 2) Ка
тать бѣлье. Стариш сестра коня сідлала,
а середульша хустку качала. Макс. (1834).
117. 3) Раскатывать тѣсто. Хомиха ка
чала корж. Левиц. І. 5. 4) Повалить в
грызть (о собакахъ). Скажена собака на
шого Рябка качає. Свої собаки шкодить
стали: з овечок перше вовну драли, а далі
мняса забажали та й ну що дня овець
качать. Гліб. 118.
Кач&тина, ни, ж. Утиное мясо. Та
казала собі снідання дати, снідання дати
все гусятину, ЄЇ подружечки— все качатину.
Чуб. III. 403.
Кач&тися, чйюся, ешся, м. 1) Ка
чаться. Качається Нечаева голова по рин
ку. Нп. 2) Кататься. Качавсь комсом і ви
робляв такі викрутаси. К. ЧР. 3) Валять
ся.. Попід дверима качаються купами замурзані, обстрьопані, закудлані, трохи не
голі жиденята. Левиц. І. 90. 4) Бѣгать въ
разныхъ направленіяхъ. І внучечка качаєть
ся по садку білим клубочком. МВ. 5) Колы
хаться. Туман по полю качається. Мет.
243. Дніпро синій шумів і легенький тума*
нець качавсь по над ним. МВ. III. 90.
Кач&тко, ка, с. Ум. отъ кач&.
Кач&тнив, ка, м. Номѣщепіе для
утокъ. Мнж. Ск. 181.
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Качаточко —Кашовари

Бач&точво, ва, с. Ум. отъ вачб.
К ачнй, ні, ж. соб. Утки. О 1861. ,
Кач&чий, а, е. Утиный.
Ревяк. 51
К аченй, нйти, с. Утенокъ. Роспалався,
К&ша, ші, ж. 1) Каша. Борщ без
як жаба до каченяти* Ном. Л* 3411. Б ілії ті вдовець. Канев. у. Так і дурень каші
гуси потішаються на воду з гори, а чорно- навйрить. Это всякій сдѣлаетъ. Не дасть
рябі каченята, крякаючи, у двір садком бе собі в кйшу наплюв&ти. Не дастъ собой
помыкать. 2) Берёзова кёша. Розги. 3) р 0Дъ
руться. МБ. Ум. Каченятко, каченяточко,
К&чер, ра, ж .^ К а ч у р .
игры въ мячъ. Чуб. IV. 43. КС. 1887.
Качество, ва, с. (Заиѵств. изъ русск. VI. 461. 4) Пятая фигура при игрѣ въ
яз.). Недостаток!». Усі в один голос сказали, мячъ, называемой стінка. КС. 1887. Уі
що за ним (Жевком) ні одною качества. Кв. 463. Ум. К&шка, кёшечка. Горщечок
шечки. Грин. III. 657.
Е&чечва, ви , ж. Ум. отъ вач ва.
1) Уточка. Ой на ставу, на ставочку ка
Баш ѳвбк, вк&, лс. Зоол. Нурисіаеиз
/
чечка ночує. Грин. III. 227. Употребляет* .агѵаііз. Шух. I. 22.
ся какъ ласкательное слово къ женщиК&шель, ні лю, лс. Кашель. Отарьсть,
намъ: моя ж ти, качечко! 2)=Конин 4. не приходе з добром: коли/не з кашлем, щ0
Чуб. VII. 410.
з горбом. Ном.
Е&шѳчка, в и , ж, Ум. отъ в&ша.
Е&чильці, д ів, лс. лш .-=Карпульці.
МУЕ III. 24.
К&шиця, д і, ж. Родъ быка, состав*
Б ач й н и й , а, е. Утиный. Це качине леннаго изъ двухъ, сбитыхъ изъ обрубяйие. Канев. у.
ковъ дерева, сіѣнокъ, поставленныхъ па
К&чка, ви, ж 1) Утка. На бистрому раллельно одна другой, причемъ простран
на озері геть плавала качка. Мет. 2) Часть ство между ними наполнено камнями;
знаряда для мотанія нитоюъ. См. Звіяшки употребляются при постройкѣ ризей. Шух.
и Самотока. МУЕ. III 14. Шух І. 150. •1. 179.
3) Часть ткацкаго станка. См. Верстат.
К&шва, ви , ж. 1)Ум. отъв&ша. Кашка.
МУЕ. III. 16. Ум. Кйчечка.
Мовчи, язичку, каьики дам. Поел. 2) Раковая
КачвовДл, л у , лс. Родъ овечьяго сыра. или рыбья икра. Ото, гцо товста шийка,
К ачвонбгий, а, е. Ходящій по ути то рачила з кашкою. Уманск. у. 3) Внут
ному, переваливаясь. А ч, яка качконога. ренности насѣкомыхъ. 4) Различный растеХарьк. у.
нія: Зрігаеа ІЛ тагіа Ь, Тгіїоііит герепз,
і
К&ччин, а, е. Принадлежащій уткѣ.
Сарзеііа Вигза Разіогіз, Ь усіит Доз сисиіі
К ачн утися, и^ся, нбшся, гл. Оди. в. (кашка червона), Саііиш ѵегит (кашка жов
отъ кач&тися. Покотиться. Той чоловік... тенька). ЗЮЗО. I. 123, 137. Желех. Вх.
Пч. 1. 11. 5)* Берёзова кашка =Берёзова
як качнеться по траві. Грин. І. 173.
Б&чор, ра, лс. 1 )= К а ч у р . 2 ) лск.— каша. Хведько не вчивсь і скоштував бере
К ачористі вилочки. КоІЪ. І. 49.
зової кашки. Гул. Арт.
Каш кёт, та, лс.=Баскет. Чуб. VII.
Еачорйстий, аг е. Бачорйсті вйлоч$и. Назва ніе особаго рода вышиванья въ 413. На голові кашкет добрий. Св. Л. 303.
.Гали цій. КоІЬ. І. 48.
Ум. Кашкётнк.
Каш кётовий, а, е. Фуражечный.
К а ч у л ё я , лбї, ж. Головка маку. Качулея маку. Вх. Зн. 24.
Каш лю к, к&, лс. Коклюшъ. Желех.
К а ч а л к а , в и , д е .= К а ч у л е я . Желех. Харьк. г.
К&шляти, ляю , еш, гл. одн. в. кашК ач у л й ти , лйю, еш, гл. Ковылять.
Будемо ся качуляти із гор на долини. Гол. л а н іт и , н^, нбш, гл. Кашлять, каш ля
нуть. Хтось за ворітьми почав кашляти.
П. 440.
К&чур, ра, лс. 1) Селезень. Хлюпо К. ЧР. Коли ведмідь кашлянув,—ждати,
щуться качаточка поміж осокою. А ка гцо зареве. МВ. III. 141.
Кёш ний, а, е. Икристый. Кашна ри
чечка випливає 8 качуром за ними, ловлять
ряску, розмовляють з дітками своїми. Шевч. ба. Чигир, у.
Е&шнив, ва, лс. Горшокъ для
660. Дикий качур все на воді і днює, й
ночує. Чуб У. 265. 2) Рабочій, перевозя- Наставила кашник з водою. Кв. Ум. Кашщій грузъ на тачкѣ. Ростовъ-на-Дону. Ум. ничок. Мнж. Ск. 181.
Кашовбр, ра, м. Кашеваръ. € врУн0_
Качурик. Зморозь тою качурика, нехай качка
кваче.Нп. Ув. Качурина. Заріж, сину, качу писях оповідання Івана Цалібала, каиі0в^_
ра запорожськспо. Ном. Кашовар, 710
рину, нехай качка кваче. Чуб.

Кашоварість—Квакати.
пиемм на вила свитку, зійшов на мо%иЛу та знай маха, щоб ішли вечерять.
рреб. 401.
Кашовйрість, рости, ж. Кашеварство.
Дд во л а л о , братця, по семеро молодців,
0 яз восьлеолсг/,
братця, за длл кашоварости. Рудч- Чп. 83.
Кашовйрка, ки, ж . Кашеварка. Желех.
Кашов&рник, ка, лс.=Кашовар. Уи.
Яашов&рничок. КС. 1882. XI. 231.
Кашов&рниця, д і, ж .= К а ш о в ар к а .
Кашоварський, а, е. Принадлежащій
вашевару.
Кашт&н, нй, м. 1) Каштанъ. Га§из
сазіаоеа. 2) Кінський каштан. Раст. АезсиІиз Ьірросазіапит. ЗЮЗО. І. 110. Желех.
Кашг&нбвий, а, ѳ. Каштановый.
Кашт&нчик, ка, ле. Раст. БіапШиз
ЬагЬаіиз. ЗЮЗО. І. 121.
К аш телйн, на, лс.1) Кастелянъ, упра
витель замка: 2) Сановыикъ, засѣдавшій
въ сенатѣ въ Польшѣ. Ті вельможнії каш
теляни і старости... пійшли в неволю до
Криму. К. ЧР. 38. В ін каштелян і райця
королівський. К. МБ. II. 120.
Каштѳлйнство, ва, с. Достоинство ка
стеляна. Владики роздавали манастирські
маетности, землі, дивлячись на їх , як на
свої каштелянства. Левид.
К аш телйнський, 'а, е. Кастелянскій.
Каювйння, н я, с. Деревянные рублен
ные замки, для связи, напр., Въ закромѣ.
Мнж. 181.
Каювйти, ваюю, юеш, гл. Рубить въ
деревѣ замки для связи. Мнж. 181.
Каюк, кй, м. Родъ лодки; въ различныхъ мѣстахъ различной величины и уст
ройства: на Днѣстрѣ и Днѣстровскомъ лиманѣ до трехъ сажень длины, сдѣланная
изъ досокъ, рыболовная лодка.' Браун. 19;
въ Полтав. г.— килевая лодка изъ цѣльной колоды, поднимающая груза до 30
ПУД. Вас. 151; въ Харьк. у.— небольшая
рыболовная лодка для одного человѣка.
Въ думѣ „Про Кішку Самійла“ каюкіі
имѣются у запорожцеві когда Самійло
Кішка подъѣхалъ къ о. Тендрову на ту
рецкой галерѣ,— тоді козаки у каюки ска
кали, тую галеру за мальовані облавки бра^ та на пристань стягали. АД. I. 218.
. м- Каючбн. Разів з чотирі поѵребнувся
1 3 ^кт ком причалив. Котл. Ен.
К айта, ти, ж. Задняя часть днѣпров£и°й лодки—дуба, то-же, что и корма.
Мнж. 179.
Каючбк, чкй, ле. Ум. отъ каю к.
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Каюшйна, ни, ж. Раст. 1 ) Тгііоііиш
топіапш п Б. ЗЮЗО. І. 169. 2 ) Тгіїоіішп
аїрезіге Ь. ЗЮЗО. І. 169.
К йяний, а, е. Раскаявшійся. Бог любе
грішника, але каяною. НВольгн. у.
К й янн я, ня, с. Раскаяніе. По смерти
нема каяння. Ном. № 2237. До світу плач її
по хат і, до світу каяння. МВ. (О. 1862.
І. 100).
К йянський, а, ѳ. Первоначально: при
надлежащій Каину, но теперь употреб
ляется просто какъ бранное слово: мовчи,
відьмо,— каянська ти дочка! О томъ, что
вѣдьмы—изъ семьи Каина—см. нар. разсказъ въ „Черниг. Губ. Вѣдомостяхъ?
1853, стр. 388.
К йятися, кйюся, ешся, и . 1 ) Каять
ся. Вони проповідували, гцоб каялись. Єв.
Мр. VI. 1 2 . Роскажи людям... нехай пам'я
тають на праведний суд Божий, бо вже
мученик Іван у Кигві, в печерах, по шию в
землі стоїть; а як увійде зовсім у землю,
тогді ніколи буде каяться. ЗОЮР. 2 ) Рас
каиваться, сожалѣть о сдѣланномъ. Не потурай їй, жінко, бо т ятися будеш. МВ.
Не кайся, рано вставши, молодо оженив
шись. Ном. 3) Кйятися на кому. Перестать
грѣшить при видѣ наказанія, постигшаго
за грѣхи кого-либо. Ном. Лі 3910.
Ква-ква! меж-, выражающее крикъ ля
гушки. Мов жаби квакають: ква-ква!
Квйдра, ри, ж. Четверть (фазы луны).
В остатню квадру жінота ні за віщо ні
садитиме нічого, ні сіятиме, ні солитиме
угірків. Ном. № 13418.
Квадранець, н ц я, м. Четверть часа.
Котл.
Квадрйт, ту, ле. К вадраті Квадр&тбвий, а, ѳ. Квадратный. Я во
ліла б собі збудувати... три великі зали:
довгуу квадратову і круглу. Левиц. І. 297.
К вадратувйти, т^ю, еш, гл. Превра
щать въ квадрать.
К в а ^ б в и й , а, ѳ = К в ад р а то в и й . Вся
хата була зложена з липових квадрових
брусів, гладко витесаних. Стор. Ум. Квадрбвенький. НВолын. у.
К вак, кй, ле. 1) Родъ птицы. Стир
чить, мов у квака чубик. Сим. 230. 2)
Дѣтск. игра: плюють сквозь согнутые
кольцомъ пальцы и оплевавшій ихъ додженъ ловить остальныхъ играющихъ. Мил.
55. См. Квач.
К вй канн я, ия, с. Кваканье.
Квйкати, каю, еш, гл. 1) Квакать (о
лягушкѣ). Сіла, жаба та й квакав. Кв.

230

Квахун—Квасець.

2 )—квйчу, нв&чеш. Крякать (объ уткѣ). випивши осьмуху, послідки з кварти вили
Заріж, сину, качурину,— пехай кача, кваче. вав. Котл. Ен. Ум. Кв&ртонька, кварючна
Чуб. У. 883. 3) Говорить (выраженіе пре Ой піду я до шинкарочку возьму меду #
зрительное). Годг, іодг, квакати! —кажуть да дві кварточки. Чуб. V. 533. См. еіцекармазини.— Побачимо ось, чия візьме. К. Кватирка, кватирочка, квартирка, квартуга.
ЧР. 298.
Кварт&л, лу, м. 1) Четвертая часть.
К вак ^н , н&, лс.=Кв&к.
2) Четвертая часть года. 3) Сборы, по
Бв&нька, ки, ж. Родъ жидкаге ку дать, собиравшаяся по четвертямъ года въ
шанья. Добра кванька, яш иела лоньки,— прошлое время въ У крайні: зникли збори
;ггба буду пальком. Ном. Л* 11968. Упо вже... не правлять кварталу. КС. 1882*
требляется только въ поговоркѣ?
IX. 568. 4) Кварталъ. Оселя... ворітьми
Квап, п у, ж. Поспішность, торопли виходила з друюго боку кварталу на другу
вость.
вулицю. Левиц. По^ 18. 5) Извѣстная
К вапи ти, плю, пиш, гл. 1 ) Торопить. часть земли, получаемая домохозяиномъЖелех. 2) Совать. Та квапиш, ніс поганий крестьяниномъ при общественномъ пере
свій у чистую оцюю воду. Гліб.
д і л і. Ефименко.'Черниг. г.
' Квартйиа, ни, ж .= К в а р т а . Ум. КварКв&питися, плю ся, ПИШСЯ, І Л . 1)
тйночка.
Чг. 77.
Спѣшить, торопиться. Не квапся промив
Квартйра, ри, ж. 1 ) Квартира. Гордо
невода рибу ловити. Ном. Л; 2603. Не
квапся поперед батька в пекло. Ном. і пишно переступив поріг своєї панської
Ходім, Рябко!—Еге, ходім! Не дуже квап квартири. Левиц. І. 219. 2)* Форточка въ
ся! Гул.-Арт. (О. 1861. III. 84). 2) Стре окні. Одсунь, Господаре, квартиру, поглянь
миться. Мирських забавок, до которих мо на небо й на ниву. Грин. ІП. 671. Ум.
лода душа його, не зіірш, як і в иншнх Квартирка, квартйронька, квартирочка. Одчи
людей, квапилась. К. Г. Кв. XII. Хлоп'ята ню я квартирочку, подай, мила, білу ручку.
вже квапляться чумакувати. Г. Барв. 11. Чуб. См. Кватира.
К вартирка, ки, ж. 1) Ум. оть кв&рта.
3) Льститься, зариться. Ти не квапся на
Небольшая
м іра водки. Любив неборак і
мою дочку, бо вона не твоя: ти безштань
ко, наймит, а вона хазяйською роду. Ка- яку квартирку в горлянку вилити. Св. Л.
169. 2) Ум. оть квартйра.
невск. у.
Квартйронька и квартирочка, ки,
К вап л ен н я, ия, с. 1) Торопливость,
ж. Ум. отъ квартира.
поспѣшность. 2 ) Прелыценіе.
Квартовий, а, е. 1) Вмѣстимостью въ
К вапли вий , а, ѳ. 1 ) Поспішний, то
одну
кварту. 2) Квартова цибуля. Лукъ,
ропливый. 2 ) Склонный. Чоловік квапливий
оставляемый
на сімена; посліднія про
тілько до злою, лихою. Левиц. (Правда
даются квартами, отчего и получилось на.1868, 508).
К ваплйвість, вости, ж. Поспѣшность. званіе. Бас. 203.
Квартонька ж кв&рточка* ки, ж.
К вапливо, нар. Поспѣшно.
К ваплй ти ся, лйю ся, ешся, гл. С пі Ум. оть кварта.
К вартуга, ги, ж. У в. оть кварта.
шить, торопиться. Квапляеться-клпашьВзяли
б квартуїу та сіли б кошем, та й
сях як попівна заміж. Гатц. 337. Ном.
пили б. Ном. № 14091.
Я 4833.
Кварцйний, а, е. О ю й скі, сол даті:
К вапнйй, а, ѳ. 1 ) Спѣшный. 2 ) Охо
содержаіційсл
на четвертую часть дохочій до чего. 3) Соблазнительный^ Греши
довъ
съ
королевскихъ
нміній старой Поль
квапні! що кожне на їх квапиться. Чи
ши. Біля замку стояли курені на три т и
гир. у.
сячі
кварцяною війська. Стор. МІІр. 67.
Кв&пно, кар. 1) Спѣшно. Мені кв&пКвас, су, м. 1) Кислота. 2) Квась.
но. Я спіш у. Так тото мені квстне дія
Чуб. VII. 446. Знайте нас: ми т елиці, із
лося. Федьк. 2) Соблазнительно.
Кв&рта, ти , ж. 1) Кварта, м іра жид нас квас. Ном. X? 2524. 3) Закваска. Осте
костей. Три кварти не проспюї горілки, ек$- регайтесь квасу фарисейського, вв. Мр. ^
15. 4) Также квас шевський. Квась ДяЯ
витог взяли. ЗОЮР. І. 218. Смирент
вьіділки
кожъ. Шух. І. 253. Вас. 1&7*
правда одкуповуеться од смілої нахаби квар
тою юрілки. К. Г. Кв. Въ Полт. губ. квар Ум. Квас6к~>
Квасбць, сця, м. Раст. К итех асетами продають сімена лука. Вас. 203. 2)
Кварта—посуда. Чуб. VI. 112. В ін сьому іазеїіа.

Квасиво—Кватнрувати.
Квасиво, ва, с. Квашенье (квашеные
бураки, капуста, яблоки и пр.) Закупила я

лблук на квасиво. Чвгир. у.
Квасйдо, да, с. Плохой, спитой квась.
Я* був квас, то не було вас, а як наста
ло квасило, то й вас розносило. Ном. №
4579.
КвасинА, ни, ж. Квашенье. НВолынск. у.
КвАсити, шу, с и т , и . 1) Квасить. 2)
Окислять. 3)—губи. Имѣть кислую мину.
Жінкам та дітям можно квасить губи.
Свіп. 2 2 .
КвАситися, шуся, сишся, и . Имѣть
кислую мину, хныкать, брюзжать. Желех.
КваскувАтий, а, ѳ. Кисловатый.
Квасдйна, ни, ж. 1) Иногда только
во мн. ч.: квасдйни. Квасная гуща.
Черниг. *2) Хлѣбная гуща, употребляемая
при выдѣлкѣ овчинъ. Сумск. у.
Кв&снйй, а, е. Кислый. Оце вигині
квасні, а т —солодкі. Каменец, у. Кваснё
тісто. Кислое тѣсто, а также небольшое
количество тѣста, оставляема го въ кваіпнѣ
для слѣдующаго раза. Каменец, у.
Кваснйк, ка, м. 1) Погребъ для ква~
шеныхъ овощей. Кіев. г. 2) Кадка для
квашенія. Екатериносл. г. Мнж. 181. 3)
Дубильный чанъ. Сумск. у.
Квасниця, ці, ж. 1) Дикое яблоко.
Носив хлопець молоденький до дівчини ябка,
носив пвргив солоденькі, а послі квасниці.
Чуб. V. 1 2 2 . 2 )=Гуслянка.
КвАсність, ности, ж. Кислота.
Квасніти, нію, еш. гл. Киснуть.
КвАсно, нар. Кисло.
КвАснути, сну, неш, м .= К в а с н іт и .
Шиплять, як кваснуть, буряки. Котл. Еп.
III. 33.
Квасбк, ск^, м. Ум. отъ квас. 1) Квасокъ. 2 ) Щавель. 3) Родъ кушанья. Варють борщі, локшину, квасок. Кв. 4) Раст.
Кишех асеіозеїіа. Вх. Ич. І. 12.
Квасблечка, ки, ж. Ум. оть квасоля.
Квасолина, ни, ж. Одно зерно фасоли.
Квасблюватий, а, е. О барашковомь
мѣхѣ: съ завитками въ фасольное зерно.
Вас. 198.
Квасбля, лі, ж Фасоль. РЬазеоІиз
^ИІ^агіз. У нашою дядька квасолі грядка,
все біла. Ном., стр. 297. Оттут
бувало із-за тину вилась квасоля по ти
чині. Шевч. 492. Ум. Квасблечка. Посадиквасолечку. Грин. III. 350.
Ттт Кватбра, ри, ж .—К ватира. Мет. 378.
Шевч. 346.
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К ватйра, ри, ж. 1 ) Квартира. До
Хотіг прьібував, у старшопо капитана на
кватирі став. Макс. (18491). 72. Тутечки
недалечко... и на кватирі стали. Стор. 2)
Оконное стекло. Подивися„ моя доню, в
вишнюю кватиру: спускаються козаченьки з
гори на долину. Лукаш. 8 ) Форточка въ
окнѣ. Ой одсунув козак Пв'чаенко кватиру
од ринку. АД. 74. 4) Фаза луны. Чуб. І.
10. Ум. Кватирка, кватйромька, кватирочка.
Поїдемо у Москзу на кватироньки стоя
ти. Відчинила кватироньку. І'рин. III.
308. А я шовком вишиваю, в кватирочку
виглядаю. Шевч. 196. Подай, подай крізь
кватирочку руку! Мет. 7. Ой одсуне спід*
ню кватирочку. АД. II. 73і. См Квартира,
кватера, кватиря.
КватирАят, та, м. Квартиранта. Ле
беди нск. у.
КватирАнтів, а, е. Принадлежащей
квартиранту.
К ватйрка и кватйрь&а, ки, ж і Ум.
отъ кватира. І) Квартирка. 2 ) Стекло въ
окнѣ. Подивився козак Не чай у нову ква
тирку. Макс. 3) Форточка въ окнѣ. Вас.
149. Хтось одсунув знадвюру кватирку і
гукнув на всю світлицю: Ц уіуі К. ЧР. 221.
Ой відсунув та пан Нечаенко кватирку
од ринку. АД. II. 71. 4) ЧІасть шапки (ка«
кая)? Дуже гостра кватирка: на його шап
ку треба крутішу. Лебед. у. По объясненію Василенко, часть фуражки между око*
лышемъ и верхомъ. Вас. 1156. 5) Неболь
шое отверстіе, вырѣзанное въ арбузѣ, что
бы узнать, спѣлъ-ли онъ. Нехай наріже
кавун на кватирку, так я токуштую, який
він. Черниг. у. 6 ) Ум. отъ.. кварта. Мені
молодиці купують юргвкгі.. Ідна купить
кватирочку, друга пів кв<атирки. Грин*
III. 281.
К ватйрний, а, ѳ. Квартирный.
Кватйроныеа, ки, ж. Ум. оть к в а 
тира.
К ватйрочка, ки, ж. 11) Ум. оть к в а 
тира. 2 ) Ум. оіч» кварта. Тей поставлю я
кватирочку меду, таки тебе з розумоньку
зведу. Чуб. V*. 347. Возьмм собі кватирок-.
ку та йди додомочку, та й вдома напийся
та й не волочися. Грин. III. 323.
КватирувАння, н я, с., Квартированіе,
стоянка.
КватирувАти, р^ю, еш, гл. 1) Квар
тировать. В його кватиру/вав о. Яким гце
семинаристом. Св. Л. 2І6„ 2 ) Стоять по*
стоемъ. В неділю рано стало світати,
стали ся жовніри кватирувати. Гол. І.
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147. Москаль, гцо кватирував у нас. Г.
Барв. 425.
К ватйрька. См. Кватирка.
К ватйря, рі, ас.= К в ати р а. Д а й іди,
мати, поскорш із хати! Да чого и, ма
т и, на ворота поглядаєш? Да чому й,
мати, да кватирі не шукаєш? Грин. III.
379. М ені звелів капраль іт и на кватирю.
Федьк. Виглядає в кватирю, чи не йде гце
мужик з поля. Федьк.
Квацюв&ти, цюю, еш, гл. Сильно на
мазывать какою-либо жидкостью, напр.,
краской.
К вйцяти, цяю, еш, гл. Размазывать^
Ото не їсть, а тільки квацяє.
К вач, чй, м. 1) Мазилка для смазки
колесъ дегтемъ. (Продавався) дьоготь і в
ширітваеах, і в мазницях, і самі квачі.
Кв. П’яний як квач. Піянъ какъ стелька.
Ном. Лі 11755. 2) О человѣкѣ переносно:
безхарактерний, тряика. Не буде з його
(з пана) нічого... я одразу побачив, гцо
квач. МВ. (О. 1861. III. 60). 3) Родъ
дѣтской игры. См. Квак. КС. 1887. VI.
481. Ив. 48. Мил. 55. Ум. Квачик.
Кв&чик, ка, м. Ум. отъ квач. 1) Мазилочка. 2) Кисточка (для мазанія).
Кв&ша, ші, ж. 1) Вареное жидкое
кисло-сладкое тѣсто. Чуб. VII. 440. Куди
тобі грішному кісіль їсти, коли ти й ква
ші не вкусиш. Посл. 2) Переносно: плакса.
Ум. Квашка.
Квбшѳний, а, е. Кислый, скисшій.
Квашене молоко на сир зсілося. Чигир, у.
Квйш ення, ня, с. Квашеніе.
К ваші я, шії, ж. Длинная полоса ко
жи. Як коняка, або инша скотина здохне,
ї ї обдеруть, шкура висохне, потім її мо
чать, далі воголять, складають у четверо,
або й більш і надавлюють на день (не
більш), а потім б'ють (ріжуть) на кваші ї
(длинныя полосы). Черноморія. У в. Квашіяка. Хто кому скаже брешеш, так тому
од с.... до потиляки вирізати на трії паль
ці шкури квашіяки. Мнж. 124.
Кв&шка, ки, ж. Ум. отъ кваша.
К вйэнути, ну, неш, гл. Хныкать. І
чого квизне? Екатериносл. г.
К вилйна, ни, ж. Плачъ, стенаніе.
Ненько моя, ненько, мала-сь мя єдину,—
дала-сь мене, ненько, навіки в квилину.
Гол. III. 319.
К ви лйтн, лю, лиш, гл. 1) Плакать,
стонать. І квилипгь-пшче Ярославна. Шевч.
І росло ж воно трудно та болезно: усе не
здужає та квилить. МВ. II. 48. 2) Кри

чать, преимущественно жадобно (о звѣряхъ, птицахъ). Вовки-сіроманці набігали
по тернах, по балках экювту кість жвакували, жалібненько квилили - проквиляли.
Макс. (1849). 23. Не ясний сокіл квилитьпроквиляє, як син до батька, до матері
з тяжкої неволі в городи христіянські по
клон посилає. АД. І. 95,
К ви лдй, л я , с. 1) Стонъ, стенаніе,
плачъ (о людяхъ). 2) Вой вѣтра.
К вйль, лю, м. Стонъ, жалобный крикъ.
Желех.
К вйт, чу, ж. 1) Разсчетъ, полученіе
.рабочими денегъ. Черк. у. 2) Квитанція,
расписка въ/полученіи. 3) Расписка, даю
щая право / на полученіе чего-либо. На
дів... рясу та й пішов до його (пана). Ду
маю: і познакомлюсь, г поговорю за квит
на дрова. Бо то ж, бач, пани давали нам
дрова з свою лісу. Левиц. I. 4) Запись,
реестръ. Записати її в листи, гцоб гг були
такі й сестри; затесати її в квитиу гцоб
були такі її й діти. Мет. 235.
К виток, тк&, м. І)—К ви т 2. 2) Бияетъ на входь. Чи зараз дають квитки
на пароход? Харьк. 3)=Квит 3. Чуб. VI.
123.
К ві, меж., выражающее крикъ свиньи.
К вік , ку, м. Визгъ поросенка. Не
мала баба клопоту, купила порося: порося
у квік, а баба у крик. Ном. Мі 10058.
К вікало, ла, с. Визжащее существо.
К ві кати, каю, еш, однокр. в. квікнути, кну, неш, гл. Визжать (о свиньяхъ). Мудрість Грицькова свиней ізлякала—
хрупнули, квікнули, далі з лігва драла. Март.
См. К увікати .
К віт, ту, ле. 1) Цвѣтокъ. Зацвіла ка
лина у лузі та пустила кьіти. Макс. Д і
точки мої, квіти мої! пов'яли ви у зеленочку. МВ. І. 40. 2) В квіти=Квітна 4. Зав'я
зала голову новою хусткою, все чорного і
краг в квіти. Св. Л. 76,
К вітень, тня, м. Апрѣль. Коли ка
Мартина (14 квітня) буде хороша година,
то буде хороше на людей і на урожай.
Ном. Лі 431.
К вітйна, ни, ж. Одинъ цвѣтокъ. Ось
я принесла тобі соро'їсчку і тую квітику
з стьожок..., сьоюдня моє вінчання. О. 1862.
VIII. 25. Ум. Квітйночка. А дитиночка
як квітйночка. Грин. III. 337.
К вітк а, ки, ж. 1) Цвѣтокъ. А без
долі біле личко,—як квітка на полі' пече
сонце, гойда вітер, рве всякий по воли Шевч.
70. Процвітає в саду квітка... О, трае°
0
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висока! Закрий її, сховай ї ї від людського
К вітувйти, т^ю, еш, гл. Цвѣсти (о
яга. К. Досв. Ой вирву я з рожі квітку хлѣбныхъ злакахъ). Жито квітує. Ном.
ма & *УЩУ 401 в°дУ: пливи, пливи, з рожі № 10162.
квітко, та й до мою роду. Нц. 2) мн.
К віт^щ ий, а, е. Цвѣтущій. Весна
Вѣнокъ изъ искусственныхъ цвѣтовъ, ко прийшла теплая, свіжая, квітуща. МВ.
торый носить дѣвушка, преимущественно І. 115.
просватанная. 3) Цвѣтной бантъ, приши
К вітчйний, а, е. 1) Цвѣточный. Теп
ваемый къ шапкѣ на свадьбѣ жениху и ленький вітрець зо всьою степу несе йому
боярам. Беруть шапки у бояр і приши квітчані запахи. Стор. І. 206. 2) Укра
вають квітки, співають так само, як і шенный цвѣтами. Квітчаною головою сщ іноді, коли пришивають квітку молодому. лишся до неньки. К. Досв.
Чуб. IV. 567. Пійду з села,— зараз оже
Квітч&иня, ня, с. Убраніѳ цвѣтами.
нюся: мені, дівко, та пришиють квітку, Жаль мені дівування і дитячою квітчання.
отебеу дівко, завертять в намітку. Мет. 15. Чуб. V. 44.
Переносно: квітку пришити (кому). Осмѣять
К вітчйстий, а, е. 1) Цвѣтистый, усѣ*
кого острымъ сдовцомъ, мѣткпмъ отвѣ- янный цвѣтами. Радуйся, ниво неполитая!
томъ и пр.. Се така, гцо кожному квітку Радуйся, земле, не повитая квітчастим
пришиє. Эта важдаго осмѣетъ. (Уміла) злаком! Шевч. 628. М и знайдемо, мій го
квітку хоть кому пришити, хитро на лубе, зелені діброви і долини квітчастії. О.
сміяться» Мкр. Н. 35. Обізветься який па 1861. П 4$. 2) Разноцвѣтный, цвѣтной
рубок,— він зараз і пришив квітку: дівча (о матеріяхъ). Квітчастий пояс. Чигир, у.
там реют, парубкові сором. О. 1861. VIII. В'ються цо вітру стрічки дівочі різно.19. 4) Букетикъ изъ калины или цвѣтовъ, цвітні, квітчасті. МВ. І. 93.
подносимый на крестинахъ повивальной
Квітч&ти, ч&ю, еш, іл. 1) Убирать,
бабкой гостямъ. КС. 1893. VII. 79. 5) Осо
украшать
цвѣтами. І барвінком, і рутою,
бый родъ вышивки на сорочкѣ. Залюбовск.
Чуб. VII. 427. 6) У квітки. О матерій: ст. і рястом квітчає весна землю. Шевч. 252.
рисункомъ въ видѣ цвѣтовъ. Ш летка шов 2) Украшать. І волоцюгам помагали рогами
кова в квітки. Св. Л. 174. Ум. Квітонька, людський лоб квічать. Котл.
К вітч ати ся, ч&юся, ешся, и . Укра
квіточка. По садочку йшла, квітойки рвала.
шаться
цвѣтами. Сухій вишні не квітча
Чуб. V. 6. Квітоньками гарненько рожа
розцвіга. Сніп. У хат і в її— як у віночку, тися. Посл. Квітчалася Настенка. Грин.
хліб випечений— як сонце, сама сидить— ПІ. 79.
К вітю чий, а, ѳ. Цвѣтуіцій. • Квітюча
як квіточка. ЗОЮР. І. 145. Дівчинонька,
лука. Мир. ХРВ. 65.
як квіточка, з нею рай. Гліб.
К в іч й т и ,'ч ^ , чйш, гл. Визжать. Сви
Квітцевйй, а, ѳ. Апрѣльскій.
ня
квічить,
а в пліт лізе. Ном. № 2749.
К віт ний, а, ѳ. Цвѣтущій. Можна роз
К вічбння, н я , с .= К л е ч а н н я . Коли
гуляться в лугах зелених, на квітних лу
побачиш,
гцо гроші горять, то зроби квіках. Левиц. (Правда, 1868, 520).
К вітнйк, кй, м. Цвѣтникъ. Я к ваш ченням хрест на тому місці, —гроші так
ім квіток в вашім саду! промовив Даш- і вийдуть з під землі. Подольск, губ»
Кво-кво! меж., выражающее клохтанье
кович, заглядаючи в вікно на квітник.
Левиц. Пов. 33. Зеленіли... хутірські сади, насѣдки. Ой ходила квочка вдоколя кілоч
як роскішні квітники. Мир. ХРВ. 8. Ум. ка, кво-кво-кво, вдоколя кілочка. Чуб. ПІ. 194.
Квітничбк. Ходимо ми з нею по садку, роI. Квок! ли>ас.=Кво. Ходить квочка
бить вона квітнички і я їй помагаю. О. коло кілочка та все квок, квок! Загад.
1862. X., 3. З обох боків іан ку був квітII . К вок, ка, м. Въ сказкѣ: ірестьякичок, де панські квітки перемішувались з нинъ, который брался высиживать цып?
зеленим зіллям. Левиц. Пов. Степи з не- лятъь Мнж. 117.
личкими хуторами, що як квітнички
Квбкати, каю, еш,- и .= К в о к т б т и .
(здавались). Мир. ХРВ. 140.
Угор.
Квокт&ти, к ч ^ , чеш, гл. 1) Клохтать,
К вітнути, ну, нѳш, гл. Цвѣсти.
(о
насѣдкѣ).
2) Квакать глухо (о лягушКвітніочий, а, в. Цвѣтуіцій.
К вітонька н квіточка, ки, ж. Ум. кѣ). Тілько квокче усе жаба здорова. 3)
квітка.
Постоянно охать, стонать, жалуясь на болѣзнь, несчастье и пр. (о человѣкѣ).
К віття, тя, с. соб. Цвѣты. Угор.
19
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К воктуха, хн, ж. Насѣдка.
К вблий, а, е. Слабый, хилый, болез
ненный, больной.
К вблитися, люся, лишся, гл. 1) Быть
больнымъ, хирѣть. Вона й кволиться вже,—
нездужає. ЗОЮР. II. 53. 2) Жаловаться
На боль. Перед товариством сором кволи
тися, а дома заляжу до завтрого. К. ЧР.
266. Почав кволитись, що в боку болить.
Г. Барв. ПО.
Квблість, л ости, ж. Слабость, хи.лость.
К воліти, лію , еш, гл. Хворать, хи
реть, болѣть. Буде спати —не плакати,
буде рости— не боліти, на серденько не кво
літ и. Нп.
К вбчѳчка, ки, ж. Ум. отъ квочка.
К вбчка, ки, ж. 1) Насѣдка. А з кур
чатами квочка... кублилась у моркві. Левиц.
ї. 28. 2) Созвѣздіе плеяды. Мнж. 148.
Созвѣздія имѣютъ слѣдую щ ія наименовапія: В із, Квочка, Чепіга, Косарі..г Чуб. І. 14.
3) Названіе пграющаго ребенка въ игрѣ
въ пиж. Ив. 37. Ум. Квбчечка.
К в ’я к , ка, л ь = К в а к 1?
Кѳ (для ед. ч.), кбте (для мн. ч.).
Дай, подай, подайте. 0&оп. 165— 166. Що
воно за сопілка, що вона так гарно грає?..
А ке, я заграю. ЗОЮР. II. 21. Коли не
вміеги пирога ззісти, ке його сюди. Ном.
№ 6204. Кете лиш кресало та тютюну.
Шевч. 78.
Кбба, би, з/г.=Кеббта. Нема кеби
зробить. Кіев. г.
Кеббта, ти, эю. Дарованіе, умѣпіе, спо
собность. Е х, як би то!.. Та що й казать!
Кебети не маю. Шевч. 46.
Кѳббтливий, а, е. Способный, даро
витый, талантливый. Дуже кебетлива ди
тина. Харьк. г.
Кѳббтний, а, ѳ —Кеббтлнвий. Ке
бетний чоловік. Кіев. Г.
К ебітливий и кебітний, а, ѳ = К ѳ бѳтливый и кебетний. Левч. ЗО. Мнж. 182.
К бвкнути, кну, неш, гл. Екнуть. Як
махнув під бік, то стара й зуби стяла,
лиш кевкнуло. Св. Л- 286.
Кед, нар.*= К едь. Тоді співала, кед єсь
сина колихала. Гол. І. 172.
Кбд8І-кбдзі! меж. ІІризывъ козъ. Вх.
Зн. 2 4 .,
К еді, нар. Когда Подражаніе языку
бѣлоруса въ анекдотѣ о послѣднемъ: В ін
мене кеді чи не кеді обухом, а я його шосту
іпа пошасту кагиельом. Ном. Лі 745.

Кедр, ра, м. Кедръ, Ріші5 сетЪ га.#.
ливанський кедр високий гілля широко пьгі
кати. К. Псалт.
Кбдра, ри, ае.= К е д р . Ще на й0го
дворі там стояла кедра, що на тій кеды
три святії гцедрі. Грин. III. 5.
Кедрина, ни, ж. Кедръ; кедровое де
рево. Треба браття товаришу ьедрину
тесать. Федьк. Ой умру, мій миленький
умру,— зроби мені кедровую труну! —
де ж, мила, кедрини достати? Будеш, ми
ла, і в сосновій лежати. Мет. 267.
( Кедрбвий, а, ѳ. Кедровый. Зроби мені
кедровую труну. Мет. 267. Застель столи
квдровиї. Гол.
Кѳдр^ша, ші, ж. Зоол.: кедровка
пестрая, Согѵиз сагуосаіасіез. Желех. Вх.
Зн. 24.
Кедь, к ар.= К оли . Як би я го вчару
вала, кедь я чари не видала? Голов. Кедь
не прийду За рік, за два— не чекай м'я,
мила, нігда. Гол. І. 83.
Кбжінь, ня, м. Тяжесть, бремя. Єкий
кежінь мі на душі, головки не зведу. Гол.
III. 11.
К е й = К е . Кей сюди. Харьк. у.
Кбйло, ла, с .—Кійло. Одна гора тра
ву родить, а другая кеїіло. Гол.
Кейлбвий, а, ѳ. 1) Ковылевый. 2)
Волнующійся подобно ковылю. Шовковим
фостом (кінь) слід и заметає, кейловов гривков все поле зпстслає. Гол. IV. 357.
Кбларь, ря, м. Ііеокъ, завѣдыВающій
всѣми монастырскими имѣніями.
Кблев, ва, лс.=К ѳлеп 2. Гол. Од.
70, 80.
Кблѳнька, ки, ж. Ум. отъ кблія.
Кблеп, па, м. 1) Чекааъ. (Голота) до
його прибуває, нелепом міжи плечи грімаб.
ЗОЮР. I. 18. Чи не роскололи ляхи мені
голови шаблями да келепами? .К. ЧР. 116.
2) Палка съ рукояткой, преимущественно
въ родѣ молотка. Взявши келеп в руки...
потягну і доберуся сяк то так в Тепли
ці. Мкр. Н. 14. 3) Черепаха. Мнж. 182.
Ум. Келепёць. Із під поли позлотисмий
келепецъ виньмае, по столу три рази за
тинає. ЗОЮР. I. 319.
Кблеф, фа, л .= К е л ѳ п 2. Шух. I128, 274.
К блех и кбліх, ха, лг. 1) Чаша цеР"
ковная. 2) Кубокъ, чара, бокалъ.
Кб лиця, ці, ж. Кисть, у к р а ш а ю щ а я
шляпу парнягалицкаго Покутья. КоІЬ. I.

Келівчва— Керманич.
Кб лієч ка и кблійка, ки, ж. Ум. огь
кбл1Я. ^
В ѳ л ш о к , шка, л*. Рюмка. Св. Л. 58.
К блія, л ії, ж . Келія. Отець Залізо з
хемї вийшов. Чуб. І. 162. Перевезти із
хемї в хат у на помости Шевч. 194. Ум.
Кёленька, кблієчка, кблійка, Велю слугам кеденьку зробити, велю старцю у ксленці
жити, Нп. Сидить (чернець) у себе в ке
лійці, чита боже слово, Рудч. Ск. II. 201.
Ой построю келіечку на крутій горі, Нп.
Велтув&ти, т^ю , еш, м .= Г л и т а т и .
В*. Зн. 24г.
В бльбух, ха,
Тельбух. Знайшов
там десь задріпане теля, облупив його, бан
дури випустив, кельбух на голову нап'яв,
Мнж. 13.
В бльия, ні, ж, 1) Лопатка у штука
туровъ. 2) Каретный кузовъ.
Вблюх, ха, л*.=К ѳлѳх 2. Столи за
ставлені туровими рогами, колюхами і чар
ками, Стор.
Вем8ув6ти, з^ю, еш, м. Думать,
размышлять. Щ о він там собі кемзує?
Харьк. у.
К ендерйця, ці, ж . Кукуруза. Вх.
Зн. 25.
Кбнді. См. К ен д я.
Кбндюх, ха, м, Желудокъ четвероногихъ животныхъ. Сим. 142. Чуб. VII. 443.
І виняв (у вола) тельбухи з кишками і
пильно кендюх розглядав, Котл. Ен. Ум.
Кендюшбк.
Вендюхбвий, а, ѳ. Относящійся къ
желудку.
Кендюшбк, шк&, м. Ум. отъ кбндюх.
Кбндя, ді, ж . Чаще во мн. ч. Кбнді,
дів. 1) Валенки, валеныя калоши. Чуб.
VII. 575. Сим. 71, 72. 2) Въ насмѣшку
такъ называютъ болыпіе сапоги. Чуб.
VII. 575.
Кѳп, кѳпа и кпа, м, 1) Дуракъ, глупецъ. Було не кпити з М икити, бо М и
кита і сам неп. Ном. № 6815. Не таким
кпам, пане-брате, в Польщі крулговати. О.
1863. II. 54. 2) Карточная игра въ дура
ки. Які ж були до карт охочі...,— гуляли
часто до півночі... у памфглля, в візка і в
кепа. Котл. Ен. III. 9.
Кбпѳнь, пн я, лс.^К ѳпѳн як.
К епенйк, ка, м. 1) Одежда угорскихъ
Украинцевъ-горожанъ: родъ венгерской чеяерки съ особаго рода вышивками и съ боль*пимъ количествомъ пугсвицъ. 2) Верхняя
суконная*кофта, носимая украинскими м і
щанками „въ, Угорщині. Гол. Од. 81.
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К ѳпкувбння, н я, с. Насмішка. Аж
ось посипались кепкування і нарікання і на
Павлюгу. Стор. МИр. 148.
Кепкув&ти, к^ю , еш, гл. 1) Сміяться
надъ кімъ, насміхаться. Кепкують з його,
як із блазня, та тілько за боки беруться.
К. ЧР. 139. Ой косить хазяїн зелену діб
рову, аж піт з його лиця ллється, а чу
мак під возом сидить в холодочку та з
хазяїна кепкує, сміється. Грин. III. 569.
2) Пренебрегать. Въ такомъ значеній сло
во это находится въ одной пословицѣ,
по всімъ признакамъ фальсифицирован
ной, появившейся сперва въ „Ужинку"
М. Г(атцука), а затім ъ перепечатанной
Номисомъ: Пани правдою кепкують, про
теж у світі панують. Гатц. 345.
Кбнство, ва, с. Глупость. Сховай кепство на господарство. Ном. № 2838. Щоб
не робив кепства, то поклади три карбо
ванці. Черк. у.
Кбпський, а, ѳ. 1) Глупый. Жучче з
добрим загубити, як з кепським найти.
Посл. 2) Плохой, дурной. Грицько забачив,
гцо то кепська справа, мацнув ся ззаду, сук
мана дірява. Гол. Кепські вісті засмутили
і роздратували князя. Стор. МПр.
Кбпсько, нар. Худо, плохо. То кепсько,
гцо не купив соли. НВолын. у.
Кепт&р, ра, м. Родъ короткаго полу
шубка безъ рукавовъ (у гуцуловъ). Шух.
І. 121. КоІЪ. І. 41, 42. Ум. Кептйрик.
Кервб, ви, кервйвий и п р .= К р ів ,
крівавий и пр.
Кбрвель, лю, лс. Раст. Зсаїкііх Сеге*
М и т Ь. ЗЮЗО. І. 135.
Кбрѳ8, пред. 1) Черезъ. Москаль... погиов навпрямець керез став. Рудч. Утоп
тав стежечку керез тещин двугр. Чуб.
2) Изъ-за. Керез тебе, жено, своїх будем
страхати.
Кербя, рбї, ж .= К и р е я . Уповала, мам
цю, на керею,— думала бути попадею.
Мет. 237.
К ерйнниця, ці, ж . = К иринниця.
Шух. І. 34.
Керлйба, би, ж .= С и воротка. Шух*
І. 213.
Кбрма, ми, ж . Весло, которымъ правять, руль. Желех. Руль у плотовъ; со
стоять изъ дбшки (лопасть) и друґарй (ру
коятка), который вращается на свбренІ
(шипі), вдѣланномъ ьъ стілёць. Шух. 1 .181.
. Кѳрм&нич, ча, м. Рулевой, кормчій
на судні, плоті. Шух. І. 37. Досвідчений
керманич, гцо знає усі закрути ріки, усі
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плиткі місця, на яких би дараби могла
осісти, всі скоки у воді, о які розбитися
може дараба, держить керму при передній
тальбі. Шух. І. 188. Пишні керманичі кед
ровими весельцями плюскають. Федьк. Пов.
Кермбк, к у , м. 1) Раст. Зіаіісе
О гаеїті ТѴіІИ. ЗЮЗО. І. 187. 2) Зіаіісе
Шагіса Ь. ЗЮЗО. І. 137.
Кермбцький, а, е. Относящійся къ
кермеку. Сей ремінь не хлібної чиньби, а
кермецької. Конст. у.
Кбрпѳць, пц я, м. 1 )= Л и ч а к . Желех.
2 ) = Постіл. Гол. Од, 75.
Керсбт, та, ле.=К ерсетка. Та прода
ла дівчина керсет, та купила чумакові
кисет. Нп.
Керсбтка, ки, ж» Верхняя женская
одежда безъ рукавовъ.
К ѳртйна, ни и кѳртйця, ці, ж.
Кротъ. Желех.
К ѳртйчина, ни, ж. Холмикъ, подня
тый кротомъ. Желех.
К ертовйння, н я, с. соб. Холмики, под
нятые кротомъ. Желех.
Кѳрув&ння, ня, с. Управленіе. Желех.
К ерувати, р^ю, еш, и . Направлять,
управлять. Чоловік мислить, а Бог керує.
Ном. № 82. Попереду Гамалія байдаком
керує. Шевч. 57. Коня керують уздом, а
чоловіка словом. Посл.
К ерен ок, н к у , м. Направленіе.
Кбсарик, ка, м. Ум. отъ кбсарь.
Кбсарів, а, ѳ. Кесаревъ, кесарскій. Не
певне видумали свято патриції-аристокра
ти і мудрий кесарів сенат. Шевч. 607.
Кбсарський, а, ѳ = К е с а р ів .
Кбсарь, ря, м. Кесарь, императоръ.
Та заразом щоб доканать, вони на раді й
присудили, щоб просто кесаря назвать са
мим Юпитером. Шевч. 608. Война на
стам од кесаря пана уэісе виволана. Ум.
Кёсарик. Загадала Наталія кесарика вби
ти. Нп.
Кбте. См. К е.
К бтяг, гу и кбтях, ху, м .= К и т я г .
З-за темного дуба... калинова вітка ви
тягнеться і червоний кетяг ягід юрить, як
•жар. МВ. І. 156. Ягоди на калині, на бу’зині кётяхами, а на тернові, на вигині—
пдрівці. ІІВолын. у.
Кефалй, дй, ж. Кефаль.
К 6 ц ка,ки ,ж ?.= К и ц к а. На міс ці, з якою
вирізав кет у, закошує хреап так завеликий,
аби застав вирізану кщку. Шух. І. 213.
Кець-кѳць! меж. Зовъ свиней. Радом у.
Кеш бня, ні, д е.= К и ш ен я.

Кз&мѳнт, ту, ле. Экзаменъ. Зміев. у.
Квамѳнтув&ти, т^ю, еш, гл. Экзаме
новать. Зміев. у. Школярі кзаментовані
Зміев. у.
Киб&лиця, ці, д е.= К и б ал к а. Дівки
вінки погубили, молодиці кибалиці. Чѵб
У. 1113.
Киб&лка, ки, ж. Родъ головного женскаго убора. Гол. Од. 27. Впрягла в
іринджолята павичку, сховала під кибалку
мичку, щоб не світилася коса. Котл. Ен.
(В старовину молода) в понеділок не очі
пок, а кораблик мала, або білую кибалку
лю^о надівала. Мкр. Н. 34 Ум. Кибалочка.
Крають китаєчку, зшиють кибалочку та
на твою юловочку. Мет. 158* Он глянь на
поріг, діво, несуть твоє діло: чіпчичок. ки
балочку на твою головочку. Грин. ІІІ. 499.
К йбета и п р.= К еб ѳта и пр.
Кйбисть, сти, лк?.=Кебета. Нема кибисти у г його. НВолын. у.
К ибіт, біту, лі.= К ебета. Кибгт є
співати, то й гарно співає,—краще, ніж
у кого голос є. Лебед. V.
I. Кив! меэю. Выражаетъ киваніе. Во
на йому кив оддалеки головою. Г. Барв. 461.
Кив-морг на його! Нн.
II. К ив, ва, м. Кивокъ, мимическій
знакъ. Хто не слухає ш ва, той послухає
кия. Ном.
Там такий, що все на
кивах та на мигах. Ном. № 5774. Під
сунувши вгору шлика швом. К. ЦН. 173.
Кйва, ви, с. об.— К ивун, кивуха.
Кив&ння, ня, с. Киваніе. Кивання
юловою за кожним поклоном*Левиц. (Прав да, 1868, 557).
Кив&ти, в&ю, еш, одн. в. кивнути,
вн^, нбш, гл.1) Кивать.
Хоч поміра, а
таки пальцем кива. Ном. № 3339. Кива
юловою, наче кобила в спасівку. Ном.
.V 2418. Не кивай на мене чорними бро
вами. Мет. 16. 2) Махать. Кивнув на чуру
і чура сів ком його. К. ЧР. 248. Кивати
дзвонами. Звонить. За шинкаром молодень
ким дзвонами кивають, а шинкарку Явдосеньку кіньми ростягатпь. Гол. Кивати
п'ятами. Шляться, шататься. П ят ам и ки
ває, бо д ім не має. Ном. ^ 11049.
Кив&тися, в&юся, ешся, гл. Качать
ся. Шух. І. 256. Покачиваться. Ой п'є
Байда та й кивається, та на свою цюру
поиядається. АД. І. 145.
Кив&ч, ч&, ж.—К ивень.
Кйвеиь, вия, лі. Мѣсяцъ іюль, когда
лошади мотають головою отъ укуса насѣкомыхъ. Каменец, и Чигирин, у.

Кивер—Кий.
Кйвѳр, ра, м. Киверъ. Китель білий,
юлвер чорний, хлопець гарний і моторний*
Яп. Там козак вигзжає на конику воро
ному
а 8 окупані голубому, а в кивері
золотому» Чуб. V. 8.
К ивнути. См. К ивати.
К и в^н , н і, Любящій кивать.
' К и в^ха, хи, ж. Любящая кивать,
преимущественно изъ кокетства. Кв. Жел.
КигйІ меж. Выражаетъ крикъ чайки.
Ой біда чайці, чайці небозі, гцо вивела
дітки при битій дорозі. Кит! киги! зле
тівши вгору. Лукаш. 85.
Е и гй к , к у , м. Крикъ чайки. Чайка...
пронеслась з киїиком по над Дніпром. МВ.
11. 117.
К и гй кан и я, ня, с. Крики чайки.
Желех.
К и гй к атя, гйчу, чеш, оди. в. кигйкжути, кн у , неш, гл. Кричать, крикнуть
{о чайкѣ). Чайка киги/че—згинь ти куличе.
Лукаш. 85. (Чайка) літала над його могилою і кигикала. Чуб. І. 62.
К игитка, ки, ж. Чайка. Желех.
К игйця, ці в ки гй чка, ки, ж .— К и 
гитка. Желех.
К йдальник, ка, м. Рабочій, подаю т ій
«снопы или сѣно при укладкѣ его. М ій
синочку, мій голубчику! М ій молотнику,
мій косарику і мій копілнику, і мій ки
дальнику! Мил. 215.
Кйдати, даю, еш, одн. в. кйнути,
кйну, неш, гл. 1) Бросать, кидать Та й
почав мені кидати у пазуху п'ят аки з
обох кишень. ЗОЮР. І. 250. Не стій на
могилі, не кидай пісочку. Мет. 92. Ой
взяли ю за реберці та й кинули через дверці.
Гол. 2) Оставлять, бросать, переставать.
Москаль любить жартуючи, жартуючи
кине. Шевч. 65. Ой не кидай же мене та на
чужій чужині. Мет. 78. Кидай.*, вечеряти:
час на коня сісти. Макс. 3)— вбду. Ка
зать насосомъ. 4)—кров. Дѣлать кроволусканіе. 5)—сіно. Подавать сѣно при уклаДываніи его въ стоги. Я вам лучне так
чого поможу днів три робить за процент—
косить там, чи сіно кидать, О. 1862.
IX. 7. 6)-—лихом об зёмлю. Забыть о горѣ,
пренебречь имъ. Кинь лихом об землю та
давай погуляєм. 7) Кйнути бком. Взглянуть,
завидѣть, Скілько оком кинути— гора мріла.
Кинула оком ' мати на йою вбрання, та й
вернулась. Св. Л. 170. 8) Кйдати хлящём.
Бросать въ безпорядкѣ, кактѵ попало. Н а
^о ху повно свиней, а в хаті такий гармидер:
Лиска з водою перекинута, кури поваляли
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горшки з полиць, 'а він кинув так хлягцем
усе хазяйство, а сам пішов на улицю.
Кіевск. у.
К йдатися, даюся, ешся, одн. в. кйнути ся, нуся, нѳшся, гл. 1) Бросаться.
Кинувсь до Шрама і поцілував йою. К. ЧР.
Кидається і сірою собакою, і білою соба
коюу та ради не дасть. Ном. № 1766. Ки
нулася до Ганнусі і в коси впилася. Шевч.
22. 2) Обращаться. Вже й на прощу хо
дили, і до знахарів кидались— не пособляв.
О. 1862. УIII. 1. 3) Впадать. Там, де
Случ з Горином кидається у Припець,—
звідти ми пригнали. Черниг. 4) Биться (о
сердцѣ, пульсѣ). А серце моє кидається у
кидається. Г. Барв. 397. Мил. 166. 5) Не
кйдатися чогб. Придерживаться, не остав
лять. До Св. Д уха не кидайся кожуха.
Ном. № 458. Ц ілий вік він брехав, дак
тою хліба не кинеться, поки і вмре. Пёршого купця не кйдайся. Не упускай перваго покупщика. Чуб. І. 298. Чи стала
ціна, чи не стала, а ти первою торгу не
кидайся. Кв. 1. 130.
К й д як , ка, я . 1) Маленькій человѣчекъ. Вх. Зн. 25. 2) Замарашка. Бх. Зн. 25.
I. Кидь, ді, ж. Разстояніе, на кото
рое можно что-нибудь бросить. А він був
од мене не більше, як на одну кидь. Харьк.
I I . Кидь! меж. Выражаетъ бросаніе.
Ухопив та кидь йою об землюї
К й зл и к, ка, м. Родъ льдины изъ замороженнаго кизякй, па которомъ катаются
съ горки вмѣсто саней. Мирг. у. Слов.
Д. Эварн. См. Гріиак.
( К я8й к, ка, л с.^ К ів я к .
К йїв, ва, м. Кіевъ.
К йївський, а, ѳ. Кіевскій.
I. К ий, кй я, м. 1) Палка, трость.
Язик доведе до Київа і до кия. Ном. №
1125. Один тілько мій Ярема на кий по
хилився. Шевч. 207. 2) Дубина, палка, на
концѣ которой шаровидное утолщеніе отъ
оставленной части корня. Приходить бага.по народу з мечами й киями. 6в. Мр.
Х1У. 43. Ум. Кийбк, кийёчок. Которий ко
зак не міє в себе шаблі булатної, пигцаЛі
семигіядної, той козак кийка на плечі за
бірає, за гетьманом Хмельницьким ув охотне військо поспішає. Мет. 391, 392. Ув.
Киюра, кияка, кияра. Як сім раз одважить
киякою, то хліба більше не їстимеш. К.
ЧР. 273.
I I . К и й, мгьст., сокращенное изъ який
въ выраж. Кий бісі Гліб. Кий черт! Мнж. 61*
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Кийкуватий—Киптюга.

Кийкув&тий, а, е = К и яхувати й .
Просо ш ику вате. О. 1861. IX. 192.
К ийовий, а, е. Палочный. Кийовб кар&ння. Наказаніе палками (у запорожцеві»).
К. ЦН. 237.
К ийбк, кийкй, ле. Ум. отъ I. К ий.
Кийбчок, чка, ле. 1) Ум. отъ I. Кий.
2) Небольшая палочка, обвязанная вишне
выми ягодами сверху до низу, кромѣ кон
чика, за который держить рука. Богодух. у.
К й ка, ки, ж. Дѣтск. слово. Мясо.
Э. 1862. IX. 119. Як дає дитині мняса,
то коже: на, кики! на кики! Уманск. у. и
Харьк. г.
К й кати, каю, еш, гл. Куковать. Ой
ш кала зозуленька. Гол. IV. 497.
К й кіть, кйкоть, к тя , м. Остатокъ
отрѣзаннаго пальца, руки, ноги, а также
недоразвитая рука, нога. Желех. Ум.
Кйктик.
К й кн у ти , к н у , неш, м .= Ґ и ґ н у т и .
Желех.
Кйл&, ли, ж. Грыжа. Грин. II. 121.
Пот. III. 32.
Кйлавѳць, вця, м. Человѣкъ, больной
грыжей. Желех.
К йлавий, а, ѳ. 1 )= К и л авѳ ц ь. 2) Кйлаві уставки. Уставки съ пзвѣстнаго рода
вышивкой. КоІЪ. I. 48.
К и лй вати , лйчу, чеш, и . Щебетать.
Так жалісно, як пташеняточко, киличе—
пустіть. МВ. I. 78. Вона як пташка
киличе.
К й ли и , иа, м. 1) Коверъ. Будем жи
т и, вино пит и, яничара бити> а курені
килимами, оксамитом крити. Шевч. 61.
2) Ковровая скатерть. Килимом стіл засте
літ е. Ал в. 12. Стояв стіл під турецьким
килимом. К. ЧР. 334. А в т іх наметах
все столи стоять, позастилані все кили
мами. Мет. 338. Ум. Килимець. К. ЧР. 38.
Килимбк.
К илим ниця, ці, ж. Дѣлающая ковры.
ЯСінка— ткаля, дочка— килимниця. Сим.
196.
К илиибк, ика, м. Ум. отъ кйлим.
Ким&к, кб, м. Обрубокъ дерева. Д у
бовий кимак. Ум. Кимачбк. Ув. Кимачйіце,
кимачйсько. Бх. Зн. 25.
К имачйна, ни, ж .-= К имак. (Неболь
шой). Бх. Зн. 25.
Кимачйсько, ка и вимачйщѳ, ща,
с. У в. отъ ким&к.
К имачбк, чка, м. Ум. отъ ким&к.
Ким&ччя, чя, с. соб. Обрубки дерева,
части жердей и пр: Бх. Зн. 25.

Кимнйх и ким'йх, х&, лс.=Кімня*
кім'ях.
Киндж&л, лу, м. Кинжалъ. А є у
нас, коли хочеш, турецькі запоясники, кинд
жали, однакі завдовжки і одною майстеюа
К. ЧР. 168.
Кйнді, дів, лем.=Кенді. Надів
ноги кинді нові і рукавиці взяв шкапові.
Котл. Ен.
Киндйк, к&, м. Лента? Родъ матерій?
Въ Думѣ про С. Кишку употреблено, повидимому, въ значеній флага: Ой із юрода,
із Трапезонта виступала галера, трьома
цвітами процвітана, мальована: ой перейм
цвітом процвітана,— златосиніми киндя
ками побивана; а другим цвітом процві
тана,— гарматами арештована. АД. І
208. (Паювали) златосині киндяки на ко
заки, златоглави на отамани. АД. І. 219.
Кинути. См. Кидати.
Кйнутися. См. Кидатися.
Кйпа, пи, об. Неповоротливый человѣкъ, толстая женщина. Оце ще кипа си
дить. Чуб^ VII. 575.
Кипарйс, су, ле. Кипарисъ. Біжить
у сад меж кипариси чорні. К. МХ. 42.
Кипарйсовий, а, ѳ. Кипарисный, ки
парисовый. Воздаю всім кипарисові хрес
т и ш таѵ пляшечки з почаевською водою.
Левиц. ПЙО І. 387.
Кйпѳнь, пню, ле. Кипятокъ. Кипнем
її... спарив. О. 1862. V. 85.
Кипіння, ня, с. Кипѣніе. Дещо.
Кипіти, плю, пйш, іл. 1) Кипѣть. В
печі палає т лум 'я... кипить вечеря. Левиц.
І 5. У тих казанках киплять грішники.
Стор. Як у казані кипіти. Сильно волно
ваться, шумѣть; сильно ссориться. Н а яр
марку— як у казані кипить,—такого на*
роду. Харьк. Під'їхав Іванець із своїми за
порожцями, і пііішло усе як у казані ки
піти. К. ЧР- 312. У їх у хат і гцо-дня
як у казані кипить: невістки Не помирять
ся, а за їмгі й чоловіки-Чпака сварка. 2)
Волноваться. Як кипів ти в молодому сі
кові і як тугував на старости. Кв. Голови
горить і серденько кипить, і тіло болить.
Бовч. III. 15. Кипи, кипи, моє серденько,
на ножі. Нп.
Киплйчий, а, е= К и п 'я ч и й .
Кйпоть, птю, м. Копоть, сажа. Аж
заплакали', змили той кипоть, гцо за сім
літ на серці осів. Г. Барв. 96.
Кипт&р, ра, лг.—Кептар. Гол. Од 67
Киптюгб, гй, ж .—Кіптяга. Мирг. у
Слов. Д. Эварн.
0

Кипучий—Кисіль.
К ипучий, а, ѳ. Кипучій. Нащо* мені
лсипм на світі! крикнув Карно і скочив у^
білу кипучу хвилю. Левиц. ІІов. 352.
К ип’йч, ч ^ , м. Кипятокъ. Лохв. у.
Слов. Д. Эварн.
К я п ’йчий, а, ѳ. Кипящій. Кланяешься
дяволуІ В ін тебе кигіячою смолою напоїть.
Щевч. 294. Потім ставлять тепломір у
кип'ячу воду, то живе срібло піднімається
$№рУ* Де ДО*
Киргйн, на, .и. Большой, изъ камыша,
съ трубой, шалашъ, въ которомъ живетъ
й хранить свои снаряды артель рыболововъ на Днѣстрѣ. Одесск. у.
Кирд, да, м. Стадо овецъ. Ум.'Кйрдик.
Кйрдик, ка, м. Ум. отъ Кйрд. 1)
Небольшая часть овечьяго стада. Мнж.
і 84. 2) Стадо котныхъ овецъ. Мнж. 184.
Бирбя, рбї, ж. Плащъ, длинная су
конная верхняя одежда; большая свита съ
кашошономъ. Чуб. VII. 421. Козацьке пан
ство похожає в киреях чорних, як один.
Шевч. 152. І шабля й булава з бунчуками, і горностаєва кирея поляжуть колись
поруч із мертвими кістками. К. ЧР. 101.
Б ирйнити, ню, ниш, «л 1) Вскапывать, взрывать. Желех. 2) Приводить въ
безпорядокъ. 3) Пачкать марать. Желех.
Кирйнний, а, ѳ. Грязный, испачкан
ный. Желех.
Е ирйнник, ка, м. 1) Безнорядочный
человѣкъ. Желех. 2) Шічкунъ, маральщикъ Желех.
Бирйнниця, ці, ж. 1) Пачкунья, маралыцица. Желех. 2) Помойная лохань.
Желех. У гуцуловъ употребляется какъ
ругательное слово относительно жендинъ.
Шух. I. 34.
Кирйння, ня, с. 1) Безпорядочно на
бросанная куча, груда. Желех. 2) Пач
канье, маранье. Желех.
Б ирйня, ні, ж. Прозваніѳ водки.
Желех.
Кйркати, каю, еш, одн. в. кйркнути,
*ну, неш, и . Рѣзко пронзительно кри
чать, крикнуть (о курицѣ). Желех. Пиг
поть у курей після ячменю робиться,—
вони тоді киркакпѵіъ. Грин. І. 253.
Кир-китайка, ки, ж. Родъ ткани.
Ѵунн па собі дорогий каптан має, та з
ХП ^501 киР~штагіКУ еа^иРае' КС. 1882.
К ирнйця, ці, ж.—К риниця. У лузі
кирниці, йри студеной водиці. Гол.
м* Кирнйченька, кирнйчка.
Кирнйчний, а, ѳ = К р и н и ч н и й .
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Киромйн, ну, м. Раст. Зіаіісе ІаШоїіа
Ьш. ЗЮЗО. І. 137.
Кйрпа, пи, ж. 1) Вздернутый носъ.
Лічить Енея приступає, очками кирпу
осідлав. Котл. Ен. VI. 72. Кирпу гнути. За
дирать носъ. А як закуштує школи, вже
й одвертає пику, вже й кирпу гне. Левиц.
І. #277. Стара не страшна, так молода
кирпу гне. Котл. НП. 353. 2)=Кирпатий,
Ум. Кйрпонька. МБ. (КС. 1902. X. 143).
Кирп&тий, а, ѳ. Курносый. Перехре
сти ніс, иі/об великій ріс, а то кирпатий.
Ном. № 5447. Ум. Кирпйтенький. Моя (дів
чина) он бач русява, що трошки кирпа
тенька. Кв. І. 15.
К ирпйч, чу, м. Плиты навозу для
топки въ печахъ, Харьк. г. Екатериносл. г.
Кирпичйна, ни, ж. Плитка кирпичу.
Ум. Кирпичйнка.
Кирполбї», їв, лс. мн. Деревянный ви*
лы съ тремя зубьями. Хере.
Кйрпонька, ки, ж. Ум. отъ кйрпа.
Бирр! меж. Выражаетъ пронзительный
крикъ испуганной курицы. Н а сідало т ихі
чиясь рука жорстка сягає помацьки і курицю хапає... пКирр! кирр! кудах!и. К.
Дз. 145.
Кйршава, ви, ж. Волоса? Н у, в нас
і батько: тілько проти них що небудь ска•
жи, так зараз за киршаву й ловлять.
Екатериносл у. Слов. Д. Эварн.
Кис, кис! меж. Уськанье собакъ.
Дж ий! кис, кис! джий! Уджга, рябко! удонпа!
—цькував дід. Левиц. Пов. 227.
Кис&, ей, ж. 1) Мѣшокъ, кошелекъ,
мошна. В кого віл та коса, в тою й грошей киса. Ном. № 10207. За кису світ
увесь не мирить. Г. Барв. 448. 2) Вере
вочный мѣшокъ. Чуб. VI. 403.
К исблик, ку, м. Ум. ОТЪ КИСІЛЬ.
К иселйця, ці, ж. Родъ киселя, варимаго изъ сливъ и кукурузныхъ крупъ
(Шух. I. 143) или изъ муки кукурузной
гречневой или ржаной (КоІЬ. I. 54), яч
менной или овсяной. Желех.
К исѳлйчник, ка, м. Сосудъ, въ кото
ромъ приготовляется киселйця. Желех.
Бисбт, та, м. Кисетъ. Плели з ниток
якісь кисети на тютюн. Левиц. I. 506.
Бисѳтйна, ни, де.= К и сѳт. Кладе чапко гроші в кисет ину.0. 1861. XI. Кух. 23.
Кисйрь, рй, м. Овцы съ новонарожденными ягнятами. О 1862. V. Кух. 38.
К исіль, лю, м. Кисель. Добрі зуби,
що й кисіль їдять. Ном. № 2048. Правда
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Кислий—Китити.

Сидорова! киселем млинці помазані, на парт
кані сушаться. Ном. № 6883.
Кислий, а. ѳ. Кислый. Кисле в рот
тисне. Ном. № 5086. Борщ кислий, оско
мистий, ѵгурт зна колишній. ЗОЮР. І. 217.
Кисле молокб. Простокваша. Дак мати еге
було любиш.ь молоко парене, а ми все кисле. ЗОЮР. І. 229. Ум. Кисленький.
*
Кислиця, ці, ж 1) Яблоко съ дивой
яблони. Знай нас! ми кислиці, я нас квас/
Ном. № 2524 а) Наговорив на вербі гру
ші, на осиці кислиці. Наговорилъ несообраз
ностей, накралъ. б) Хто кислйці поїв, а на
«бго оскома напёла. Въ чужомъ пиру похмѣлье. Ном. Л? 4068. 2) Ябловл ничка.
К) Названіе необузданна го, непослушнаго
иола. КС. І 898. у и . 46. Ум Кислйчка.
Кисличка, ки, ж. I) Ум. отъ кис
лиця. Адам язів кисличку, а в нас оскома
на зубах. Ном. № 125. 2) Дубовое орѣшки. Про хвороби, 14. 3) мн. Раст. Ругоіа
кесиініа Ь. ЗЮЗО. I. 169.
Кислйччя, чя, с. соб. Дикія яблони,
дикія яблоки. Зміев. у.
Кйслище, ща, с. (Кйшлтцѳ?). Ста
до, гнѣздо, сборище рыбъ, насѣкомыхъ.
Мнж. 184.
Кйслість, лости. ж. Кислота. Велику
кислість мае. НВолынск. у.
Кйсло, нар. Кисло. Хоч кисло, хоч
прісно— усе уміето. Поел.
Кислобкий, а, ѳ. Съ гноящимися гла
зами. Був тонкий, сухий, високий г гуня
вий й кислоокий. Сніп. 135.
Кислотб, їй , ж. Кислота. Кислотбю
Найтись. Покрыться кислымъ. Як не ви
миєш довго глечика після молока, то він
через день кислотою візьметься. Волч. у.
Кйслощі, щей и щів, ж. мн. Кислота.
Щоб не заводилось кислощів. Чигир, у. .
Кислйк, кб, м. 1) Хлѣбъ кислый. їж
прісняки, заким будуть кисляки. Ном. №
12288. 2) Простокваша. Шух. I. 215.
Кйснути, сну, нѳш, гл. 1) Киснуть.
Не можно вже юшки їсти: почала кисну
т и. Учинила вчора хліб,— кисне, кисне, та
ніяк не сходе. Харьк. Чи не той то хмім,,
хм іль, що у пиві кисне? ЗОЮР. І. 273.
Кисне, як солбний огірбк. Постоянно нлачеть. Ном. № 2380. Гляне— молокб кисне.
Сдѣлаетъ очень, кислую физіономію. Ном.
3041. 2) Долго мокнуть. Чи ти коли пооджимаеш т і сорочки? Доки їм киснути?
Харьк. 3) Хандрійь, киснуть, ндакать. Та
вже мабуть вас так Бог создав, щоб усе
киснути. К. ЧР. 290. Часом чоловік не

купить на базарі своїй о/егниі шматок
дрантини, а вона киснутиме цілий день
Левиц. І. 499. 4)— у шинку. Пьянствовать
часто. Стали тільки по шинках киснути
Мир. ХРВ. 119.
КЙСТИ, сну, НѲШ, !Л.=КЙСНуТИ. Ох
і кис той кисіль да тринадцять неділь.
Наварю я борщику: будем борщик гсти~^~
перестанем кисти. Ном. 334.
К и т, та, м. Кить. Його кит-риба за
раз і вхопила. ЗОЮР II. 60.
К йта, ти, ж. 1)=?Кйтиця. Въ слѣдующ. примѣрѣ употреблено, повидимому,
въ значеній: султанъ, перья на головномъ
уборѣ: Кита, біла, кивер чорний, хлопець
гожий і моторний. Раиіі (Но см. этотъже примѣръ при словѣ китель). 2) Хвостъ
лисицы. Вх. Пч. И. 5. См. Китюх. 3 )=
Китайка? Один на собі каптан мае та з
пн) того жовті та. чорні кити видирає.
АД. І 121. (Въ друг, вар здѣсь: китайку
видирає. АД. І. 116, 125
Китаёвий, а, ѳ. Изъ китайки. Жупан
китаєвий. Гол. Жупан на йому синій і
китаєва, юпка. Кв. І. 9. Китаєві штани.
О. 1862. IX. 68.
Китбечва, ви, ж. Ум. отъ вит&йва.
Китйй, т&ю., м. 1) Китай 2 )=
Китййка. Приніс, китаю на дві спідниці.
Нп. Будем драти, пане брате, з китаю
онучи. Гол. І. 14. 3) Родъ музыкальнаго
инструмента. Можний пан лежит й а в
китай грає, ой грає, грає, краще співає.
КоІЬ. І. 113Китййка. ви, ж. Матерія китайка. Із
кишені китайку виймає, поцілував мерт
вих в очі, хрестить, накриває червоною
китайкою голови козачі. Шевч. 214 УмКитйечка. Ой десь же ти. дівчинонько, з
китаєчки звита, Що ти мене додержат
до білою світа. Мет. 45.
Китййсьвий, а ,.е . Китайскій. Желех
Китайчб, ч&ти, с. Маленькій китаєць.
Желех.
К итайчбний и ки тай чёстий а, е =
К итаєвий. В ш т айчаних штанях. Снш
134. Взяв штани я китайчасті. Сніп-124К и тв й ц я, ці, ж- Деревянный ци~
линдръ, подкладываемый подъ рычагъ.кс
торымъ ноднимаютъ мельничный жерновъ
для ковки поглѣдняго. Мык. 481 См.
Кітвиця.
Кйтѳль, л я , м. Китель. К и т е л ь білий,
кивер чорний, хлопець гарпий і моторнийРк. Макс.
К и ти ти, в и ч ^ , тйш, и . Дѣлать ки-

Китиця—Кишеня.
д о . Та йшла хусточки з китавчки, ям~
шила кит иці з заполочі. Мил. 88.
Б й ти ц я, ці, ж. 1) Кисть (у платья,
яовра* сбруи-н пр.) Вас. .160, 170. Шуи.
І 128, 2) Кисть изъ сросшихся вмѣстѣ
я£сколькихъ орѣховъ. Камен. у. 3) Снопъ
соломы, связанный съ того конца, гдѣ
досья, и употребляемый для соломенныхъ
дровель. Чуб. VII. 379. См. Кулик. 4 )Б у детъ цвѣтовъ. Желех. 5) Гора, только на
кврлинѣ покрытая снѣгомъ. Шух. I. 73.
Ум Китинка. Хусточка у пояса мереокуванй > з вишитими орлами і ляхівка з під
плахти вимережувана і з китичками.
Кв. І. 7.
К йтичний, а, е. Относящійся въ ки
сти. Китичний сбтнин. Китишний тим звав
ся сотник, гцо китиця в його була коло
шаблі- О. 1861. XI. Кух. 29.
К и ткй , тбк, ж. і мн. Косы, положенный
надъ ушами. Гол. Од. 72.
Еитч&стий, а, ѳ. Украшенный кистя
ми. Желех.
Е итю х, ха, м. Лисій хвостъ. Вх. Пч.
Д. 5. См. Кита 2.
Кйтяг, гу и кйтях, ху ,м . 1) Гроздь,
кисть. Спілі вишні злипались китяхами,
т бджоли кругом матки. Левиц. Ков. 192.
Вишні так і висять китяхами. Харьк. г.
2) Комокъ. А сніг ліпив у шибки, наби
вався китяхами, блищав через скло. Левяц.
1. 515. 3) Метелка проса. Мнж. 184
Ких! меж. Выражаетъ смѣхъ. Кихких-ких!— засміялись чумаки. О. 1861.
X. 22.

К й хкати, каю, еш, гл. Смѣяться. 1
почали кихкати усічот ирі. Св. Д. 196.1
старі на печі, вовну скубучи, кихкають, а
вона й не всміхнеться. Г. Барв. 103.
Кйці-баба. Игра въ родѣ жмурокъ.
Хто баби не веде, тою киці-баба поведе.
Ном. № 12573. А колись, каже, ви так
9 ними вигравали в хрещика ?па в киціМ и . Левиц. I. 276.
Кйцва, ки, ж. Кусокъ дерна; вом ѵ
земли, глыба, вывороченная плугомъ. Вх.
Зн. 26. Шух. I. 165.
К иць, ккць! меж. Зовъ кошекъ.
Кйцька, ки, ж. Ум. отъ кйця.
Кшцбня, ці и кицюнечка, ки, ж.

отъ кйця.
Кйця, ці, ж. 1) Кошка. Ш ила кйця
водицю, та й упала у криницю. Нп. 2)
Рбдъ дѣтской игры. Ив. 36. Ум. Кйцька,
мцібня, кицюнечка. Я к до тебе ходитиК
В тебе кйцька лиха. Чуб.
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К и ц й , цйти, с. Маленысій горшечѳвъ.
Желех. Ум. Кицинй, кицйтко.
Б и ц й ти , цйю, еш, и . Въ игрѣ въ
жмурки: дотрагиваться до кого либо взъ
прятавшихся, который послѣ этого начи
наешь жмурить. О. 1861. XI. Свидн. 37.
Кйчѳра, ри, ж. Гора, покрытая лѣсомъ,
кромѣ вершины. Желех. Шух. I. 73. Ум.
Кйчірка. Вх. Зн. 25.
К й ч к а, ки, ж, 1) Прядь льна, запле
тенная въ косу новобрачной. Беруть трош
ки льону і завивають їй (молодій) разом з
косою, щоб більше було коси; хоть і великі
коси, то завше треба той льон, і то на
зивається зачіска та кичка. Метд. 208.
2) Кольцеобразный валикь изъ пакли,
шерсти иди гарусу, иногда обшитый холстомъ, который носится замужними жен
щинами ^на головахъ подъ головнымъ уборомъ (очіпком, чепцём). КоІЪ. I. 38. 3)Хоиутина, нодушка вадькомъ, кишкой, под
жатая подъ клешни хомута. Вас. 159. Лимарь кичку зашивав. Шевч. 540. 4) Пучекъ солрмы или камыша, употребляемый
для крытья крыши. Желех. 5) Часть во
рота, дверей: кусокъ дерева съ вырѣзаннымъ въ немъ съ одной стороны углубденіемъ,— этой стороной онъ прибивается
къ столбу или стѣнѣ, тогда углубленіе
даетъ отверстіе, въ которое входить верхъ
вертикальнаго столбика глухого конца во
рота или шипъ дверей. Шух. I. 87, 93.
6) Оставшійся въ землѣ послѣ срубленнаго дерева его пень или корень. А наші
кички викопують.
Б й ч матися, юоя, ешся, гл. Копаться,
возйться. Кичмався дома то над сим, то
над тим. Кременч. у.
КичуяДти, ч^ю, еш, и . Корчевать.
Отто ліс,— гцоб же ви мені вирубали
його, викичували, зорали, пшениці насія
ли!.. А ті як ухопляться: той руба, той
деревню вивозить, той кинув. Рудч. Ск.
II. 120.
Киш! меж., которнмь отгоняють птиць.
Позгоним вас: киш-киш!
Кш пбнька, к и , ж. Ум. ота кищбня.
Е иш бня, ні, ж. Кармань. Спасибі в
кишеню не ховають. Ном. № 4137. Шага
з кишені панської виймав: Дума. У латаній
свитині і без чобіт, а грошей носив повні ки
шені. К. ЧР. 20. Чёртова кишёня. Родъ брани.
Отто дочка, а то батько-^чортова ки
шеня. Шевч. 134. В кишёні гудё. Пусто въ
карманѣ, нѣтъ денегъ. Ном. № 1485. Уж.
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Кишечна—Кізлнни.

Ккшбнька. Бере люльку у кишеньку, йде до вмѣстѣ, всѣ вѣточки прижаты. Мнж. 184
См. Кийкуватий.
корчми пити. Чуб.
К йш ечка, ви, ж. Ум. отъ кйш ка.
К ияш бк, шкй, м. Ум. отъ ки йк.
К иш іти, ш^, шйш, гл. Кишѣть. Аж
Кібѳць, бця, м. 1) Кобчикъ. Ой на.
кишить невольника у Сиракузах. Шевч. 606. мостив кібець гніздо на високій тополі.
К иш ка, ви, ж. 1) Кишка. Чи мох, Нп. 2) Названіе одного изъ играющихъ
чи вовна, аби кишка повна. Ном. 1217В. Тре вЪ дѣтской игрѣ въ перелелйцю. Ив. 25.
ба думать та гадать, чим кишки на Ум. Кібчик. Летять спастись в лісах об
пхать. Ном. 2) Колбаса, начиненная ка ширная од злою кібчика когтей. Котл. Ен.
шей. Маркев. 154. Дайте мені кишку,
К ібчити, чу, чиш, гл. Бить, колотить.
іззім у затишку. Чуб. 3) Красный наростъ Мнж. 61.
на головѣ индѣйскаго пѣтуха. 4) Ходити
Ківѳтбра, ри, эю. Половина тальбк.
без нйшки. Ходить безъ пояса. Гол. Од. Шух. I. 182.,
48. Ум. Кишечна.
К івк й , к ів , м. лш .~Л ядобійці. МУЕ
К йш вати, каю, еш, одн. в. кйш нути, III. 24.
шну, неш, гл. Прогонять, прогнать птицу
Ківн&та, ти, ж.=-Кімн&та. Ой деэю
криком киш! Прилетіла метерочка... Не тебе порубали? В іт нат і на блаваті.
кишкайте, не лякайте: нехай привикав. Нп. Гол. І. 82.
К иш кбтий, а, е Съ краснымъ наКівш , ковш&, лі. 1) Совокъ для на
ростомъ на головѣ (объ индѣйскомъ пѣту- сыпки зернового хлѣба, муки и пр. 2)
хѣ). Индйк кишкбтий! говорится о спеси- и лата мельнику мукою за помолъ. Ковша
вомъ человѣкѣ. О. 1861. XI. Кух. 16
брати. 3) Ковшъ, сосудъ съ рукоятью для
Кишвбвий, а, ѳ. Кишечный; сдѣлан- черпанья и иитья жидкостей. Чи чарка
ный изъ кишекъ. Кишкова струна. КС. то, чи ківш буде,— не глядить переміни:
1882, VIII. 282; 1892. III. 38В.
гладко п'ють, як з лука б'ють, до почті
К и ш к^н , нй, м. Кабанъ съ однимъ яд- тіни. ЗОЮР. І, 317. Вйпити ківш лйха.
ромъ. Мирг. у. Слов. Д. Эварн. См. Ґ илун
Претерпѣть много горя. Не один ківш
Кйшло, ла, с. Жилище, гнѣздо.
лиха підсунула йому злая доля,— випив їх
К йш нути. См. К иш вати.
бідолашний. Стор. І. 231. Бийте його добре
Кшора, ри, ж. У в. отъ кий.
киями, щоб знав тчому ківш лиха. Ном.
К и й к , к&, лс.= К и ях.
Де 4954. Ум. Ківшин. Сивушки зараз ковК и й ка, ки, ж• У в. отъ кий.
тонулп по ківшику і не здрігнули. Котл,
К иянбць, нцй, м Нога съ ляжкой
К іготь, гтя, м. Коготь. Здається й
въ мясной тушѣ. Лебед. у.
мала пташка, та кігті юстрг. Посл.
К и йнин, на, м. Кіевлянинъ. Ой кияне,
КІ8, к ізу , м. Калъ животныхъ. Серди
кияне, панове громада! ЗОЮР. I. 4.
К н йнва, ви , ж. 1) Кіевлянка 2) Бо тий та недужий-кізові рівня. Ном № 3349.
гомолка, идущая на богомолье въ Іѵіевъ, Посадйти в кіз (в тепле нутро убитої
или возвращающаяся оттуда. Понеділкує, скотини—дитину од сухот). Ном. Л» 8402.
черничить, киянок годує. Мкр. Н. ВО. Стілько кізу лежить, що у віз не забереш.
В) Небольшой деревянный мрлотокъ у сто См. Кізяк.
К ізівер, ра, м. Крутое взгорье, кото
ляра. Мирг. у. Слов. Д. Эварн. Ум. Киярое
можно пахать сверху внизъ, возвра
НОЧКа. Я з Киева швачка, я з Киева киящаясь съ плугомъ порожнякоыъ. Вас. 205
ночка, а з ю]юда городяночка. Мет. 197
К ізій , я , в. Козій. Желех Кізв моК и йнський , а, ѳ Кіевскій. В хаті
локб=КІтче
иолокб. Вх. У г. 244.
мило та любо глянути: лавки й столи ли
КІ8ка, ки, ж. Ум. отъ коэб. 1) Ко
пові, образи киянсью. хороше помальовані.
зочка. Коли б кізка не скакала, то б і
МВ. І. 84.
ніжки не зламала. Ном. № 7066. 2) Кнутъ,
К ийра, ри, я с = К и ю р а . Мнж. 60.
К и й к , хб, .к. 1) Кисть, початокъ ку придѣланный къ козьей лапкѣ.
курузы. За цілий день я ззів тілько два
К ізл и См. Коэѳл.
КІвдик, ка, лс. Отгородка на чабан
кияхи пшенички. Сквер у 2) Раст. ТЬурЬа
ап£и$ІіГоІіа Ь ЗЮЗО I 169 В) Метелка ской арбѣ для топлива. Мнж. 182
о КІ8ЛИНИ, лин, мн. I) Подставки, яз
проса. Мнж. 184. Ум. Кияшбк.
которыхъ
лежить конецъ вала въ мельКияхув& тий, а, е. О просѣ: КияхуВйте прбсо—то просо, кисть котораго собрана ницѣ. Лебед. у. 2) Колышки, забитые о®
0

Кізля—Кільце.
бокам кізлин для того, чтобы лазить по
нимъ вверхъ для смазки вала. Лебед. у.
К ізлй , лйти, с. Козленокъ. П очали
плодит и р я б и х я ін ят і к? злят . О пат. 53.
К ізон ька и кізочка, ки, ж . Ум. отъ
козй.
К ізь-к ізьі меж . Зовъ козъ.
К ізй к , кй, ле. ІІометъ, калъ домашиихъ животныхъ. Д о наш ою берега ніщ о
добре не припливе— не кізяк, т о т р іск а .
Ном. Л* 2137. Ум. Кізячон. Мнж. 1.
К ій ло, Ла, с. Ковыль, Зіірра, реппаіа.
О. 1862. У. Кух. 38. Ой по горг, по
горі, т ам Г ри ц ю хн о ходит ь , т ам біле
9

9

кійло

косить

та

коню

свойму

носить.

Грин., ИГ. 462.
КІЛ, БОЛЙ, • м. Колъ. Д урн ом у хоч
кіл н а голові т еш и. Ном. Л? 6185. Св. М и 
кола не пост авит ь кола. Ном. № 453.
Кілйш, шй, ле. Родъ горшка около 5
вершковъ вышиною, то-же, что каш ник.
Вас. 181.
К ілбць, льцй, м. Ростокъ въ зернѣ.
Каменец, у. Глазокъ въ картофелѣ. Кепська
сп рава , коли люде почали вже кільцями
карт оплю садит и. Ц е лихо ріж е на кільці
бараболю. Подольск, г. Кільці пускати. Про

ростать. Ум. Кільчик.
К іл к и , кіл ко, лш>сж.=Кільки, КІЛЬКО.
К іл к й й , й, 6. Колючій. Зеленими спо
р и ш а м и і кілким и будякам и . Нп.
К іл л я , л я , с. соб . отъ к іл . 1) Колья.
9

0

#

#

П рост ви вся н а В к р а їн і ще козак г Г он т а,
що саж ав ж идів на кілля рядом поверх
плот а. Ном. № 672. И н ш и й н а ярмарок
брався , ингиий у гай по кілля. К. ЧР. 67.

2) Приготовленный для постройки части
ствола дерева—сащыя верхнія, длиной но
5 —6 метровъ. Шух. І. 88.
К ілбк, лкй, м. 1) Колышекг. 2) Колъ
въ плетнѣ. Н а перелазі , вхопивш ись р у к а 
м и за два кілки, з'явилась , як з землі ви
р о с л а , Г ан н а. Левиц. І. 26. 2) Деревян
ный гвоздь. Г и в а т им червива , що кіл ка
м и з н е ї Х р и с т а м учили. Ном. А? 315.
4) Вѣшалка въ видѣ колышка, вбиваемаго
въ стѣну. Д о півдня буде вбірат ись т а н а 
ч іпляє н а себе всього... я к на кілок у ко
морі. МВ. І. 28. 5) Въ дверяхъ крестьян-

скихъ построекъ: ручка въ видѣ колышка,
за которую берутся при отворяніи дверей.
КоІЪ. I. 57. 6) Колышекъ, вкладываемый у
запора вмѣсто замка. П ивщ щ я на колку.
Ном. № 1259. 7 ) - Заніз (у ярмі). КоІЬ.
І. 67. 8) Одинъ изъ двухъ деревянныхъ
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шиповъ, которыми прикрѣиленъ къ оси
задній насад крестьянской повозки. Рудч.
Чп. 240. Ум. Кілочок.
К ілочок, чка, ле. Ум. отъ кілбк. 1)
Употребляется какъ уменьшительное отъ
кілок во всѣхъ указанныхъ выше значеніяхъ. О т ут ще кілочок т реба забит и.— Т а
цей т и н довго не ст оят име: кілочки по
ганенькі,—я к же воно держ атиметься?—Од
р іж е од ж м ут ка два ш мат очки т а зв'яж е
докупи т а й повісит ь н а кілочку. ЗОІОР.
І. 308. Д ва кілочки у ст ін і... на ї х н і
чого не висит ь . МВ. III. 2)=-Чена. Рудч.

Чп. 249, 250. 3) Въ сновальницѣ: колыш
ки, на которые надѣвается пряжа. Вас.
202. 4) Колокъ у струнныхъ музыкальныхъ инструментовъ для укрѣпы струпъ.
К іл ьк а, к іл ь к и и кілько, нар. 1)
Сколько. Кілько см аку, т ілько й гріху.
Ном. № 110. Х о ч кільки молися , з біди не
вимолишся. Ном. Аг« 159. 2) Нѣсколько. Од
вул и ц і поодрізнювались кілька п ар хлопців
т а дівчат . Левиц. І. 18. Я кільком ка
зав— коли не хот ят ь. НВолын. у. Т о х уст 
к у купи ла, т о сорочок справила кільки .
МВ. І- 28. Сила одного чоловіка або кіль
кох людей. Левиц. (Правда, 1868, 415).
К ількадбсять, числ. Нѣсколько» де-

сятковъ.
К іл ь к ал ітн ій , я , в. Существующій
нѣсколько лѣтъ. Желех.
К іл ьк и . См. К ілька.
К ількись, нар. Нѣсколько. М и н ул о
кглькись ч а с у • Г. Барв. 510.
К іл ьк ість, кости, ж . Количество.
Желех.
К ілько. См. К іл ьк а.
К ільконадцять, числ. Сверхъ десятка.
К руг сонця ходят ь кільконадцят ь планет .
Дещо. Розгорює де небудь дівчина кілька
надцят ь ш агів. О. 1862. І. 74.
К ількораз, н ар. Нѣсколько разъ. Вх.
Зн. 25.
Кількоро, нар. Нѣсколько. Я к т а р а х 
9

не в стадо гусей, т а к разом кількоро ї х і
вб'є. О. 1861. XI. 73.
Кільцб, цй, с. 1) Кругь, кружекь. О й
у м ісці в край н ій х е т і кільцем т а н ец ь
ходит ь. Гатц. 296. 2) Йольцо вообще, за.
исключеніемъ носимаго на пальцѣ. В ед м ід ь
здоровий , т а кільце в носі . Ном. А® 4228.
Х т о ст арцям милостину подавав , т о вс&
перед ним і леж ить: чи ш м ат ок х л іб а , чье,
кільце ковбаски. ЗОЮР. І. 306. 3) Звено.
Б ід а за біду чепляєт ься , я к у л анцю зі
кільце за кільце. Ном. А® 2164.
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Кільчик— Кінний.

К іл ь ч и к , ка, м. Ум. оть кілбць.
К іл ьч и ти ся, чуся. чишся, гл. Пу
скать ростки, проростать- Вже кільчиться
гречка, пш ениця Каменец у В ін злиден
ний шсподарь. у його в поморі геть попіл ьчи.шсь пш ениця Подольск г
Кілюв&ти, люю, еш, гл. Задѣлмвать,

забирать стѣну вертикально поставленны
ми жердями. Кілювати хат у. Каменец, у
К іл й , п р е д .= Б іл я Сотворив з тою
"ребра Сву і положив кіля Адама Чуб.
Кімл&ч, чй, м. Сѣть въ видѣ ' верши
для ловленій рыбы. То-же что ятір (см.),
но безъ крыльевъ (Александровск. У. и
Мпж 1&2) и безъ суятрика. Вх. ІІч II. 22.
К ім даш нй, ні, ж ' соб. Калмыки.
Александров, у Слов. Д Эварн.
К іи л й к , ка, м Калмыкъ.
К ім лй цьки й, а, ѳ. Калмыцкій До кімлйцьких заговін ждати. Никогда не дож
даться Ном Д? 5033.
К ім лй чка, ки, ж 1) Калмычка. 2) Де
ревинная курительная трубка съ длинной
-шейкой и выпуклой крышкой Вас 148.
К ім л я, лі. ж . Сѣтка для ■ловли ры
бы. Желех и Лебед. у
’ '
К імнйта, ти, ж Въ малорусскихъ ха*
тѣ\ домѣ - небольшая комнатка, отгоро
женыал въ большой общей комнатѣ; слу
жить- обыкновенно спальней Вас. 195 У
вдовиці дві світ лиці , а трет,я кімната
Мет 53. Поставлю хат у і кімнату Шевч
(ҐҐіду я до кім нат а постіль білу сміти.
Чуб У М ит а собі стріволсилас'ь, устаз-за ст иш ь одвела и в кімнату
К
ЧР 129 Ум Кімнбтка, кімнаточка. В ін лю
біш свіпо світ личку з кімнаптую І’ Барв
Л 43. Сам Сухобрус жне в сусідній кім-ни т ц і Левиц. Пов.

К ім н й хь, ха, лі = К ім ’я х
Кімса, си, ж І) Кусокъ, комъ, напр.,
землй Ном № 10400 2) Кусокъ хлѣба.
П аст ух іа воротач кімса в пою коло рота.

Ном М* 10466
К ім Дх, ха, м Комокъ слипшихся
я гол/ь, гроздь. В иш н і т ак і висять кім 'я
хам и. Харьк. у.
К ін, кону, м. 1) Ііубличиое мѣсто,
ідѣ стояли присужденные къ тому въ видѣ наказаній Коси різали блудяэіскам, в
погріб запірали , другі у кона стояли , і«З
не причащались- Мкр II 35 2) Мѣсто

йгры. 3) Сцена
Кінатѳв? Восклицаяіе гуцульскихъдревосѣкѳвь: когда* с ъ горъ спускають внизъ
по деревянному ’жеДобу ерубленпоо дере

во, верхніе рабочіе кричатъ стояіцимъ внцзу вдоль желоба: клейгбв!—крикъ, предо,
стерегающій объ опасности отъ летяіцаго
съ страшной силой дерева; когда нослѣднее
достигнетъ конца желоба и рабочіе отбросятъ его въ сторону, они кричатъ: кінатбв! Крикъ этотъ передается отъ одного
къ другому все выше и, достигнувъ ПОіГд а х ъ на высотахъ рабочихъ, служитъ дли
нихъ знакомъ, что путь свободеыъдля по
ваго дерева. Шух. 1. 179.
Е ін ва, ви, ж. 1) Деревянная круж
ка. Кухарі ставлять по всіх столах
рев'ямі ваганки з потравою, а лігою ним а ц
великих кінвах, теж дерев'яних, юрілку,
мед, пиво.. Стор- II. 150. Взяв раз покуш
тував, удруге напився (пива), а втретє як
узяв ту кінву за ухо, то зробив у тій и<>нівці суха ЗОЮР. І. 204. 2) Ведро. Моюдичка кароока. бігла з кінва ми по воду
Федьк Ум. Конівка.
К ін ва, вй, ж соб- Лошади. Бач,
скілько кінви пасетжя. Зміев. у.
Бінбць, нцй. м.' 1) Конецъ! окончаніе,
заключение. Кінець —ділу вінець. Иосл. Цар
ству його не буде кінця, вв. Л. І. 33. На
при кінці. Въ концѣ, напослѣдокъ. Н а при
кінці всього іі каоюе .. До кінця. До конца,
до окончанія До кінця там досидів. Кі
нець віку, а) Окончаніе жизни. Оце вже
кінець липо віку б) Конець міра. М абуть
кінець віку оце приближився: хоч рідного
брата тепер стережися ЗОЮР II. Дійти
(кінця. Окончить Св. Л. 134. А вже ж я
•тобі доїду кінця! Ужъ я тебя доканаю!
Ном Л? 8051 2 ) Конецъ (предмета). По.пустила низько кінці стрічок. Устромив
кілок иютрим кінцем у землю. Кінцем но\жа копирсає. Кінці в край. Нѣтъ выхода,
безвыходное положеніе. Такс мені прой
шлось тоді, прямо кінці в край,— ні
чого їсти. Пішов та й украв Новомоск. у Залюбовск. 3) Кожаная часть кнута
♦На пугу ремінний конець. Маркев. 64. 4)
. Край, иредѣлъ. Позбірає вибраних од кін
ця землі до кінця неба. Єв. Мр. XIII. 27
. Употребляется какъ нарѣчіе съ родитель
нымъ падежемъ: кінець стола, кінёць села.
На концѣ стола, села. Сидить батько кі
нець стола. Шевч. 71. Тоже значить и кінці
столб. Сидить собі, сердека, у великій хат і,
. на лаві, кінці стола. Кв. II. 69. 5) Окон
чаніе книги. Кінець Чорній Раді. К. ТІР
. 422. Ум. Кінчик, к(нчичок Бачив купку зі
. рочок, або ріжок місяцевий, кінчичок. МВ*
К інн ий , а, ѳ. Конный. Найменший

ІѴІННИК—Кіс.
Драпі піший піхотою за кінними брамами
ціаняб. Дума. Покотились по базару кінні
п а г о н і. Шевч. 197. Тут військо кіннеє
салилось. Котл.
^
К іинйк, кА, м. = К Інн иц я. Шух.
І. 185.
К іннйця, ці, ж. Конюшня. Коники
іржуть у кінниці. Нп. Ум. Кіннйчейка, кііь
нйченька, кіннйчка. Коничка вставте до
кіннцчейки. АД. І. 87. Коники возьте до
ьінничейки. Гол. II. 82. Суть в вас кони
ки У три кіннички. Гол. II. 8.
Кінно, нар. На кончхъ. Слуги їдуть
кінно округ воза• К. ЧР. 357.
Кінцбвий, а, ѳ. Конечный; послѣдній
въ концѣ. Н а кінцевій тальбі кладе кер
манич... лише одну керму. Шух.. 1. 182.
Кінцьбвий, а, е = К інцевий. К ін цьбвий гребінбць. Гребень изъ верхушки
(конца) рога. Вас. 164.
КІВЧЙК, кА, м . Мечъ съ узкиыъ лезвіемъ.
КінчАння, ня, с. Окончаніе.
КінчАстий, а, е = К ін ч а т и й .
КінчАти, чАю, еш, с. в. к ін чи ти , ч^,
чйш, іл. 1) Оканчивать, колчать, кончить.
Шнчаючи свое слово до шановного читцяі
повинен додать... Ном., стр. VII. Уроскоші
кінчають вік щасливий. 12) Добивать. Розій
шлися гайдамаки... з ножем у халяві жи
дів кінчать. Шевч. 208. Було тобі жидів
кінчать, лягиків не займати. Нп.
Кінч&тий, а, ѳ. Остроконечный. Шнчатий ніж.
Б інчйтяся, чйюся, ешся, с. в. к і н 
ч і т е с я , ч ^ся, чйшся, гл. 1) Оканчивать
ся, окончиться, приходить, придти къ кон
цу. От уже і третій день кінчався, піп
і сам не знає, що робить. Рудч. Ск. II.
159. Кінчивсь р ік . Рудч. Ск. II. 56. Ро
ни знали одно: чим суд кінчився і по тому
судили. Мир. Нов. І. 165. Служба берка
кінчалась. ЛеВиц. І. 13. 2) Умирать, уме
реть.
К ін ч и к, к а и кін чи чок, чка. м. Ум.
'Оть кінбць.
К інчити, ся. См. К ін ч ати , ся.
Кінь, конй, м. 1) Конь, лошадь. Ко
роль коня кує і а жаба й собі ногу дає. Ном. №
2548. Ідуть вони поле, їдуть і другеє, а на
третє поле став кінь спотикаться. Мет.
2) Дѣтская игра въ мячъ, когда поймав
шій мячъ садится на бросавшаго и кри
вить: продай коня! Камеиец. у. О 1861.
XI. Свидн. 36. 3) Часть ткацкаго станка,
^м. Верстат.
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К іньський, а, ѳ. Лошадиный, конскій.
Уже почав він землю кіньським копитом
орати. Макс. Ш куратяні подуигсчки, на
пхані кіньським волосом. Ком. І. Кіньська
м’ята. Раст.: а) Нолевая мята. МепІЬа агѵеп8І§; б) Ь а т іи т агаріехісаііе. Ь. ЗЮЗО.
І 126. Кіньський щавель. Раст. К итех
оЬіи8ІІо1іи8. ЗЮЗО І. 178.
К ін , пу, М. ЯкЙМ К1ПОМ ТИ М ІГ ТО
учинити? Какимъ образомъ, вакъ ты могъ
это сдѣлать? Желех.
К Іпка,
к я , ж. Ум. отъ копА.
у
Е іп н я й , а, ѳ. К іп н а дорбга. Грязная
отъ растаявшаго снѣга? Як упаде пошпай
(свіжий сни) у та дорога стане кіпною.
Шух. I. 81.
К іпн йн а, ни. ж. Кучка земли, под
нятая кротомъ. Ійпнини повказувалися.
іВх. У г. 244.
К іп н іти , нію, еш, гл. Таять. Желех.
Кіпно^ нар. Потеплѣло, оттепель на
Дворѣ; грязно (отъ растаявшаго снѣга).
Желех.
К іпочка, к я , ж. Ум. отъ копА.
К іптіти, пч^, тйш, и . Дымиться. Не
туман то в полі кіптить, не грім грімить. Гол.
КіптюгА, гй, до.=К іптягА .
КіптягА, гй, ж. Пыль. Кіптяіу збили
діти у хат і. Кгптяіа така, гцо й світу
не видко. Черк. у. Збив таку кептягу коло
землянки. Мир. ХРВ. 83.
К ір, кбру, м. Корь. А піднялася на
ноги—кір, гвіздочки та кигилщ страшні
заливні кашлі підкошували дитячі сили.
Мир.
Кірбць, рцй, .м.=Корець. Возьми ж
кгрець та напийся... квасу. Грин. І. 207.
К ірка, к я , ж. Ум. отъ корй. 1 ).Ко
жица, корка плодовъ. Н а запіканку ко
рінькову купив кубебщ калгану... і свіжу
кірку із лимон. Мкр. Г. 69. 2) Сандаль.
Крашанки галунють, а тоді варють у
кірці. Константиногр. у. 3; Подборъ, каблукъ. Убере було мене дядинау в дрібушки
поплете у стьонжки до кірок попустить.
Г. Барв. (О. 1861. VI. 19).
КіриАк, кА, лг.—Кироман. ЗЮЗО. І.
9

137. ,

К ірря, ря, с. соб. оть корА. Вх. Зн. 25.
К ірх, кбрху, м. — Корх. Підіймись
(=підрости) на кірх. Г. Барв.
К ірчи к, ка, м. Ум. оть корбць. Вх.
Лем. 424.
К іс, косА, м. Дроздъ черный, ТшчІиз
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Кіска—Кітловина.

тегиіа. Желех. Кіс гривкйстий. Дрозді»
ошейниковый, Твгйиз Іоі^иаіиз. Вх. Лем.
424.
К іска, ки, ж. Ум. отъ косй. 1) Упо
требляется какъ уменьшительное въ указанныхъ при словѣ коей значеніяхъ, иреимущ. 1 и 2. Дівки гуляють, кісками ма
ють. Грин. III. 85. 2) Ножъ изъ куска
косы; употребляется какъ обыкновенный
ножъ, а иногда служить и вмѣсто бритвы.
Пороблю було кіскою колеса млинові г п'я
тірні, точнісінько, як у млині. Левиц. І.
102. 3) Родъ огорожи изъ хворосту. О.
1861. XI. Свидн. 63. О. 1862. V. Кух.
38. 4) Въ гуцульскихъ хатахъ вѣшаютъ,
въ видѣ украшенія подъ образами соеди
ненные попарно початки кукурузы, для
чего ,покрывающіе ихъ листья сплетаются
въ кіску. Шух. I. 100. 5) Родъ вышивки.
Шух. I. 157, 158.
К існйй, й, б = Т існ и й . Кіснії улиці,
кіснії,— їхали бояре пишнії. Грин. III. 534.
К існик, кй, лі. 1) Косонлетка; лента,
вплетенная въ косу. Чуб: VII. 422. Захо
тіла гиря нових кісників. Ном. А чому ти
й досі ніколи не вплетеш кісники оті, що
тітка привезла? Шевч. 494. 2) Торговець
косами для косьбы, разъѣзжающій по се*
ламъ. Константиногр. у. Ум. Кісничбк. Ван,
чого гирі забажалось— кісничків!Нон. № 5343.'
< К існйця, ці, ж. Родъ рыбы. Кісниця—
широкий писк, пера червені, пляската. Вх.
Уг. 244.
Кісничок, ЧКЙ, м. Ум. отъ кісник.
Кісно, нар.— Тісно. Та його що не
кісно трбба. Да его еще не безотлага
тельно, не очень нужно. Зміев. у.
Кіснбта, ти, ж. —Тіснота. Н а пороні
і\ ломка зробиться через те, гцо кіснота.
Каневск. у.
К ісонька в кісочка, ки, ж. Ум. отъ
косй.
К іссй, сй, с. Рукоятка у косы, косо*
вище. Шух. І 169.
К істка, ки, ж. Кость. Чорток, чорток, не полічи моїх кісток. Ном. № 275.
Кістки $ могилі, сам в Господа Бога. Рк.
Макс. Кістка мертва. Болѣзнь, нар ость на
тѣлѣ. Чуб. III. 15.
К істлйвий, а, ѳ. Костлявый. Х іщ
тілько кістлявим пальцем проштрикує у
носі ямки, замість ' табаки. Кв. І. 243.
П а кістлявих ї ї плечіх сгріе. сорочка. Мир.
ІІов. І. 121.

К істийк, кй, м. — К істяк і. Возила
возила (коняка), а тепер кгстняк тліє.
Кісто, та, с.=Тісто. Знать мою матір, що хліб пекла, бо на воротях кісто
Ном. № 10793. Діжа з кістам. Мнж. 174.
К істочка, ки, ж. Ум. отъ кістка.
1) Косточка (животнаго). Казав пан дяк
що гусей не їсть, а повна стеля кісточок.
Ном. Л: 6893. 2) Анат. Лодыжка, Маїїеоіиз.
З річки нашої куди влітку дівсгється вода,
так що й горобцеві по кісточки перейти.
Ком. І 22. Там керви по кісточки. Гол.
3) Гнѣздо въ срединѣ яблока или г р у щ И
для зеренъ. Черк. у.
К істрйця, ці, ж- = Костриця. Вас
200 .
К істрйчитися, чуся, ЧИШСЯ, гл.=:
К остричитися. Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Кість, кбети, ж. 1) Кость. Кайданизалізо ноги повривало, біле тіло козацькемолодецьке коло жовтої кости поиімуіляло.
Дума. 2) Игральная кость. Програє чумак
вози й воли в кости. Нп. Ум. Кістка, кіс*
точка.
К істй к, кй. лі. 1) Скелетъ или часті,
его. Кістяки тлітимуть собі в домовин•
до страшного суду. Г. Барв. 460. Вир
веться злющий з домовини та й задушить
живу людину руками-кістяками. Г. Барв.
459. Кінську голову, костяк на порозі по
ложить. ЗОЮР. II. 17. 2) Греческій орѣхъ.
3) Сѣрый рѣчной ракъ съ широкими клеш
нями. Браун. 32. См. Залізняк.
К істяний, й, 6. Костяной. Мишко,
мишко! на тобі кістяні зуби, дай мені за
лізні. Ном. Л? 263.
К іт, котй, лі. 1) Коть. Є сало, та не
для кота. К. ЧР. 92. 2) Кіт і мишка. Рогь
дѣтской игры. Ив. 54. Ум. Кбтин, кбтичон,
котбк, коточок, котусь.
'К ітва, ви, ж. Якорь. Ум. КІтвиця.
К ітви ц я, ці, ж. 1) Ум. отъ кітва.
2) Доски, по которымъ скатываютъ возъ,
чтобы поставить его на дуб при неревозкѣ на другую сторону рѣки. Чигир, у.
См. Китвиця.
К ітка, ки, ж. Кошка. Вино тпишка
заспівала б, як би кітка не ззіла. Ном»
Л- 1950. ІІс грай, кітко, з медеідем, ()0
тя здавить. Ном. Д? 1213.
К ітл и к, ка, .и. Горшокъ, въ котором*
варится кулепіъ. См. Кулешінник. Ш ух. 1.96.
К ітловйна, ни, ж. Котловина? Волн
(в полонинах) пасуться низом ,жалоба ѵнт
9
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Кітляр— Бландати.
долинами поміж двома юрбами та кітло•
яиною. Шух. І. 211.
Б ітл й р , р&, м. Мѣдникъ. Котл. Ен.
(Слов.).
Б ітдй рка, ки, ж. Жена мѣдника. Ум.
Нгглярочка. Моя мати, не кітлярочка, я
не кітлярчина дочка. Я кітлів не латалси
щобнм по грошу брала. О. 1862. IV. 18.
Б ітдйрчин, а, ѳ. Принадлежащей жевѣ
мѣдника. О. 1862. IV. 18. См. Кітлярка.
К ітнйй. Употребляется только въ жен.
родѣ: кітні. Барани валують вівцг%від чого
ті стають кітні. Шух. І. 210.
Кітбк, т к і, м Обмотанный веревоч
ками жгутъ соломы, прибиваемый по краямъ дверей для защиты отъ холода.
Мнж. 179.
Б Ітчий, а, ѳ = Кошечий. Вх. Уг 244.
КІтче молоко. Раст Молочай, ЕирЬогЬіа.
Вх. Уг. 244. Кітча сові* В х ’ Лем. 425.
Кіть-кіть! меж. Катится. I перекину
лась клубочком, кіть-кітъ з Олимпа як
стріла. Котл, Ен. IV 37
К ітька, ки, ж Игра, состоя щая въ
катанш яицъ I в кгтьки крашанками
врались. Котл. Ен
К іхоть, х тя, м. Коготь. Розіреба (кур-,
яа) своїми кіхтнми пісок на греблі. К. На
неї уже давно чорти кіхті гострять.
Кіш, коші, .и. 1) Корзина большая
стоячая для храненія муки или зерна. Ой
пігду я до коша,— муки ні пилини! Нп.
У сінях стоїть кіш із борошном. Г Барв.
435. 2) Корзина передвижная. Держу на
голові три коші з хлібом. Опат. 64. 3) Садокъ для рыбы въ видѣ поставленной въ
коду нлетеной цилиндрической корзины.
Чуб. VI. 107 Хоч риби, нема— нате вам кіш
на рабу. Ном. Л? 4777 4) Деревянный коробъ
въ иельницѣ надъ жерновами, куда высы
пается зерно Меле гречку, на кои поенное.
Чуб. VI. 153. 5) Лагерь, стоянка. Гайда
маки повертілись попід частоколом та іі
вернулись до коша. А кошем вони стояли
тогді цілі сутки у Великих куршнів ЗОЮР
Ї* 252. Козаки вночі утікали і на тихому
Дунаї новим кошем стали. Шевч. 6) За
порожская Сѣчь. Низове товариство закли
кало мене до коиш, бо я вег іірла, як свої
п'ять пучок, знаю. К. ЧР. 23. Дати від
коші. Прогнать, отразить. Остаться на кошу.
ОЬстъ какъ ракъ на мели.
Кіш істий, а, е. Пѣпй, двуцвѣтный.
^ацан кігиастий. Вх. Уг 244.
К іш ка, ки, ж. I) Кошка. 2) Неболь
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шой якорь. Левиц. ПЙО. I. 3) Сіра кішка*
Родъ дѣтской игры. Ив. 47.
Кішкйрь, рй, м. Названіе одного изъ
играющихъ у пліза. Ив. 19.
К іш нйця, ці, ж. Сѣнокосное мѣсто
въ полонинах, огороженное; тамъ склады*
вается сѣно въ стогн и тамъ-же находит
ся лѣтнее жилище для приходящихъ туда
рабочихъ, съ сараями для овецъ. Шух. I.
168, 189.
, Е ій ввати , каю, еш и к ія в ч іт и , чу,
чйш, гл. Кричать (о галкахъ). Ковки тяв
кают обо кіявчат. Вх. Уг. 244.
Б л а , м. мн.=>Ік д а. См. Ікол. Желех.
Клад, ду, ли Б л і д у д іти . Поколо
тить, побить. Ы н старших не займае$ бо
вони йому доброго кладу дадуть. Радомысл.
Е л а д ш к а , ки, ж. Укладываніе.
Б л ад ій , дій, ле.=К ладільн ик. Кла
дієві найважче, бо той скидав снопи, той
' пхав, а я, один. Канев. у.
К ладільн ик, ка, м. Укладывающій
снопы въ скирды. Ум. Кладільничок. Збе• ремо женцг— дівки • панянки, а ношънички—хлопцг-молодціу а кладілънички— середні
. люде. Гол. И. 17
Б л ід к а , ки, ж. Мостокъ, мостки. Ой
у степу ргчка, через річку к.шдка. Макс.
То було люблять прати на самій бистри
ні, положивши кладку з камгня на камінь.
Куліш. Ум. Клідочка. Край гребельки млиг
ночок, край млиночка кладочка. Чуб.
Е ладнй, ні, ж. Копна хлѣба на по*
лѣ въ 15—20 сноповъ. Шух. І. 166.
Клідовисько, ка, с,—Кладовище. О.
1861. XI. Свидн. 41
Клідовш цѳ, ща, с. Кладбище. Па
шлях дивлюся та на полСу та на ворону
на хрест?у на кладовищі. Шевч Опівночі
дивиться— йде з кладовища гурба мерців
ЗОЮР II. 43.
К л ід о ч к а, ки, ж. Ум. отъ к л ід к а .
Кладь, ді, ж. К л ід і д іт и = К л а д у
дати. Н у, наші парубки дали йому такої
кладі, що не скоро вичухається. Харьк. у
К лак, ка, ли і)= К л о ч ч я . Хунт а
кланів не варт. Ном. Клаки йдуть на
підкання в ряднах. НВолда. у. Ніякий
дружбонька, ніякий,— має квіточку з кланів.
О. 1862. IV. 17 2) Клыкъ (свиной). Вх.
Лем. 425.
К л іи ц ати , цаю, еш, іі.= Б л іц а т и .
,Між двома дубами кларцав баба зубами.
Ном., стр 300, № 360.
К л ін д ати , даю, еш, гл. Упрашивать.
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поуху хоч родзинками годуй, а все б у^
клапоуха. Ном.
ЕлАптик, ка, м. Ум. отъ клАпоть.
КлАптош, ша, м. Складной вожъ. По.
різав клаптошом. Вх. Лем. 425.
Клас, су, м. 1) Классъ въ учебномъ
заведеній. 1 Антосьо вже був у четвер,
тім класі. Св. Л. 135. 2) Классная ком
ната. Чою ти тут стоїш?— Учитель ви.
гнали з класу, що не слухав. Харьк. г Він
ниця в кланяХу в кланяху не в кланях, в увійшов у сіни і заглянув у клас. Левиц.
Нов. 177. 3) Классъ (на желѣзвой лоро,
сто оборогах. Желех. Могил.-Под.
КлАняння, ня, с. Поклоны. Ум. КлА- гѣ, пароходѣ). Поїдемо третім класом
ЕлАсик, ка, ле. Классикъ
нянѳнько. Останнє кланяненъкОу навіки
К ласйчний, а, е. Классияескій
Зга
мешканенько . О. 1862. IV. 36.
дав
класичні
Афина
її
пишні
береги
Морег.
КлАнятися, няю ся, ешся, гл. 1) Кла
няться. Инший в нот кланяешься у а за Левиц Нов. 13.
ЕлАсний, а, ѳ. Классный. Левиц.
п'ят и кусає. Ном. Л* 3047. Кланяюсь, прошу:
Поп.
124.
не оставте ласкою вашою, добродію, і моїх
КлАстиі
к л ад ^ , дбш. и . І) Класть.
синів. МВ. 2) Покланяться. І ми ся тобі
Як
тя
баба
в
купіль клала, на іруди ті
кланяєм, ім'я твоє узиваєм. Гол. 3) Прииѣтствовать. Кланяюсь їм низьким покло гсщхі впала. Рус. Дн. 2) Ставить. Виходят коло воріт і кладут столик малень
ном у приятним словом. Мил. 221.
кий, а нас столик хліб г чекают молодою.
К лан, на, м. 1) Родъ зубца въ одежГрин. 111 517. Як уже проствают,—кла
дѣ. Гол. Од. 22 2 ) = Капель. Гол. Од. 69
дут
вечеряти. Грин. III. 522 3) Прикла
3) мн. Объ ушахъ свиньи. Ум. КлАлоньки.
дывать.
У руку бере (китайку), к серию*
Прийшла свиня до коня та й коже: * Ось
кладе,
словами
промовляє. Дума. 4) Раскла
бо й я румакГ. А кінь одказав: „ / ні
женьки коротенькіу і угиеньки клапонъки, і дывать. Тяжкий огонь підо мною клали.
Нп 5) Вить (гнѣздо). Ой ремезе, ремезоньсама як свиняи Ном. ЛГ? 7931.
ку, не клади гнізда близько над Десною. Нїї.
КлАпан, на, м. 1) Клапанъ. Внизу 6) Убивать. Ой як зачав ляшків-панків як
дудочки прироблюються два клапани, котрі снопики класти. 7) - вАриво. Солить на зи
одкриваютъся г зачиняються. Ком I. 70
му капусту, бураки, огурцы. Батько ста
2)=Клап 1. Гол. Од. 22.
рий, ні матері, ні сестри нема, сами собі
КлапАия, ні у ОіС»*= К лепаня КоІЬ. 1. її обідати варять, хліб печуть, вариво кла
41, 48.
дуть. Г. Барв. 87. 8)— кдпу. Копнить. 9)—
КлАпатн, паю, еш, гл. Болтать. Желех. межу. Проводить межу. Мнж. 26. 10)—
КлапАтий, а, ѳ. Неуклюжій, большой. нитку. Забрасывать неводъ. Вас. 189.
Бо ми його не раз вчили то лихо клапа- 11) —присади. Прививать прищепы Шух.
те. Федьк. II 58.
І. 110. 12)—скирту. Метать скирду, стогь.
ЕлапАч, чА, м. 1) Прозвище собаки
13)—хАту. Строить избу, домъ. Шух. 1
(съ большими ушами?). Вх. Зн. 25. 2) 145. 14)—честь на собі. Изъ уваженія къ
Болтунъ. Желех. 3) Родъ кривого ножа. себѣ самому не дѣлать. Давно я потоп
Вх. Уг. 244. Ум. КлапАчик.
тав би сю ледарь, та тілько честь на собі
ЕлапАчка, ки, ж. 1) Родъ треіцеткн, кладу. К. ЧР. 106. 15)—до міри. М Ьрять
стукалки. Клапачки робиш з яловою дерева Пригнали мя у Яблонів, кладуть мя до
і ними клапкат. Вх. Лем. 424.
міри, там же й забігали молоді жовніри.
ЕлАпкати, каю, еш, гл. Стучать. Нп 16)—у гблову. Догадываться, думать,
ожидать. Чуб. І. 273. Бідна наига ненька
Клапкат в двері. Вх. Уг. 224.
ЕлАпоть, птя, м. І) Клочекъ, кусокъ і в голову собі не клала, щоб між нами
(кожи, ткани, бумаги). Ото клаптів скіль стався такий великий гріх. Стор. МПр. 34.
ки позоставалось! 2 )гмн. Клапті. Обшлага Лягли і в голову не клали, що вже їм завт
на рукавахъ опцнчі. Гол. Од. 18. Ум. ра не вставать. Шевч.
КлАлтин.
КлАстися, д^ся, дбшея, гл. 1) Быть
Е лап о ^хн й , а, е = К а п л о у х и й . Кла- положеннымъ, класться. Уміратъ,— не на

Вхопив гроші у його з рук та й заховав.
Давай вони його кландать, щоб оддав. Новомоск. у
КлАнцатя, даю, еш, м .^ К л а ц а т и .
Дѵелех.
КланцАтий. а, е Зубастый.'Желех.
КлАнці, дів, м. мн. Клыки звѣрей и
зубы. Вх. Зн. 26.
К лань, ня, м. и клАня, ні, ж. Пол
копны, 30 сноповъ. А па т и х ланах пше

Клат&тв—Клент
вй кластись, Чуб 1 294 2) Ложиться
Ще дівчина спатоньки не клалась, козаков0 піиениченька зжалась. Мет 28 3) Го
товиться, собираться Догцик съоюдня клав
ся, клався, та її не зірвався. Чуб ] 301
/кладеться на годину Зміеи. у. Се мені до■
рога кладеться. Ном. № 11358. Як на добро
кладеться, то и на скіпку прядеться. Ном
4 )—за
нбго. Выдавать себя за кого.
Ти кладешся за доктора. Вх. Зн. 25.
Клат&ти, т&ю, еш, гл, Шелестѣть, сту
чать. При тім бот, при толоці, там сме
река клата. Гол. IV 502 См. Калатати.
Клад! меж, Щелкъ! (зубами). А пакіт
клан іі зубами. Рудч Ск И 12
К л йцання, ня, с. Щелканье зубами
Кл&цатн, даю, еш, и Щелкать зуба*
ли. Зубами клацав мов би пес. Котл. Ен.
VI. 59. Так те дерево и оступили, так
иубами й клацають. Рудч Ск.
Клѳ, пред. Возлѣ Жив колись кле Чспелихи відьми.
Клѳб&н, на, лі.= К лѳ6ан я. Угор
Клебанйна, ни, *г.= К л ѳбан я. Ум.
Клебанйнка. Загубив я клсбанинку та й дарабчик свічки. Гол. IV 498.
Клѳб&нка, ки, д е.= К л ѳб ан я.
Клѳб&ня, ні, ж. 1) Шляпа Угор.
Желех. 2)=Клепаня. Желех.
Клев&в, ва, м. 1) Кирка для ралбиванія глины. Радом, у 2) Клыкъ (свиньи).
Вх. Пч. 1. 14.
Блевѳт&тнся, вѳч^ся. чешся, и . Полтать, много говорить; спорить. Та з туди—
що робити? Давай людей морочить, щоб
опісля того цілу неділю об тім тілько й
клеветаться. О. 1862. IV. 87.
Клѳвѳт^ха, хн, ж. Болтливая или свар
ливая женщина? Молодая жена говорить
мужу: Я тобі, милий, миленька і голубонь
ка сивенька, а твому батеньку—медведиця,
а твоїй матері похмурниая... твоїм брат
там—клеветуха. Чуб. III. 211, 212.
Клевѳдь, вдя, м. 1) Молотокъ. Доле,
доле, ліпше сповить, чи к.гевцем убити, як
так коротать. Федьк. Цигане в лузі в два
клевці ковали. Федьк. Поэз. 1. 18. 2) Молоточекъ для клепанія кост». Мнж. 182.
Шух. І. 169. КоШ. І. 64. Ум. Клевчнк.
К левдур, ра, .и. Неуклюжій и непо
воротливый человѣкъ большаго роста. Чуб.
VII. 575.
К лбвчив, ва, м. Ум. отъ кдѳвѳць.
Клѳвчйха, хні ж. Названіе коровы.
КоІЪ. І 65.
К лѳвн^ти, н^, нбш, *л. Ударить по
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лицу. Ииший паном уродивсь, паном охрес
тивсь, паном і зріс, а далебі і мужика
клезнуть не вміє. О. 1861 ПІ Гул.Арт 99.
Клбїти, влбю, клеїш , гл. Клеить.
К лей, влбю, м. Клей, клейстеръ. все
клейкое.
Клѳйгов! ліеде. Воскли цаніе гуцѵльскихъ
древосѣковъ: берегись! Шух. І. 179 См
Кінатов.
К лѳйнйтн, ню, нйш, гд. Клеймить,
налагать клеймо, тавро. Клейнити вівці.
Щепи у мене клейпеті,— от я п пізнав,
хто вкрав у мене п'ять щеп. Волч. у •
Клбйнб, н&, с. Клеймо, тавра на жи
вотныхъ. Черк. у. Мнж. 182.
Клѳйнбд, да, м. 1) Драгоценность. 2)
Атрибуты власти, регалій. Не на теє, миле браття, я Січ руйнувала, ой щоб я вам
ваші землі, клейноди вертала. ЗОЮР І.
322. Возьміть мої отаманські клейноди,
панове, та однесіть москалеві Шевч. 573.
Клейнбдець, дця, лі. Слово встречено
только одинъ разъ въ стихотворныхъ нереложеніяхъ народныхъ повѣрій, сдѣланныхъ А. Корсуномъ, и значить, поввдвмому: торговець драгоценностями, ювелиръ. Польські клейнодиі сиділи... купці
заміжненькі із крамом багатим; псрстні
золоти, жемчижні сережки вони продавали.
Сніп. 215.
К лбйтух, ха, м. Пыжъ. Харьк. г.
К лбвавва, ви , ж. Насѣк. Асгісііши вігі(Іиіиіп. Вх. Пч І. 5.
Клев&цва, ви, ж. Крыжовникъ. Вх.
Лем. 425.
К лбвіт, коту, м. 1) Шумъ, гамъ.
Вони всі говорили разом, та так голосно,
що од тою клекоту не було чути ні одною
слова. Левиц. Пов. 110. Ішов мимо шцнку,
слухаю— клекіт, і собі зайшов— коли там
лайка така!.. Верхнеднѣпров. у. 2) Крикь
орла. .
Клѳкот&ти, коч^, чеш, гд. Кричать
(объ орлахъ). Не орли чорнокрильці клеко
чуть і під небесами літають. Мет.
К лекотіти, воч^, тйш, гд. 1) Клоко
тать, бурлить, шумѣть. Смола там в пеклі
клекотіла. Котл. Ен. 111. 74. Перед гми
море миле гомонить і клекотить. Шевч.
62. Оце дудлить, аж у горлі клекотить,
Ном. А* 14127. 2) Квакать шумно (о ля
гушке). Жаби клекотять. Чуб. І. 65.
Б л е в т , ту, л і.= К д е в іт. Клект орлячий з під хмар чути. Ном. № 999.
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Клектання— Кликати

Клѳкт&ння, ня, с .= К л е к іт 2. Орлине оттачиванія косы Радом у -)=Клесачка
Клепбць, пцй, м 1) = Клѳпач |
чут и здалеку клектання. К. МВ. 11. 154.
Клѳкт&ти, к ч ^ , тйш, гл.= Б л екотатн . Желех. 2) Рыба АЬгашіз вара (Раїї)
Еричить-клектить, орлят на бенкет звучи. Браун. 26.
К лёпка, ки, ж Кленка Ой у ,10п
К. МБ. II. 134.
озерце,
там плавало відерне Соснові ъ.чтьц
К лен , ну, м. Кленъ, Асег ріаіапоібез Ь. Рости, рости, клен-дерево! Грин. III. а дубове денце. Чуб. Ѵ .81 Торох війра 0б
318. Ум. Кленбк. Ой у ліску на кленку по землю, аж клепки забряжчала Рудч 0 К
II. 124 У його клёпки не стає в голові.
вісила колисочку на шнурку. Чуб. III. 486
Немає третьої клепки в голові. Онъ глуц0.
К лѳнйна, ни, ж. Кленовое дерево.
К л ен й д я, ці, а к \= К л ѳ н . Шух. І. 18. ватъ. У пего голова не въ порядкѣ Ном
№ 6254. Чуб. І. 249 Орати клепкою. Идти
Лв. 96.
Клѳнбвий, а, ѳ. Кленовый. Тут їли на перекоръ. Ном Л? 3308 Ум. Клёпонька
розніг потрави... з нових кленових тарі ИЛепочка. Соснові клепоньки, дубове денце
лок. Котл. Ен. І. 18. Бігла через місточок Грин. III. 242. Щоб твої обручі погоріли
та вхватила кленовий листотк. Рудч. Ск. у печі, ищб твої клгпочкп /юзносиш о/
точки. МУЕ. 111 159.
Д. 43.
Клѳпт&ти и клеп тіти , пчу, чеш,
К ленбв, НЕЙ, М. Ум. ОТЪ клен.
Много
разъ одно и то-же говорить Желех
К лень, ня, м. Рыба 8^иа1^18 ерѣаіиь.
Клѳс&чка, ки, ж. Сапожный инстрѵ
Шух. І. 24.
мептъ
для разглаживанія швовъ Ян би „
Клѳп&йло, ла, м. Т отъ, который
шевця не клесачка, швець щюпав би як >оКлбпле. См. Клен&ти.
Блеп&к, к&, м. Доска, которую са- бачка. Харьк. у.
Клесув&ти, сую, еш, гл. Разглаживать
пожнякъ кладетъ къ себѣ на колѣни и
клесачкою шовъ обри Кгесує чобіт
разбываетъ. на ней молоткомъ кожу. Бас
161.
К ледь, ця, лі. Чурбанъ, обрубокъ стол
Клѳнйло, ла, с. 1) Колотушка, било. ба Кіев. и Подольск і Бх Зн. 25. Ум
Били під двором в клепало, як в панських Клецьок.
водиться дворах. Котл. Ен. Піп у дзвін, а
К лечальний, а, е. Троицкій К л е 
чорт у клепало, та й каже, гцо його го чальна н ед іл я Троицынъ день, воскре
лосніше. Ном. № 2650. 2) Молотокъ для сенье троицкой недѣли Клечбльна субота.
отбиванія косы. М и взяли бруски й кле Канунъ Троицына дня. Чуб. 111 186
пала... Гострим коси, в ручку йдем. Щоі.
К лёчаннй, а е. Украшенный вѣтвл
Вор. 86. 3) Съ измѣы удар.: клепало. То- ми деревьевъ въ Троицынъ день, троиц
кованье тетерева. Готурів стріляють лише кій, то-же, что и клеч&льний. Ото ж у
в часі клепала. Шух. I. 235, 238.
клечану неділю їх і повінчано обох. Шевч
Блѳнйн ня, ня, с. 1) Кованіе. 2) Отби- 418. Клечані святки. Ираздникъ Троицы
ваніе молоткомъ косы.
На первый день, на клечаних святних <ігаКлѳп&ня, ні, ж .= К а п ѳ л ю х а . Гол. чата плетуть вінки Ном Лг 459
К лѳчанйна, ни, ж Одно дерево изъ
Од. 69. Шух. 1. 137.
Блѳп&ти, Пйю; еш и клбплю, клёп- клечання. Закопай і осичиною з клечанини
ЛѲШ; гл. 1) Ковать. Коваль клепле, поки пристроми. Мнж 156.
К л ёч ан н я, н я, с. Срубленный неболь
тепле. Поел 2) Отпускать косу. Тне ко
сарьу не спочиває.. Не клепає коси. Шевч. шія деревья и древееныя вѣтви съ листья
‘381. Де теє ще у Бога літо, а він уже ми въ домахъ и на дворахъ на Т р о и ц у
косу клепа. Ном. № 2614. 3) Бать, зво Чуб. 111. 185.
нить в колотушку. 4) Бить. Як почав він
К леш ня, ні, ж .= К ліш н я
Клешонбгий, а, ѳ = Клішоногий
мужика то в той висок, то в сей—клепа,
Уже
наші поїхали... кобилою клеишноюю
клепа—йому, сердешному, аж очі помути
лись, а т ой’ клепа. Рудч. Ск. 5) Клеве МУЕ. 111. 172.
тать. Поніміють, гцо клепали, гордим сер
Клив&к, кй, м. Клыкъ.
цем промовляли. К. Псал. 25. 6) Клепйти
К л и к , к у , м. Зовъ. Трояпство, знаєш
язикбм. Говорить вздоръ.
все голодне сипнуло ристю на той клин
Клѳпйч, чй, м. 1) Молотокъ. Угор. Котл. Ен. IV 19.
2)=Клепбчка. Чуб. VII. 575.
К л и к ан н я, ня, с. Зовъ, ііризыьь
Клеп&чка, к в , ж. 1) Лопатка для
К л й к ати , к лй ч у , чеш, одн. в. к л и к

Кликотітй—Клітчастий,
^ у т я , к я у , неш , и . 1) Кричать, подавать
голосъ. Володарь, володаръку, одчинь вора*
ща! Чого хочете, чого кличете? Нп. Клик*
^покликне ФилоиемкОу корсунський полков
ник. Дума. 2) Звать,«призывать, сзывать
іЧи ти чула, дівчинонько, як я тебе кли
кав? Мет. 9. Кличе мати вечеряти, а донь
ка не чує. Шевч. 66. Не прийшов я кли
кати праведників. Єв. Л. У. 32. Клич гро
маду! Шевч. 208. Употребляется также съ
цредлогомъ на: от брат приостав трохи
кпа й кличе на мене. Федьк. Съ измѣненяымъ удареніемъ: кликнути. Позвать. П ійдіть, гінця мені кликніте! Котл. Ея. І.
27. 3) Называть (по имени). Ой ти дів
чино, ти мила моя! як же т я кличе ма
ти твоя? Гол.
К ликотіти , к о ч £ ч е т , м .= К л ѳ к б тіти .

і Клим&т, ту , м. Климать. Одежа...
•промінялась до климату. О. 1862. УIII. 29.
" К лин , на, лс. 1) Клинъ. Клин клином
виганяй. Ном. № 3886. Является состав
ною частью различныхъ снарядові, напр.,
ткацкаго станка (Вас. 171), маслобойни
{Шух. I. 163) и пр. 2) Кусокъ ткани въ
видѣ треугольника, какъ составная часть
одежды. Шух. I. 153. Вас. 155. 3) Родъ
рыбы. Ум. Клйнець, клинок, клинчик.
Клйнѳць, нця, Ум. отъ кли н . 1)
Клинышекъ— отдѣльно или какъ часть
различныхъ снарядѳвъ. Шух. I. 99, 249.
Также какъ часть одежды. 2) Клинъ, подкладываемый мельниками подъ рычагъ, ко
торымъ поднимается жерновъ для ковки
послѣдняго. Мик. 481. 3) Вѣшалка въ ВИ
ДІ деревяннаго колышка въ етѣнѣ. Но
веньке ситце на клинці, а старе під ла
вою. Ном. Л» 5316. Ой мій коник тобі
стайні не загноїть, а золота зброя клин
ців не поломить. Раиіі. И. 23. 4) Гвоздь,
подковный гвоздь. Вх. Уг. 244. 5) Раз
лична™ рода орнаменты, в ъ которые со
ставною частью такъ или иначе ъходитъ
треугольникъ или фигура на него похожая:
въ размалевкѣ глиняной посуды—рядъ
сегментовъ по краю тарелки (Вас. 184),
въ пйсанках—рисуноцъ изъ 24 треугольниковъ (КС. 1891. VI. 364), въ вишивкахъ:
овескбві, реп'яшкові нлйнці. (Залюбовск.) и пр.
К л й н н я, н я, с. соб. отъ кли н . Р у
бай, еину, яворину,— добре клиння буде.
Чуб. У. 883. Розлетілися, як липове клин
ня. Ном. Л* 1882. (Въ сорочці) з боків
Шито клине. Шух. I. 153. Вас. 155.
К линбк, нкй, м. Ум. отъ к л и н ,=
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К лин ец ь 1, 3. Чуб. VII. 432. Забивають
з осики клинком. Сніп. 160. Канчук (ви
сить) на клинку! Гол. III. 310.
К л й н ту х , ха, м. Пыжъ.
Клинув& тий, а, е. 1) Клинообразный.
2) Человѣкъ съ однимъ ядромъ. Черк. у.
Клинцюв&ння, н я , с. Клинышки, за
битые въ стѣну нередъ обмазкой ея, клинцовка. Глина по стінах давно облупилась,
стирчало саме клинцювання. Г. Барв. 19.
Клинцюв&ти, цюю, еш, и . 1) Заби
вать клинъ. Харьк. г. 2) Набивать стѣну
для обмазки глиной. Чуб. ѴЦ. 380.
К линчастий, а, ѳ. Клиновидный,
К лин часті—о вышивкахъ въ Галиціи«
КоІЬ. І. 48.
К л й н чи к, ка, м. Ум. отъ кли н ,
- К л и н чи к, кй, л .= К л и н 3.
К л и ч , ч&, м. Репутація. То еже ж
один козак доброю клича г лучной руки
один шостак розгадав. Макс. (1849). 75.
Клйш а, ші, об. Человѣкъ, на ходу задѣвающій ногою за ногу въ косточкахъ.
Борз. у.
Клйш&вий, а, ѳ. Косолапый. Клишавий
кінь. НВолын. у.
Клйшаво, нар. Кбсолаію. Клишаво йде•
НВолын. у.
Клишонбгий, а, е. Косолапый.
К л ін , клбну, лс.=К льон. Желех.
К лінно, нар. Кланяясь; покорно. Про
сили дєді і нені і я вашеці прошу, бисьте
були ласкаві на коровай,* корне покорно,
клінно поклінно. КоІЬ. 1. 226.
К л іп ав ка, ки, ж. Вѣко глаза. Ка
менец. у. Вх. Пч. І. 14.
К ліп ай ка, ки, ж .= К л іп а в к а . Вх.
Уг. 224.
К л іп ати , паю, еш, гл. Моргать, ми
гать, хлопать глазами. Бувайте здорові,
м ої чорноброві! Кліпайте очима, коли^ лас
ка ваша. Ном. № 11882. Сидить та очи
ма кліпає. Левиц. І. 496.
К л іп к а, ки, ж .= К л іп а в к а . У гор. ,
К л іп к ати , каю, еш, гд .= К д іп а ти .
К ліпкб, кб, м. Мигаюіцій глазами.
К л ітк а , к и , ж. 1) Клітка. Лучне пти
ц і на сухій гільці, ніж ся в золотій кліт
ці. Ном. № 1336. 2) Участокъ земли въ
6 десятинъ. Вас. 197. 3) Полоса въ рисункѣ плйхти. Вас. 170. 4)^ мн. Родъ дѣт^
ской игры. Ив. 2'4. Ум. Кліточка. Посадит
ли солов'я у новую кліточку. Чуб. У. 302.
Клітч&стий, а, ѳ. КдітЧйста пл&хт а = П л а х т а з кліткам и? См. К л іт к а 3.
О. 1861. XII. 112.
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Іѵліть—Клопотатися.

К л іть , ті, ж. І) Клѣтка. Та неволять
нас у кліт ях, як т их бідних птахів. Нп.
2)=Комора. Шух. І. 105. Узяла сестру по
під силу та веде в кліть. Федьк.
К л іш н я, ні, ж. 1) Клешня. Куди кінь
,? копитом, туди й рак з клігинею. Ном.
2) мн. Раздвоенная часть війя. Черк. у.
Кліш онбгий, а, ѳ ■= Клишоногий
Плуїаторг клишоногі. Чуб. V. 1177
К ліщ , Щ&, м . Насѣк. Клейсь. Кліщі
з дуба поспадали, головоньку покусали. Нп.
Кліщ вівчий. Овечій клещъ. МеІорЫцша
оѵщив. Вх. Лем 425.
Кліщ&к, в&, п. Насѣк. Уховертка.
•Рогтісиїа. Вх.^Пч. І. 6.
К ліщ і, щів, мн. 1) Щипцы, клещи.
Коли не коваль, то и кліщів не погань.
Ном. 2) Деревянный овалъ у хомута.
Вас. 159. Там такий кінь, що колінцями
кліщі достає• 3) Клешни (у рака). Ум.
Кліщики.
К ло, кла, с. 1) Ребро, грань, гребень
оредмета. Доли (-=клепкн) клом—боками
щільно приставали до себе. Шух. І. 249.
2) Клыкъ (свиной). Болѣе уйотр. во мн
ч. кла. Желех. Вх. Лем. 425. 3) Ростокъ.
Цибуля пущат кла. Вх. Лем. 425.
Клобук, кй, м. Клобукъ. Надів кло
бук у взяв патерицю. Шевч.
Клобувй^ь, ря, м. Войлочникъ. Желех
Клобучйннй, а, е. Войлочный. Желех.
К луб ^чі, мн. Валенки. Желех.
Клобучйна, ни, ж. Войлокъ. Желех.
К лоб^чнти, чу, чиш, гл. Дѣлать вой
локъ. Желех.
Кловйк, кй, м. Клыкъ. У кнура кловаки які гострі.
К л о кіч ва, ви , ж. 1) Деревянный колокольчикъ, вѣшаемый скоту на шею.
Ковель. 2) Раст. Зіаріїуіеа ріппаїа Б.
ЗЮЗО. і. 137. Клокічки. У гуцульскихъ
женщины монисто, сдѣланное изъ нанизанныхъ крѵглыхъ зеренъ этого растенія.
Шух. I. 130.
К лов^ш а, ші, ж. Дощечка, обдѣланная въ видѣ ложки, употребляемая при
ловлѣ сома: отъ удара ею по водѣ полу
чается звукъ, подобный кваканью лягушки,
что приманыиаетъ сома. Браун. 30
5 Клонйти, ні6, ниш, ы. 1) Клонить,
наклонять. Клонить г в дощУ і в погоду
земні віти додолу. К. ЧР. Дезісу собі та
и'думаю, & сон мене так і клонить, МВ.
I. 111. Ой сону' мати у ой сон у матиу сон
головоньку, клонить. Мет. 88. 2) Клонйти
голоёу. Кланяться. I не прохались. бо та

кий невірний був немилосердний у що д у р Но
й голову було клонит и. МВ. І. 40.
К лонитися, нюся, нншся, гл. к Ла.
нлться. Н а сіделечку козаченько низенько
клониться. Нп. Б огу ся молим, а всім ся
клоним . Гол. Чи ком у клонитьсЯу чи кою
п рохат ь} Полт. г.
Клонитися, плюся, нишся, гл. Ссо

риться- Вх. Лем. 425.
Клбніт, поту, м. Забота, хлопоты;
безиокойство. Н е мала баба клопот у , ти
купила порося. Ном. № 10058. З клопот у го
лова болить. Ном. № 10038. І х а зя й к а з
н еї добрау робот ящ а. Я к дійш ла вона літ ,
своїх у т о я без клопоту х л іб їл а . МВ. II.
19. От мені великий клбпіт! А мнѣ какое
дѣло? Ном. Лё 4987.
К лопітний, &, 6. 1) Заботливый. Я їй
довожу гарненько у беруся розсудливо... та
шкода мою р о зум у клопіт ною . МВ. II. 131

2) Безпокойііый, хлопотунъ, надоѣдливый
(о человѣкѣ). Іван клопіт ний чоловік. 3)
Хлопотливый, безпокойный (о дѣлѣ). ЗареклисЯу гцо сами з р о д у-вік у у т акс
піт не не вб о їм о сь. МВ. III. 49.

к.ю-

Клбпітно, пар. Безпокойно, хлопотно:
хлопотливо.
Клопотй, тй, ж .= К л о п іт . Г рош і нсвеликіу але клопот а.. Камен. у. Ум. Клопоточка. Та трое діт ей покинула, а четверте
в сповиточку т а на мою клопоточку. Чуб.
V. 786.
Клопот&ти, поч^, чеш, гл. 1) Безнокоить, утруждать, надоѣдать. Н е т ра
ст ару клопотати: ст ара зн ає , кому дат и.
Ном. Л* 2711. Т а чою т уж иш , т а чаю
плачет, головоньку клопочеш? Гол. I. 131.
Щ е не час голівку молоденьку н а госпо
дарст ві клопогпати,— нехай погуляє дівчи
ною. МВ. І. 35. Не іілопочй мені головй. Не

надоѣдай мнѣ! Не приставай ко мнѣ! 2)
Озабачиваться о чемъ. К гопочут ь нянькою,
т ак я й прийш ла.

Клопотатися, ч^ся, чѳшся, іл. 1) За
ботиться, хлопотать о чемъ. А що х а 
зяйствечком\ будеш клопот ат ись , того не
бійся. МВ. І. 36. Повеселішала панночка,
клопочегпься своїм посаюм. МВ. (О. 1862.
III. 50). Усе мабугпь про гетьманство кло
почеться, т ак от і зозвав р а д у ще в Б а т уринг. К. ЧР. 208. 2) Тревожиться, безііокояться. З б ул а добро, клопочуся , бідка
юся з ночі до ночг. МВ. II. 7. Уже і ма
т и почали прим ічат и т а к ло п о т а т и ся.
МВ. І. 86. В он а пот ім клопочеться... де.
де д ію ся ? Г. Барв. 405. 3) Размышлять.

Кдопотія— Кльока.
Лро ингиі речі клопочеться він із старим
ЛІрамом. К. ЧР. 135.
Клопотій, тії, а«7.=Клопот&. Камен. у .4
Клопотлйвий, а, ѳ —Клопітний. А
тим часом, як в однііі хаті весела моло
дість пісень співає, в другій яаті клопотлива старість раду радить. Левиц. І. 175.
Клопотний, а, ѳ= К л о п ітн и й .
Клбпотно, «ар-—Клопітно.
Клопотнй, ні, ж. Хлопоты. Не ду
маючи прогнівити Бога, перемішував слова
молитви з хазяйською клопотнею. Левиц.
1. 246.
Клопотбчка, ки, ж- Ум. оть клопота.
Клопотун, н і, м. Хлопотунъ.
Клопотуха, хи, ж. Хлопотунья. Як
та бідна курка-клопотуха, що знайде зер
нятко да й те оддасть своїм курчаткам,
так і я усе до останньою жупана пороз
давав своїм діткам. К. ЧР. 266.
Клотйти, клоч^, тиш, гл. — К оло
тити і. Мнж. 182.
К л о х тіти , х ч у , тиш, гл. Сильно китіѣть. Вх. Уг. 245.
Клоч&иик, ка, м. Кустарь плетельщикъ сѣтей. Такъ называются они въ
Лохвицкомъ и смежныхъ уу., потому что
закупаютъ на окрестныхъ ярмаркахъ нлочйнку. Вас. 187.
Клоч&нка, ки, ж Пряжа изъ пакли,
охлопьевъ, оческовъ. Вас 187.
Клочкувйтий, а, е. Клоковатый, клоч
коватый. Почав чухати... довгу клочкувату
бороду. Мир. ХРВ. 239.
К лбччя, ч я, с. Пакля, охлопки. Чоло
вік мій вдався вже геть то гнучкий, як
бат і з ^клоччя. Левиц. Пов. 336. У йбго
а голові клбччя. Онъ глупъ. Мені памороки забито киями, а в вас мабудь ізроду
в голові клоччя. К. ЧР. 283. Ум. Клбччячко.
У неї очіпок штопненький, тілько вже
постарів, клоччячко видно. Ном. № 8454. Я
думала, що нагаєчка з клоччячка, а вона,
проклята, з протичка. Чуб. У, 596.
Клоччянйй, &, 6. Изъ пакли.
Клуб, ба, м. 1) Клубокъ. Побачила
відьму, гцо клубом котилась. Кв. І. 182.
Попід мостом трава ростом да й сте
леться клубом. Грин. III. 75. 2) лея. Бедра
(у скота). Рудч. Чп. 254.
Клубйтий, а, е. Съ широкими бед
рами, Клубата коняка.
Клубетувйти, т^ю, еш, іл. Свиваться,
свертываться (о червѣ). Вх. Лем. 425. См.
Клюбачитися.
Клуббв, бкй, ле. Клубокъ. По нитці
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іі клубка можна найти. Ном. № 7425. Ум.
Клуббчок. Прийдеться ниточка до клубочка•
Ном. № 4092. М ати Божа панчішку плете, а вони перед нею золоті клубочки дер•
жать. ЗОЮР. І. 305.
Клуботітися, ч^ся, чбшся, гл. Клу
биться. Дим почав клуботатися. Мир.
Пов. І. 114. Вже нема, далеко, тілько пил
слідом клубочеться. МВ, І. 47.
Клуббчок, чка, лі. Ум. оть клубок.
Клубок, кй, м. Круглый, куполообраз
ный навѣсъ надъ гончарной печью. Вас.
180.
Клумакуватий, а, ѳ. Толковый. ВЫ
чоловік клумакуватий— роскаже тобі, як,
що і до чою. Кіев. г.
Кл^мля, лі, ж Рыболовный снарядъ—сѣть, напяленная на прутья, соеди
ненные въ видѣ трехгранной призмы.
Радом, у.
Кл^нищѳ, ща, с. Мѣсто, гдЬ стоить
клуня. А на той час Ант ін гній із к ч у
нища возив. Г. Барв. 310.
Кленок, нка, м. Полмѣшка; котомка;
узелъ. Півдесяток сомини і клунок тарані.
Полт. г. Одчинила вона скриню, виймала
Василеві сорочки і вкладала в клунок. Левиц.
І. 37. Зоставив він їй клунок з харчами.
Стор. МПр. 28. Вийняв клунок з просом.
Подольск, и Харьк. г. Ум. Клуночок. І
внучатам із клуночка гостинці виймала.
Шевч. 112. В 'їхала в двір коняка, ест у
пили боюмольиі з клуночками. Левиц. 1 .38.
Клунька, ки, ж. Ум. отъ кл^ня.
Кл^ня, ні, ж. Рига, гумно, овинь,
житница. Мокрий апріль, а сухий май, то
буде в клунях рай. Ном. № 446. Спогляньте
на птаство небесне, що не сіють і не
жнуть, а ні збірають у клуню. вв. Мт.
УІ. 26. Ум. Клунька. Побачила наших во
ликів та клуньку повну збіжжя. Г. Барв.
258.
Клус, са, ле Рысь. Коні біжать клу
са (клусом).
Клусувйти, с^ю, еш, іл. Гнать рысью.
Клусує коня. НВолын. у.
Кльоб, ба, ле. Нучекъ связанныхъ послѣ очистки отъ кострики пеньки или льна.
Шух. I. 147.
Кльок, (кі?), м. Сьоюдня врочище яр
марку (=послѣдній день), сьоюдня ж йому
буде й кльок. Мирг, у. Слов. Д. Зварн.
Кльбка, ки, ж = К воч ка. Когут топ
че курку, від чою вона зносить покладки,
стає кльокою, яка кльочс. Шух. I. 238. 4
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Кльовати—Ключ.

К льбвати, кльбчу, чйш, гл .= К воктати. См. К льока. Шух. I. 238.
Кльбмзати, заю, ешг гл.=Ц ю кати.
Лубен, у.
Кльон, ну, м. Проклятіе. То не огонь
»паше, то лице Мотрине; то не искри сиплються,— то и клъони й прокльони. Мир.
ХРВ. 34.
Кльоф, фа, лг. Кирка (съ клювомъ).
Вх. Лем. 425.
Кльбчитн, чу, чйш, гл. О тетеревѣ:
токовать. Тотур на весну кльочит. Вх.
Зн. 25.
К льбчка. ки, ж .= К л ь о в а . Вх. Зн. 25.
Клюба, бн, ж. 1) Выкопанное съ кор*
немъ дерево, которое возять на Ґалярах.
Вх. Зн. 25. 2) Тиски. Вх. Зн. 25 Желех.
Клю бава, ки, а с .= К л ю ч 3. Вх. У г.
245.
К лю бачитися, чуся, чишся, гл. 1)
Извиваться. Сліпец (=ап£иІ8 ігадіііз, мѣдяница) клюбачится. Вх. Зн. 26. 2) Взъе
рошиваться. Вх. Зн. 26.
Клюв&в, в&, м. 1) Клювъ. Вх. Лем.
425. 2) Полукруглое большое долото для
выдалбливанія древесины внутри колоды.
Вас. 151. 3) Поклеванный плодъ. Огірки
клюваки. Харьк. у.
Клюв&ти, клюю, ёш, одн. в- клю нути,
ну, нѳш, и . 1) Клевать, клюнуть. їдят ь
гиляосту, клюють очі. Шевч. 174. Списав
спину, що и курці нігде клюнути. Ном. №
4016. 2) Биться (о пульсѣ). Вже жили не
клюють. Ном. № 8233.
Клюгб, гй, ж. Металлическій наконечникъ копья. Чи не носить хто клюіи
в кишені?— Я ношу! У мене й ратища
постругані...— I в менеклюга за халявою...
— Не гаразд, братці, як пан із надвірніми
наскочить. Колоти їх порано ще... Кете
сюди% позасовуємо під сіно.— Люде достають із кишень і з-за халяв клюги тисовії.
Клюй-дерѳво, ва и клюй-дуб, ба.
Дятелъ. ХС. VII. 419. Мирг. у. Слов. Д.
Эварн.
I. Клю к! межь 1) Выражаетъ клевавіе. Мнж. 4. 2 ) = Цюк. Сокиркою все каюк
та кт к. Грин. І. 225.
I I . К лю к, к а, м. Родъ деревяннаго
крюка, колышекъ.или деревянный гвоздь,
загибающійся подъ прямымъ угломъ; упо
требляется при постройкахъ для прикрѣпленія жердей, йа него запираются ворота
В пр. Шух. I. 91, 87.
К и й к а , ви, ж. 1) Палка съ крючкомъ, крюкъ. Коли оюиди Христа мучили,

ш ротятію гей роспинали, ‘клюкве За реб
р а гей розбивали. Гол. II. 23. 2) Клюки
робити= ключкувіти. Вх. Уг. 245.
К лю вати, каю, еш, гл. 1) Клевать.
Якгл сів на дуба та й клюка. Мнж. 4. 2)
Биться (о пульсѣ). Вже жили не клюка
ють. Ном. № 8233. 3) Выпивать, пьян
ствовать. Клюкнули вже з ранку добре
К. ЧР.
К лю ква, ви, а/с.=К лю чина 2. Вх.
Зн. 26.
Клюпа, пи, ж. 1) Боекъ, пестъ въ
ножной ступѣ, толчеѣ. Шух. I. 161, 162.
2) Обыкновенная* ступа, толчея. Шух.
I. 104.
К лю пати, паю, еш, гл. 1) Стучать.
Вх. Зн. 26.2)=Клюкати 1.Жонва клюпає дзьо
бом в дерево. Вх. Зн. 26.
Клюп&ч, ч&, м. Рычагъ, на которомъ
ходить въ ножной ступѣ боекъ. ПІух.
I. 161.
К л ю сік , к і, м. Кривой ножъ, рѣзакъ.
Вх. Зн. 26.
К лю ева, ки, ж. Родъ кушанья: ва
реные кусочки тѣста съ творогом^ и масломъ. Хотин. у.
К лю хта, ти, ж. Паяльная трубка (у
трубочниковъ). Вас. 149.
Клюц&к, в&, л(.=Клю сав.% х. Зн. 26.
К лю ч, ч&, м. 1) Елючъ для запиранія
и отпираиія замка—металлическій или де
ревянный. КоІЪ. I. 57. М ат и до церкви
вшожає, срібними ключами хат у замикає.
Нп. 2) Брусокъ, вдѣланныйвъ ось колішні
(плуга), посредствомъ котораго къ колішні
прикрѣпляется дышло. Чуб. VII. 399. 3)
Шесть съ крючкомъ для опусканія въ ко
лодезь и вытягиванія ведра. Чи це ж тая
криниченька і ключ і відро? Чуб. V. 203.
4) Снарядъ для ношенія сѣна, то-же, что
и цапар, но съ четырьмя наріжниками—
палками, придавливающими сѣно подъ роскопои. Шух. I. 171. 5) У гуцульскихъ пастуховъ въ полонинах: столбъ, къ которо
му прикрѣпленъ приборъ, подобный поло
ви нѣ ярма,—въ него запирается шея те
ленка, пока пастухъ доитъ корову. Шух.
I. 194. 6) Тупой стругъ, при помощи ко
тораго мнутъ и растираютъ овчину,—дере
вянный (Вас. 153) или желѣзный. Послѣд*
пій у гуцуловъ состоитъ изъ слѣдующихъ
частей: деревянная колбдка (рукоятка), къ
ней подъ угломъ прикрѣпленъ самый нлюч,
имѣющій видъ плоскаго крюка, болѣе остраго съ наружнаго ребра, вістря (ввут*
реннее, болѣе тупое, наз. тиле); отъ ко-

Ключа—Клюшннця.
лбдни внизъ Идетъ желѣзный прут, окан
чивающейся ланцем *(коРотк°й цѣпью),
цмѣющимъ на концѣ стрёме, въ которое
работающій вкладываетъ ногу въ то вре
мя, когда правой рукой держить колбдку,
а дѣвую имѣетъ на кожѣ, лежащей подъ
К/почём. Шух. I. 253. 7) Стая птицъ, летяідихъ другъ за другомъ, составляя фи
гуру, подобную острому углу, одна сторо
на котораго короче другой. А журавлі
летять собі додому ключами. Шевч. Г у 
сей... цілий ключ. Сим. 218. 8) Въ весеннихъ играхъ: рядъ дѣвушекъ, стоящихъ
одна за другою и взявшихся за таліи; так
же называется и одва весенняя игра. КС.
1887. VI. 483. Мил. 52. 9) Нѣсколько де
ревень или хуторовъ, составляющихъ одну
общину или одно имѣніе. 10) Кипіти у
ключ. Кипѣть, волнуясь. Уже окріп у ключ
кипить. Г. Барв. 502. Закипіли казани у
ключ. Рудч. Ск. И. 59. Засичав окріп у
печі, збігаючи ключем на черінь. Мир. ХРВ.
171. Ум. Ключенько,^ключик. Золотії ключеньки в коморі. Нп. Золотий ключик до
кожних дверей придасться. Ном. Л» 7393.
Клібча, чи, ж. І) Деревянный крюкъ.
Си. Ключка 2. Шух. І. 109. 2) Въ пѣснѣ
о Свирговскомъ, очевидно, кѣмъ-то испор
ченной поправками, неправильно употреб
лено вм. ключ—стая птицъ: воронів ключа
набігала. См. Макс. (1834). 71. АД, 1.161.
Ключ&рь, рй, м. Ключникъ,* ключарь.
Не було нікого коло неї, тільки старий не
дужий ключарь панський сидів у хаті. МВ.
Ключенько, ка, м. Ум. отъ клю ч.
Клю чечка, ки, ж. Ум. отъ клю чка.
Ключик, ка, м. Ум. отъ клю ч. 1)
См. Ключ. 2) мн. Раст. Ргіти іа ѵегіз. Вх.
Нч. І. 12.
К лючина, ни, ж. 1) Жердь. У нас'
так гарно колиску вішають: парубки клю
чин чотирі вирубають, ужівками зв'яжуть
та батогів два, та на батоги прив'яжуть
дошку та й юддаютыя. Г. Барв. 64. 2)
йїердь, которой прикрѣпляется солома на
крышѣ. Ой загув, загув сизий голубочок, си
дя на ключині. Мет. 24.
К лю чйння, ня, с. соб. Жерди, свя
занный по диѣ подъ угломъ и лежащія но
обѣ стороны соломенной крыши. Могил, у.
Клю чиця, ці, а г.= К л ю ч и н а 2.
К лю чівнйк, ка. м. У Кожевниковы
Щ*ревка па крюкѣ, вбитомъ въ потолокъ,
служащая для лодвѣ ш иван ія кожи. Шух.
I. 253.
К лю чка, ки, ж. 1) Крюкъ. 2) Дере
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вянный крюкъ, употребляемый для подвѣшиванія чего-либо, напр., дѣтской люльки,
ведра (двѣ ключки висять на веревкахъ
на каждомъ концѣ коромысла) и пр. Чуб.
VII. 384. Гол. Од. 61. 3) Деревянный
крюкъ въ виді> остраго угла, съ длинной
рукоятію, употребляемый для вытаскиванія чего-либо, наир., ключкою смичуть сіно
3 стогу; а рыболовы галицкаго Покутья
ключною вытаскиваютъ изъ воды постав
ленные для ловли рыбы вентері, верші.
КоІЬ. І. 73. 4)=Кілок 4. Н а ключку поче
пила рушник. Константиногр. у. 5) Крючекъ для вязанія рукавиць изъ шерсти.
Гол. Од. 69. 6) Крючекъ для протягиванія нитей сквозь начиння и блят (у тка
чей). Константиногр. у. 7) Родъ деревяннаго крючка у колесника, которымъ при
хватывается ступица съ одной стороны и
сверху, когда въ ней пробивають отверстія для спицъ. Сумск. у. 8) У гребенщи
ка: деревянный крючекъ съ подвязанною
веревочкою подножкою или педалью для
прижиманія палки съ нарѣзками, придер
живающей при работѣ пластинку рога.
Вас. 164. 9) Петля, образованная ниткою,
снуркомъ, веревкой. ІІІух. I. 151. Гол.
Од. 21, 23. 10) Ростокъ. Ключки пускйти.
Проростать (о сѣмени), 11) Переносно.
Хитрость, зацѣпка;, придирка. Каменец, у.
Желех. Ключки собі шукёти. Искать пред
лога. Ключку закинути. Намекнуть. 12) Родъ
дѣтской игры. Ном. Л- 12577. Ум. Клю
чечка.
К л ю ч к у вёти, к^ю , еш, гл. 1) О зай
ці»: метаіь петли, умышленно запутывать
дорогу, убѣгая, чтобы сбить гонящихся за
звѣремъ собакъ. Желех. 2) Дѣлать уверт
ки, увертываться. Желех.
К лю чник, ка, м. Ключникъ.
* К лю чниця, ці, ж. Ключница.
Ключув&ти, ч^ю, еш, гл. У овчинниковъ и кожевниковъ: мять кожу при по
мощи ключа. См. Ключ 6. Шух. I. 254.
К л е о ш н и к , ка, м. 1) = К лю чник.
Правда, добродію мій любий, каже старий
клюшник. К. ЧР. 6. Лях-Бутурлак клюш
ник галерський. АД. І. 210. 2) Въ цехѣ:
помоіцникъ цехмистра. 3) Въ рыболовной
артели: хранитель одного изъ двухъ клю
чей отъ денежнаго сундука (наАзовскомъ
морѣ).
Клю ш ннця, ці, .ѵ.==К лю чниця. Гакига— клюшниия од вирію. Ном. Л; 14029. У
нас невістка не робітниця, нашому добру не

Кляк— Кметукати.
Кукібниия, і нашим коморам не клюшниця.
Чуб.
К л яв , ва, м. 1) Заломъ на деревѣ,
камышѣ, стебляхъ хлѣба, дѣлаемый обык
новенно съ цѣлыо обозначить нужное; за
рубка на деревѣ съ той-же цѣлыо. 2) Ме
жевой знакъ, состоящій въ обозначенномъ
чѣмъ-либо (обыкновенно—зарубами, а ино
гда просто заломомъ) деревѣ или граничномъ столбѣ. К. ЧР. 424. Оборе плугом,
обнесе копиями, ровом обкопає, або огряничитъ кляками (землю). К. ЧР. 199. 3) Во
инѣшнемъ колесѣ водяной мельнипы каж
дый изъ двухъ деревянныхъ круговъ, ограничивающихъ колесо и сьлзывающихъ ло
патки. Черниг. у. 4) Ледяная сосулька.
5) Родъ дѣтской игры. Ив. 22.
К лякй ти , вйю, еш, с. в. клй кн ути,
вну, неш, и. Становиться, стать на кодѣни. Ой як дгвча ся улякло, на коліті
пред ним клякло. Гол. I. 237. Клякни,
клякни, жено моя, буде стята гловка твоя.
Гол. 1. 172.
К лявовйй , 4, ё. Клявовй дйрево.
Дерево, отмѣченное знакомъ для обозначенія мѣста межи. См. Кляк, клячйти.
Левч. 48.
К лймати, маю, еш, гл. I) Стучать
щеколдой 2) Чавкать. Клямаєш як свиня.
НВолын. у.
Клймба, би, де.— Клямбра 2. Угор.
Клйибра, ри, ж. Г) Родъ скрѣпы или
деревянныхъ тисковъ, употребляющихся
для удержакія вмѣстѣ сколачиваемыхъ досокъ. Перм треба у клямбри взяти, а по
тім вже мпут заіаняти. Подольск, г.
2) Скоба, скрѣпа желѣзнаи. Угор.
К лй и ва, ки, не Щеколда. Коли чує,—
стось .мпає біля клямки; відчинив двері.
Стор. Клямка запйла. Дѣло кончено, поздно
ужъ. Ном.
1840, 1841. Ум. КлямочкЪ.
Вана юраз притягне залізну клямочку з
гвіздочком Ком. II. 67.
Клймра, ри, ж .= К л я и б р а I. Шѵх.
1. 88 .

К лй н н я, ня, с. Брань. Вх. Лем. 425.
К лйн ути, ну, нѳш, гл. Хлынуть. А
кров так і клянут з його. ’Звенигор. ѵ
Слов. Д. Эварн См. Хлянути.
К лйпа, ни, ж. Старая корова. Вх.
Лем. 425.
К лйскати, каю, еш, одн. а. клйснути,
сну, нѳш, м. 1) Хлопать, хлопнуть. Біс
перістий свиснув, кляснув. ГуЛ.-Арт. (О.
1861. III. 106). 2)—язиком. Щелкать, щелк
нуть языкомъ. Вх. Лем. 425.

К лястй, ВЛЯН^ (КЛѲН^), нбш, гл. I)
Проклинать. Не співає чорноброва, кляне свою
долю. Шевч. 69. Любіть ворогів ваших, бла
гословляйте, хто клене вас. вв. М. V. 44
2 ) Поносить, ругать. Хоч і діжу з тістом
оддай, то гце буде клясти, що важко нес
ти. Ном. Л* 4831.
К лйтий, а, ѳ. І) Проклятый. Нехай
кляті бенкетують. Шевч. 53. Жидюга,
лічить гроші коло ліжка, клятий. Шевч.
135. 2 ) Переносно: упорный, упрямый.
К л яттй , тй, с. Проклятіе. Ой згадай
про мене, здійми кляття з мене, горлице
сивенькая. Гатц.
Клятьбй, би, ж. І) Проклятіе. Слухайте, панове-молодці, як то жіноцька
клятьба дурно йде. ЗОЮР. І 217 2 ) Заклятіе. Як німа клятьба, то візьмеш скарб,
а то, кажуть, ні. Канев. у.
К л я ч , чй, лі. Каждая изъ двухъ палокъ,на концахъ рыболовной сѣти (гбнишної сітки), невода; къ нлячу привязапъ канатъ, за который вытягивается сѣть. Браѵв.
12. Біля кляча на еподах камінь, шоб
сторч кляч ішов. Азовсп. побережье.
К лячйти, ч^, чйш, м. і) Стоять на
колѣняхъ. 2) Дѣлать родъ плетня въ лѣсу,
подрубивъ тонкія деревья, наклонивъ и
перепутавъ ихъ между собою. Чигир. у.
' К лячй ти , чу, чйш, ід. I) Заламывать
стебли растеній для обозначенія чего-либо;
вообще дѣлать клян (см. Клян 1 и 2). Кін
чать комиш: охвативши в оберемок стоя
чого на пні комишу і стиснувши його кріпко
руками, переломлють: комиш... покаже при
знаку. О. 1862. II. Кух. 65.
Кляч(ш )нйв, ва, д /.= К л яч . Вас. 18(5.
Клйштор,-ра, и. Католическій монас
тырь. Будувать кляиїтори і костьоли Стор.
МІІр. 45.
К и етй н я, ні
—Кметиця. В рям я б
одяглася я, на'іе та кметиня. Щог. Вор. 36.
Кмѳтйти, кмеч^, тйш, и . Смекать,
понимать; замѣчать, примѣчать. Уже ди
тина кметить. НВолын. у.
К и етйц я, ці, ж. Крестьянка, жена
крестьянина. Коб мі Бог дав такі косоньки,
годна ж бим бути за кмітсъким сипом, №
кмітським сином кметіщъов бути. Гол. IV. 7 1
Кмѳтлйвий, а, ѳ. Понятливый.
Кмйтсьвий, а, е. Крестьянскій, при*
надлежащій киётеві. За кмітським яіН0М
кметицъов бути. Гол. ІУ. 77.
Кметувйти, т^ю, еш, гл. Думать, Раз
думывать. Так чоловік кметував, поглядає
ючи. Св. Л. 160'

Кметь—Княжевський. К кѳть, тя , лс. 1) Крестьянинъ, хлѣбо-.
папгецъ. Два кметі, пан третій. Ном.
$ 1175. 2) Смѣтливый человѣкь, наход
чивей, хитрецъ. Подольск, г.
К м ітити, км ітли ви й , кж ітувйти =
Кметити, кж етливий, вм отувати. Кміт
ливий хлопець, то й гивидко навчиться.
Канев. у.
'
К нап, па, ле. Ткачь. Вх. Лем. 425.
Б н й га, ги, ж. 1) Книга. Листоньт
пише, книги читає. Чуб. III. 306. Ой
хто б мої слова списав у книгу, Б . Іов.
42.. 2) Томъ, часть сочиненія. 3) Чайка
(цтида). Вольт, г. Ум. Книжечка, книжка.
Зроблю маленьку книжечку. Шевч. 376.
Письменному— книжка в р у т . Ном. № 6016.
Троянське плем'я все засіло коло книжок
та аж потіло і по латинському гуло.
Котл. Ен. IV. 21.
Бниг&рня, ні, ж. Книжный магаэинъ.
Книгйрський, а, е. Книгопродавческій.
Бниг&рь, рй, ле. Книжный торговець,
книгопродавець. За помічну ш. п. Кожанчикова, гцо не тільки яко книгарь, але яко
правдивий... приятель покійників прийнявся
за сю справуі друкується тепер усе. Пе
редмова до Кобз. Шевч. 1867.
Книгогриз, за, м. Презрительно: книжникъ, вѣчно возящійся сь книгами. Т и
написав томів із сотню, книгогризе. К.
Дз. 52.
Книго8бір, вббру, лс. Библіотека. В
книюзборі батька Тараса. Ном. П.
К нйж ѳчка, ки, ж. Ум. оть кн и га.
Кнйнгка, к и , ж. Ум. оть к н й га.
Книж кбвий, а, ѳ. Книжный. Залюбовський прислав власного збору приказки:
127 книжкових і й8Г> записаних в Батеринославщині. Ном. І.
К нйж ник, ка, лс. Книжникь, люби
тель киигъ; большой грамотей. Одно изъ
иожеланіЁ на крестинахъ новорожденному:
Щоб був великий книжник! Мил. 27. 3
мене не великий книжник. О . 1862. ѴІП. .9.
К нйж ницький, а, е. Книжничій. Те
пер займаймо книоюницьку голоту (бурсаМв), гцо висипала з Брацтва в личаках.
К. ПС. 69.
К ниж ній, я , в. Книжный. Вибачайте,
люде добрі, гцо козацьку славу так навманя
Росказую без книжньої трави. Шевч. 206.
К нип, па, лс. 1 )= Ґ н и п . 2) Неотеса,
иуяикъ. Тале ходило два: подивиться—Кнггт , а як заїра! Лебед. у.
Кнйпѳць, нц я, лс.= Ґнипоць.
К ниш , ш&, лс. 1) Родъ хлѣба съ заво-
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роченными внутрь краями- в смазаннаго'
свинымъ. саломъ или воноплянымъ маеломъ. Чуб. ѴП. 444. Повна п іч паляниць,
посередині книш. Ном. У гуцуловь вь
книш кладется смѣсь взъ варедаго карто
феля, овечьяго сыру, смѣшаннаго сь иетрушкою, чеснокомъ и пр., а сверху масло
или солонина. Шух. I. 143. 2) Пренебрежительное прозвище свящёняиковъ и
дьячковъ. 3) Камковий верхъ иѣховой
шапки галицкаго мѣщанина, выдающійся
надь опушкой въ формѣ книш4. Гол. Од.
18. 4) мн. Родъ вышивокъ на рубахѣ.
Чуб. ѴП. 427. Ум. Кнйшик.
Кнброо; са, лс. Кабаній самець, не
кладеный. Шух. I. 212.
К н ур, р4, лс. Боровь. Кнур у берлозь.
К. ЧР. 372.
Кнуров&тий, а, е. Похожій на борова.
К нуровйна, ни, ж. Мясо борова.
К н урйчий , а, ѳ. Принадлежащій, свой
ственный борову. Волосся жорстке, як кну
ряча гцетина. Стор МІІр. 129.
К ню х, ха, лс. Увалень, неповоротли
вый человѣкъ.
Кню хйтий, а, ѳ. Брюхастый. Борз. у.
К н ягй н ѳч ка, к и и к и ягй н ьк а, ки,
ж. Ум. оть к н яги н я.
К н я ги н я , и і, ж. 1) Княгиня, жена
князя. У його жінка княгиня, з Волині
ляшка. К. ЧР. 46. 2) Новобрачная. Ой
вийди, мати, огляди, гцо тобі бояре при
везли: привезли скриню й перину і молодую
княгиню. Нп. П і, молода княгине, не піду
я до тебе н а весілля. МВ. І. 42. 3) Родъ
весейняго хоровода съ пѣснямн. Грин. III.
114. Ум. Княгинечка, ннягмнька, княжбйна.
Засватав собі княгинечку. Нп. Ж інка княгинька, а хат а неметена. Ном. Л» 9118.
Яворові сінці, тесові стільці, а па т их
стільцях красна княжейка. АД. І. 45.
К н я гів н а , ни, ж. Вмѣсто общерас
пространенная князівна встрѣчено у Огороженва: Олыерда Гедеминовича, нарожден
ного од тверської княгівни Уляни. Стор.
МПр. 62.
К н я гн й , д й т и , с .= Е н я ж й . А в тан
ц і ходить княгня Іванко, на головойщ со
кола носить, в правій ручейці коничка во
дить. АД. І. 36.
Княж&(й), яб&(й)ти, с. Молодой князь;
сынъ князя. То в т ій галері Алкан-паша,
трапезонськее княжя. АД. І. 208. В рид
вані сидів князь із княокам. К . ЧР. 212.
Е н яж бвськяй , а, е. Княжеекій. Кня-
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Княжейка—Кобеняк.

іжевські челядинці вештались по містечках,
селах і хуторах. Стор. МПр. 65.
Е н яж бй ка, к н , ж . Ум. оть к н я гй н я .
В няж енбцький, а, в. Княжескій. КняЖенецькі замки. К . ЧР. 220.
В няж ѳнбцтво, ва» о. Достоинство
князя* К. ЦН. 280.
Енйжѳство, вау с* Княжество. Було в
якомусь княжестві три княжецькі дочки.
Рудч. Ск. Н . 89.
Еняж бцькиЙ , а» е. 1)= К н яж ѳн ец ьЛнй. Було в якомусь княжестві три княжецькі дочки. Рудч* Ск. П. 89. 2) Отно
ся щійся въ новобрачным*. Вже й коровай
спекли, княжецькцй калач на .столі. О.
1862. ѴШ. 24.
Е нйж и й, а» в. Княжескій. Лютує го
лод в Україні, лютує в княжому селі, ст р •
ти вже княжі погнили. Шевч. 882.
Е н яж й ти , ж ^, жйш, гл. 1) Княжить.
2) Быть женихомъ или невѣстою. Буду ж
бо я в суботу княжити, будуть мені боя
р и служити. Рк. Макс. Устань, М арусенько, не княоюи, відсунь кватирочку, •по
гляди, чи всі бояри на дворі Рк. Макс.
Е н яж н й , нй, ж. Княжна. І княжні
своїй маленькій сорочечки шила. Шевч. 828.
Е н й зи к , к а, м. Ум. оть кн язь.
Б н й вів, эѳва, 8ѳвѳ. Ііринадлежащій
князю. Князева перва жінка. Рудч. Ск.
II. 93. г
Б н я в ів н а , ни, ж. Княжна. Кирило,
вбивши змія, визволив князівну і оддав кня
зю. ЗОЮР. II. ЗО. Чи воно яка князівна,
чи королівна? Рудч. Ск. П. 16.
К нязівство, ва, с. Княжество.
Е н язівськ и й , а, е ^ Е н я ж ѳ н ѳ ц ы с и й .
М и роду князівського. Мил. 96.
Е ня8ь, 8я, м . 1) Князь (государь или
особа княжескаго титула). Тогді то у городі Лебедині,царі і князі великим всі дивом
дивували. Макс. Стереглись вони, проходячи
побіля замку князя Вишневенького. Стор.
МПр. 61. 2) Новобрачный, женихъ. Слу
хайте. бояре, гцо князь бреше. Ном. № 12778
Молодії князя зараз будуть (—молодий
з молодою). МУЕ. 111. 128. Ум, Князик»
князьбк. М ій орлику, мій князику! Г. Барв.
495. Н а білому острові живе собі... якийсь
князьок. Рудч. Ск. II. 93. У в. Князюкж
К. ЦН. 223.
ВнЯ8ЬКЙЙ, &, й. 1 )= К н яж е ц ьк и й і.
Обернемо в хліви князькі чертоги. К. ЦН.
241. 2)=Нияжвцьиий 2. Підхбдити під

князькйй вінёць. Вінчаться. Щоб ти під
князькйй вінёць не підійшлй! Желаю тебѣ
остаться въ дѣввахъ! Б . ЦН. 201.
Е н язь б к , зькб, м. Ум. оть хняаь.
КнЙ8ЬСТВ0, ва, С .=К нЯ 8ІЙСТВ0.
Еняаьоькйй, &, 6 = Е н я 8 ь к и й . Вся
кому роскаже, гцо вона князьська дочка
МВ. П. 32.
ЕНЯ8ЮВ&ННЯ, н я , с. Княженіе.
Еиазюв&ти, 8юю, еш, гл. 1) Княжить,
быть княземь. А ле то гце за Батия, як
князювали колись князі. Васильев, у. Не
перестане, мабуть князь... князювати. К.
Бай. 39.
Е ня8ю ва, ки* м. Ув. оть кн язь.
Е о. Неотделимая частица, употреб
ляющаяся при повелит, наклоненіи, по
добная русскому ва. Ходи-ко, дай-ко! Вх.
Зн. 26.
Еоб и Еобй, сз. 1) Если-бы, когда-бы.
Коб хліб та одежа, гпо їв би лежа. Ном.
Ой коби я зозуленька, гцоб я крильця
мала, я ж би тую Україну кругом облі
тала. Чуб. V. 5* 2) Какъ. Сухий марець,
мокрий май,— буде жито коби гай. Ном.
№ 446. 3) Кбкъ-бы. Пливе човен... коби не
схитнувся. Гол. III. 299. 4) Пусть, лишьбы. Легіт, коби здорові, не конче і журяться^про це.* Федьк. Коби зуби, то хліб буде.
Поел.
Кбба, би, ж. 1),Капюшонъ въ верх
ней одеждѣ (в опанчі, кобеняку). Мирг. у.
Слов. Д. Эварн. Здорові! привітався він,
скидаючи разом з кобою й шапку. Мир.
Пов. І. 115. 2) Рыба: Ооііо ПиѵіаШіз. Вх.
Лем. 425.
Еоббля, лі, ж. 1) Корзина. Бх. Зн.
26. Постав, мати, кобелю, де я мала по
стелю. Гол. 2) Сумка, котомка. Набірають калщт-гусочок в кобелі (торбинки)
скільки спроможуть. О. 1862. ІУ. 30. 3)
Рыболовный снарядъ, похожій на сак. Чи
гирин. у.
Еобенйти, ню, н іш , гл. Ругать, но*
носить. Кричав буцім то навіжений і кобенив народ хрещений, як водиться в шин
ках у нас. Котл. Ен.
Еббень, н я , м. Кашошонь у бурки.
Надів даху... ззаду кобвнь так і грає.
ЗЮОР. І. 175.
Е обенйк, к£, м. Суконная длинная
верхняя одежда съ капюшономъ. Чуб. ѴН.
422. Чоловік в чорному кобеняку і нюг
тарськгй кучмі. Стор, МПр. 107. ПгдЧзжа$ якийсь чоловік до кургня,— кобеняком

Кобер—Кобло.
нап'явся, у простій одежині. Рудч. Ск.
II. 206.
Еобёр, брй, м. Еоверъ. Левч. 58. Ум.
Кобёреідь. Постелю я кобереиь. Нп.
Кббець, бдя, л(.=К ібець. Страхопу
ди гріх драти, бо він за курами т ят е—
кобця б’є. Чуб. І. 60.
Кббза, ви, ж. 1) Струнный музыкаль
ный инструментъ. Сидить на могилі кот
зак старесенький, у кобзу грає-виграває,
голосно співаєш Мет. 443. В ін усюди веш
тається та на кобзі грає. Шевч. 7. На
речах—як на кобзі. Ном. № 2989. 2) Рыбо
ловный снарядъ изъ тонкихъ прутьевъ.
Сим. 148. Ум. Кббзонька, кббзочка. В коб
зоньку грае, гарно співає. Грин. III. 21.
Еобэарів, рёва, вѳ. Принадлежащей
кобзарю. Ш анували памуять кобзареву. О.
1861. III. 25.
Кобв&рство, ва, с. соб. Еобзари. К.
Кр. 112.
Кобзйрь, рй, м. 1) Пѣвецъ, акомпанирующій ребѣ на кобзѣ. Кобзарі швендяють
поміж людьми, грають на кобзах, на бан
дурах да співають усяких пісень. К. ЧР.
259. І про неї добрим людям кобзарі спі
вають. Шевч. 2) Поэтъ. Кобзарю/ не ди
вись ні на хвалу темноти, ні на письмен
ницьку огуду за пісні. Куліш.
Кобз&рьський, а, ѳ. Принадлежавши
кобзарю.
Кобзарювйння, н я , с. Бытіе кобза
рём. Желех.
Кобэарюв&ти, рюю, еш, гл. Быть коб
зарём. Желех.
Кобзйда, ни, ал?.=Кобза. Узяв кобзину в руки та й зачав співати. Федьк. Поез.
І. 4. Ой далеко чути козака Ворла, що
іде з кобзиною. Гол. І. 272.
Кббвонька, ки, ж. У в. оть кббза.
Кобз^ра, ри, ж. Ум. оть кббза. Глянь,
Орфію, глянь із неба, дай кобзури мні
своей. Котл. Ен.
Кобй. См. Коб.
Кобйла, ли, ж. 1) Кобыла .Норовиста
як кобила. Ном. № 2672. Старій кобилі не
брикаться, сивій бабі не цілуваться. Ном.
№ 8888. 2) Скамья на высокихъ ножкахъ,
Употребляемая при мазаньѣ стѣнъ и потолковъ. 3) Скамья или подмостки, на которыхъ
наказываютъ кнутами преступниковъ. 4)
Бревно, на которомъ кожевники развѣши*аютъ кожу для выработки и для сушки.
Бас. 157. 5) У горшечниковъ: круглый
или вубическій комъ глины, вѣсомъ отъ 8
До 30 пудовъ, составленный изъ слѣплен-
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ныхъ вмѣстѣ отдѣльныхъ шаровъ мокрой
глины. Вас. 178. 6) Названіе шестерки
трефъ при игрѣ въ дйгана. КС. 1887. УІ.
466. Ум. Кобйлка.
Е обйлина, ни, ж. Конина, кобылье
мясо. Ікавко-ікавко, де була?— У Ііи'гві.—
Що їла?—Кобилину.— Де діла?—Покинула.
Ном. № 13390.
Кобилйнець, и д я, м. Конскій пометь.
Вх. Уг. 245.
Кобйлйця, ді, ж. 1) Ксбыла. В ін нанявся в єї... три кобилиці пасти. Рудч.
Ск. І. 87. 2) Козлы, подпорки, подмостки.
3) Столбикъ на дорожкахъ и мостикахъ съ
вертящимся крестомъ. 4) Отрубокъ дере
ва, на который натягивается кожа -для
очистки отъ мездры. Сумск. у. 5) Часть
вѣтряной мельницы: балка, въ которую упи
рается веретено шестерни верхнимъ кондомъ. Есть еще и кобилиця нижня. (Залюбовск.). 6) мн. Перила. Лохвицч и Гадяч.
у. 7) Насѣк.: родъ полевыхъ кузнечиковъ.
Шух. I. 23.
К обйлка, к и , ж. 1) Ун. отъ кобйла.
Тарадайка торкоче, кобилка бігти не хоче.
Ном. № 11439. 2) У . гребенщиковъ: ин
струментъ для нарѣзки зубьевъ гребня.
Вас. 164. 3) Ручка весла (гребки), пер
пендикулярная къ лбяаті (на днѣпровскихъ
лодкахъ, дубахъ). Мнж. 179. 4) Часть лука,
употребляемаго шерстобитами. См. Лук.
Черниг. у. 5) Подставка для струнъ у
скрипки, бандуры. КС. 1882. ѴНІ. 282.
6) Грудная кость у птицъ (сісасіа). 7) Пал
ка, употребляемая въ дѣтекихъ играхъ ді
дбк і ийтка. Ив. 25, 29. 8) Часть начйння.
См. Начиння 3. Шух. Г 256. МУЕ. ЦІ. 18. 9)
Насѣк. АрЬгорЬога. Вх. Пч. I. 5.
Кобильёха, х и , до.—К оби лярка. Вх.
Лем. 425.
Кобильчйна, ни, ж. Плоховатая ко
была.
Еобилй, лйти, с. Лошонокъ женскаго
пола. Вх. Лем. 425.
Кобилйнка, ки, ж. 1 )= К о б и л яр к а.
Вх. У г. 245. 2)=:Кобилинець. Вх. Лем. 426.
К обилйрка, ки, ж. Порода болыпихъ
круглыхъ сливъ. Вх. Лем. 426.
К обйлячий, а, е. Кобылій. Вештаюсь,
як кобиляча голова. Кобиляча голова дурні
ша за курячу. Ном. № 10234.
Кббло, ла, с. Кустъ камыша, возвышающійся надъ окружающимъ; обыкновен
но это кусокъ оторваннаго во время поло
водья, пловучаго камыша, гдѣ нибудь сно
ва оста нови вшдгося, Днѣстръ.

Ковадло—Ковбаса.
.К овёдло, ла, с. Наковальня. Вас. 148.
В ліз між молот і ковадло, Ном. № 1817.
Казав положити їх на ковадло і ну дути
молотами. Чуб. І. 155.
Бовёлдо, да, с. Молоть для передвиженія шпалъ. Борз. у.
Бовалбнко, к а, лс. Сынъ кузнеца. Ой
піхто ж так не заграві як той коваленко.
Чуб. Иногда—просто кузнець. Ой де ж
т ії коваленки живуть, гцо хороші черевички кують? Чуб.
Бовалбнька, к и , ж. Маленькая нако
вальня для отбивки косъ, имѣющая видь
четырехугольной пирамиды, вершина кото
рой обращена внизъ и вставлена ’в ъ дере
вянную подставку. Константиногр. у.
Б о вёл и к , к а, м. Ум. отъ ковёль.
Бовалйсько, к а, м. Ун. отъ ковёль.
У коваля тою був старий батько... От
ковалйсько посилає... по свою батька. Чуб.
I. 155.
Б о валй ха, хи, ж. Жена кузнеца. Лби
коваль та ковалиха,— а тою буде л и т , Ном.
№ 5420.
К о вал ів, лбва, вѳ. Принадлежащій
кузнецу. Проїжджаючи мимо ковалеву ха*
щу,{ Шрамодрізнивсь. К. ЧР. 203. Ковалёва
горілка. Названіе водки, которую пьютъ
на крестинахъ. Мил. 24. См. Ковёль 3.
К о вал івн а, ни, ж. Дочь кузнеца. Оце
ж тобі, ковалівно,,., опівночне обнімання. Нп.
К овёль, л й , м. 1) Кузнець. У кузні
коваль, забувши про залізо в горні, балакав
з хуторянами про чорну раду. К. ЧР. Ко
валь коня куѳ, а жаба і собі ногу дає. Ном.
№ 2548. 2) Холбдний ковйль. Слесарь.
Ж інка старою холодною коваля. Стор. МПр.
155. ’3) Названіе отца новорожденная (на
крестинахъ). Мил. 24. 4) Названіе плохого,
въ ходу вола. КС. 1898. VII. 46. 5) На
с ік . щелкунъ, Еіаіег. Вх. Пч. І. 6. 6 ) =
Коваляк. Бх. Уг. 245. 7) Насѣк.: тараканъ.
Бх. Уг. 245. 8) Кусокъ сала, даваемый
лучшему гонщику берлинъ и плотовъ. В ін
добре жене—коваля дістане. Любечъ. Ум.
Новёлих, ковёльчик. Ковёлики в паністарій
нуютъ. Страшно. Ном. № 13650.
К овйльний, а, ѳ. Для ковки употреб
ляю щійся (о молоткѣ). Вас. 148.
Б о вёльи я; ні, ж. Кузница. Левч. 63.
КС. 1889. У.—VI, при лож. 75.
Ков&льство, ва, с. Кузнечество, вуз*
ночное ремесло* Батько знов його вибив і
оддав ковальства вчитись. Рудч. Ск.
Повйдьський, а, е. Кузнечный. Роз

дувсь, як ковальський міх. Ном. № 3377.
Сопе, наче ковальський міх. Левшц. Пов. 346
К овёльчик, ва, м. 1) Ух. оть ковйль.
2) Птица: пищуха, СегШ а Натіїіагіз. Бх.
Лем. 480.
К овальчук, кй, * .= К о в а л е н к о 1.
2) Ученикь кузнеца.
Ковалювйтн, ліою, еш, гл. Заниматься
кузнечнымъ мастерствомъ. (Цигани) кова
люють та кіньми мінжують. Стор.
МПр. 170.
Б о вал й к , кй, м. Навозный, лошади
ный жукъ. Сеоігириз зіегсогагіиз.. Бх.
Уг. 245.
Ббваннй, а, ѳ. 1) Подкованный. Ой
стукнули ковані коні на дворі. О. 1862.
IV. З І. Ся на обидві кована. Этой не про
ведешь. Ном. 2) Окованный. Ой де ж
твої, Печат ку, кованії вози? Макс. Ста
росвітська скриня на коліщатах, кова
на залізом вся. Левиц. І. 193. 3) Моще
ный. Як поїдете у міспю, то шукайте
кованої вулиці; вона тілько одна там і є.
Звенигор. у. 4) Чеканенный. Достав мальо
вану тацю, сріблом ковану. К. ЧР. 42. 5)
Съ измѣненнымъ удареиіемъ: новйний. Пят
нистый (о масти свиней). Кабана будут сма
лить... и смалять ковйного или білого. Сим.
142. В ід мок> кованою кабанця не втече
ні один завць. О. 1862. II. 25.
Б бваи ва, ки, ж. Кованье. Кованка ко
ней одна гцо стоїть.
Бовйния, н я , с .= К у в а н н я .
Б овёти , кую, ёш, гл.= К увйти .
Ковйч, чё, иі.= К оваль. Бх. Зн. 26.
Бовбён, нё, м. 1 )= К о в б и ц я 2. Желех.
2) Короткій толстый обрубокъ дерева,
употребллющійсд вмѣсто табурета. Вх.
Зн. 26.
Бовбёнитися, нюся, ниш ся, гл. Ва
ляться въ грязи. Ковбаняться свині в гря
зюці. Харьк. у.
Ковбёнька, ки , ж. Ум. отъ ковбёяя.
Бовбаню га, ги, ж. Ув. отъ Ковбёня.
Бовбёня, ні, ж. Котловина или глу
бокая яма, наполненная водой. Вас. 200,
207. Не шукай моря,— і в ковбані вто
пишся. Чуб-1. 294. 2) Яма въ рѣкѣ, морѣ.
Ум. Ковбёнька. Ув. Ковбанюга. В ін згрома
див усі води у меря великі і на дні їх ковбанюш поховав навіки. К. Псалт. 74.
Бовбасй, ой, ж. Колбаса. Я к би ков
басі да крила, то вже б лучної пт иці й
на світі не було. Ном. Ум. Ковбйска. Кожній свашці по ковбасці. Ном. № 3528.

Ковбаситися—Ковизка.
КовбАситися, шуся, сишся, м. Во
зиться въ грязи.
ЕовбАсва, ки, ж. Ум. отъ вовбасА.
Ковбасний, а, ѳ. Колбасный. Ковбасні

кишки.
КовбАснив, ка, м. Колбасникъ.
КовбАсниця, ці, ж. 1) Колбасница.
2)=Ковбасянка. Вх. Лем. 426.
КовбАсня, ні, ж. 1) Колбасная лавка.
2) Мѣсто, гдѣ дѣлаются колбасы.
Ковбасйник, ка, лс.*=Ковбасник. Вх.
Зн. 26.
Ковбасйнка, кн, ж. Кишка для колбасъ.
КовбАтка, к и , ж. Кусокъ. Дали ковбатку свинини, що була в борщи Алв. 50.
Чоловік кабана смалив, циган і паршивея:
дай та й дай йому м'яса. Той дав йому
ковбатку. Ном. Л* 938.
Кбвбах, ха, л .= К у б а х .
Ковбйрь, рй, м. Мѣсто на рѣкѣ глу
бокое, съ тихой, водой. Шух. I. 6.
Кбвбиця, ді, ж. Печь, переднее отверстіе печи. Желех. Шанувавши ковбиці,
лавиці, коцюбу, помело, пікну лопату, сту
пу й перехрестя і вас, яко ґречних. (Знахарскій прнговоръ). Ном. № 8372. 2) Чурбанъ, на которомъ рубятъ дрова. Вх. Зн. 26.
Ебвбок, бва, м. Болѣе толстая часть
дерева, уже отрѣзанная отъ вершины. Шух.
I. 88. 177. Ум. Кбвбчик. Вх. Зн. 26.
Ковббта, ти, ж. Лма въ болотѣ, рѣкѣ.
См. КовбАня. Сим. 145.
Ковб^р, ра, м. 1) Лма въ водѣ, вы
битая паденіемъ последней. Під першим
уш ком був ковбур, ею вибила вода. Шух.
1. 316. 2 ) = Ковбаня. Желех.
Кбвбчик, ка, м : Ум. отъ кбвбок.
КовгАн, на, м. 1) Кусокъ льда или
облитаго водой и замороженнаго кізякА, на
которомъ дѣти катаются съ горъ. 2) Кабанъ. Мнж. 89. Харьк. г.
Кбвганка, ки, ж. 1) Деревянная ступ
ка для толченія сала. Ковшика салу переводчиця. Ном. А* 10297. Сала... чорт-ма
вковихнці. К. МБ. III. 2 4 1 .2)=Ковган 1. КС.
1887. VI. 482.
Ковдбба, би, ж. Озерцо.
Ковдбвбина, яи , ж .=К олодовбина.
Левч.
Кбвдра, ри и кбвдря, рі, ж. Одѣяло.
Котл. Ен. Слов. Г. Барв. 363. Въ крестьянскомъ быту очень плотное рядно, служа
к е одѣяломъ или подстилкой вмѣсто тю
фяка. Вас. 168.
Ковёр, врА, м. 1) Коверъ. Вас. 171.

Од свата до \свата доріжка услата ши
тими коврами. МУБ. III. 102. 2) Одѣяло.
Мил. 162. Ум. Ковбрець. На віз посадила
та коверцем заслала. МУЕ. III. 159. Но
чувала, моя матінко, під коверцем. Мил.
162.
КовѳрзА, 8Й, ж. 1) Раздумье, размышленіе. Об миленькій своїй дитині водив
по мізку коверзу. Котл. Ен. III. 68 и Слов.
2) Чепуха. Лемішка хотів г собі закидати
по московській... але замолов таку коверзу,
що тільки сам маоснув' рукою. Левиц. І.
332.
Коверзувйти, 8^ю, еш, гл. 1) Умство
вать, измышлять, стараться. Розумом мир
ським гріховно коверзує. * К. М. X. 18. Як
уже він не коверзував, щоб вирятувать його,
а нічою не здужав вигадать. Стор. 2) При
вередничать, капризничать. Навісноюловий
Васюта коверзував - коверзував, далі таке
вигадав, що ледвг й сам не пропав. К. ЧР.
300. Було шляхта знай чваниться, день і
ніч гуляє та королем коверзує. Шевч. 130.
3)—над ним. Издѣваться, помыкать. Отак
уранці жид поганий над козаком коверзу
вав. Шевч. 132. Ще гірш надо мною ко
верзує вона, ще гірш варипТь з мене воду.
МВ. (О. 1862. III. 68).
Ковѳрдбвий, а, е. Ковровый. Коверцові (барвні) лежники. Шух. І. 98.
Кбвзалка, ви, ж. Катокъ на льду.
Мил. 55.
Кбвзати, заю, вій, гл. Дѣл&ть скользкимъ, гладить, тереть. Не ковзай підлоги
ногами.
Ковзатися, заюся, ешся, гл. Сколь
зить, кататься по льду. Не ковзайся, бо
підошви в чоботях попротираєш.
Ковзблнця, ці, ж. Гололедица. От
ковзелицяу - насилу до хлівчика дійшла.
Черниг. у.
Ковзкйй, А, б. Скользкій. Реміняка
плавка, ковзка, до дерева не пристає. Чи
гир. у.
Кбвзко, нар. Скользко
Ковзан, на, ч. Ползаюіцій ребенокъ.
Ковзь! меж. Скользь!
КовйвА, зй, ж. Бочарный инструментъ
для егибанія обручей. Сумск. у. Ум. Но
визна.
Ковизйтися, ж ^ся, зйшея,
Ко
мизитися. Сим. 213.
Ковйэка, ви, ж. І) Ум. отъ вовивА.
2) Палка съ загнутымъ концемъ, разно
видность кнйкА. От ідуть льодом, а дід
ходе з ковизкою.. Як учеше (по льоду) ко-
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Ковила—Когутячий.

Мнж. 119.
Въ игрѣ въ свинку ею гоняютъ свинку.
Мнж. 182.
К о в и л і, ли, ж .= Т н р са. Ковила^ що
стелеться п о ш ироких ст епах. О. 1862.
IV. 90. і
К о в ін ь к а , ки, ою. 1) Палка съ загнутымъ концомъ. Родъ дѣтской игры, въ ко
торой ковінькою гоняется обрубонъ дерева
или камешекъ. Сим. ,6. Отъ этой игры вы*
раженіе: на руку ковінька. Какъ разъ того
и надо. Какъ разъ кстати. Сим. б. Н аш о
м у Н еч и п о р у на р у к у ковінька. Ном. М а 
визкою , т ак селезень г вкипів.

р у с і на р у к у

ковінька,— мергцій

з

хат и.

Кв. І. 49.
Кбвмір, ра, ле. Воротникъ. У гюю на
серт уиг був червоний ковмір. Ком. II.
Кбвмо, ма, с. Вязка конопли или льна.
К овнір, ра, и/.=К овмір. К озак звик
червону с т р іч к у в ковні]п носити. І\. ЧР.
827. Ум. Ковнірёць. А в наш ою В асиля...
виш иваний ковніреиь. Чуб. V. 1115.
Ководка, ки, ж . Позвонокъ (сппниой).
Вх. Лем. 426.
Поворот, ту, м 1) Коловоротъ. Л зи к
як на ковороті гуляє. Ном. Л? 12972. 2)
Ворота, которыми запираются выходныл
улицы изъ села для охраненія полей отъ
домашнихъ животныхъ. КС. 1893. V. 275.
Руди Ск. II. 171.
Ковп&к, кй, м. I) Колпакъ, шапка.
О т тепер я козак , гц о . на мені червоний
ковпак. Мет. 194. 2) Родъ посуды? Я к я
була в свою бат ька дівкою, то вмивалася
з ковпака орглкою , а вт иралася білою х у 
стиною. Грин. III. 358. Ум. Ковпачбн.
Ізігнувся і підскочив, ще й поправив ковпа
чок . Чуб. V. 20.

К овтати, тйю, еш, одн. в. ковтнути,
н^, нбш, гл. Глотать, глотнуть. М овчав
він , мовчав , т ілько знай сльози ковтає. Кв.
І. 57 К ідна Леся м абут ь бобре ковтнула
знахарчиною зілля од переполоху. К. ЧР.
150. Слинку ковтати. Видѣть, какъ другіе
ѣдятъ, а самому не имѣть возможности.
Н аш ом у

т ел ят і

лиш

слинку

ковтати

Ном .V 1038. Употребляется и въ болѣс
широкомъ значеній: не имѣть возможности
одѣлать желаеиагв въ то время, какъ дру
гіе дѣлаютъ.
К ^зткй , ків, мн. 1) Серьги. О. 1861.
XI. Сіид. 29. Гол. Од. 60. Шух. I.
130 В ст ьож ках, в нам ист і і ковт ках
т ут т анцю вала викрут асом. Кот. Ен. 2)
Сбившіеся комья шерсти. Д и ви , які ковт 
ки он на собаці Канев. у.

К овтнути. См. Ковтати.
Ковтбк, ткй, м. Глотокъ. Кричить
Е нея ледащицю злигаю я в один ковток
Котл. Ен. VI 27. От він ізійшов на низ
щоб ковткув гзо три води ковтнути. Рудч
Ск. II. 171.
Ковтон^ти, н^, нбш, гл. Сильно глот
нуть Сивуш ки зараз ковтонули по кглиш
ку. Котл. Ен.
Ковтрушкбвий, р, ѳ. Сдѣланный изъ
простой, недостаточно очищенной шерсти
(о сукнѣ).
Ковтун, н&, м. I) Медиц. Колтунъ,
Рііса роіопіса. Л учне відразу ковтун з го
лови збут и. Ном. Л? 4285 І довгі коси в
р е п 'я х а х о поли бились в ковт унах. Шевч.
840. 2) Вообще сбившіеся въ комья воло
сы. 3) Комокъ овечьей шерсти, попадающійся про разбираніи ея для чесашя
Вас. 152.
Ковть! м е ж , выражающее глотаніе
Сосниц у.
Ковтьбба, би и ковтьббина, ни, ж.
Оставшееся на л укахъ послѣ полово хья
углублеше въ землѣ, наполненное водою и
заросшее осокою- А еже кабана то ш у
кай де небудь біля ковтъоби
Черном, и
Крем. у. Там т аьа твань та т акі ковтъо
б и , і/(о й волами звідт іля не виідсш. Мирг.
у. Слов. Д Эварн.
Ковтіох, хй, м. Карликъ. Вх. Зн. 26‘
Ковтйх, ха, л і.= К овтун 2. В голо
вах ковт яхи. К. МБ. XII. 276.
Ковчбг, га, м. Ковчегъ. Увійшов Ной
у ковчег. €в Л. XVII. 27.
Кбгут, та, м. 1) Пѣтухъ Д ва когути,
два дима, дві господині ніколи не погодять
ся. Ном. 2) Тетеревъ
(у гуцулоьъ).

Шух. I. 237. 3) Пѣтушье перо па шляиѣ
гуцула. Шух I. 12^. Ум Когутик. Ув. Ко*
Гутйще. С у мене когуыищ е , що всю нічку
кукуріче Нп.
К эгутн к, ка, .и. Ум. отъ когут 1) Ой
морозе, морозонььу, добрий чоловіче! Зморозь
т ою когут ика , нехай не кукуріче. Чуб. V

113. 2) Самый верхній конецъ смереки.
Шух. І. 176 3) Узелъ на перевязи сно
па. Вх. Зн. 26. 4) Кѵрокъ ружья. Шух. І.
229. 5) Порода продолговатыхъ кпслыхъ
яблокъ. Вх. Лем. 426. 6) Раст. Совѵаііапа
ЫЫ’а. Лв. 97.
Когутйщѳ, ща, м. Ув. отъ кбгут.
Когутій, я, е = К огутячий. Вх.
Лем 426.
К огутячий, а, ѳ. Пѣтѵшйі Желех

Кодаш—Кожушок.
Код&ш, ша, м. Исполниющій обязан
ность возницы на свадьбѣ (въ Буковині»).
Скиньтеся по грошеві, купіть коня кода„ееі. ЗЮЗО. II 486.
Кодій, дія, м. Названіе вола съ тол
стыми ногами. КС. 1898. VII. 46.
Бодільнйчий, чого, м. Тявущій на
нять при вытягиваніи невода. Желех.
Кодкати, каю, еш, гл. Кудахтать. Вх.
Зн. 26.
Кодкод&ти, кбджу, диш, гл.=Код*
кати. Вх. У г. 245.
Кбдло, ла, с. 1) Родъ, племя. Іродове
кодло. Ном. А т их може перевелось
і кодло, що сими гербами величались. К. ЧР.
54. Кодло твое пропаде і сам изведется.
Щоб твоє кодло звелбсь! Щоб тебе з кбдла
звелб! (брань). Пусть твой родъ погибнетъ.
Ном. № 10202. 2) Порожденіе, выводокъ.
Рече до людей: кодло гадюче! в в. Л. III. 7.
Кбдловатий, а, в. Многосемейный. Усг
попи кодловит і, бо книшами годовані. По
дольск г.
Кодбла, ли, ж. Канатъ. А ну, хлопці,
до кодоли порой т ят и. Канев. у. Кодоли,
привязанныя къ крыльямъ невода, имѣютъ
названія по имени завѣдывающихъ каж
дой: отамана и его помощника крилаша—
отаманська кодбла и крилашська кодбла.
Браун. 9.
Кбдря, рі, дас.=Ковдра. Укриєтесь
кодрями. Кобеля к. у.
Кбедь, кбйця, м. Клѣтка для курей,
плетеная или обтянутая сѣткой. ЗЮЗО.
I. 288.
Кожа, жі, ж. Кожа. Вловіть ту щу
ку та потіль бить, покіль та щучина ко
жа облізе. Рудч. Ск. II. 53.
Кожан, на, иіл= К а ж а н .
Кожанбць, нцй, м. Башмакъ, сдѣланный изъ цѣльнаго куска кожи. Господи
благослови стару бабу на постоли, а моло
ду на кожанці. Ном. 8663.
Кожанбк, нкб, м. Родъ кожа наго
короткаго полушубка, родъ кожаной курт
ки. Найстаріший коЗгсушокбув у Тупотуна. ВЫ звав його кожанком. Г. Барн. 394.
Кбждий, а, е = К о ж н и й . Кооісда пригода— до мудрости дороги. Ном. .V; 1752.
То не можна жінку бити, жінка кожда
згідна. Гол.
К ож дісеиький и кождіський, а, е =
Кож иісѳ ньки й .
Кбжѳн и кбжний, а, е. Каждый, вся
кій. Набожний! як би такті кожний,
*мо б увесь світ догори ногами перевернули.
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Ном. № 175. У кожної купи був свій ва
тажок. К. ЧР. 355. Кожній евбшці по ковббеці. Поел. Всѣмъ сестрамъ по серьгамъ.
К ож нісінький, а, е. Каждый безъ
нсключенія. І приходила б туди кожні
сінький ранок бесідувати з Богом. Левиц.
І. 27. і
Кожнйрь, рй, м. Овчинникъ. Гол.
Од. 10.
Кожом’йка, ки, м. Кожевникъ. А як
вийде на Дніпро мочить кожу (бо він кожом’яка), то не одну несе. ЗОЮР. II. 28.
Кожом’йківна, ни, ж. Дочь кожевни
ка. Везе на батьківщину багату кожом’яківну. Г. Барв. 253.
Кожом’йцтво, ва с. Кожевенное ре
месло.
Кожом’йцький, а, ѳ Кожевницкій.
К ож ^х, ха, ле. Тулупъ, шуба. К а ш
пан— кожух дам, та й слово його тепле
Ном. А? 4517. Трудно літом без корови, а зімою без кооюуха. Ном. Ас 560. Ум. Кожу
шок. Ув. Кожушище. Тілько зосталось стареє
волище, дране кожушище. Рк Макс.
Кожух&рь, рй. л/. Портной, шьющій
кожухи. Хотин, у.
Кожуш&ний, а, ѳ. Относящійся,|свойственный кожуху. Кожушана латка за рід
ною батька. Ном. .V? 11162.
Кожуш&нка, ки, ж. 1) Женская шу*
ба, нокроемъ подобная свиті. КС. 1893. V.
283. Чуб. VII. 433. Тілько баба випрова
дила чорта, зараз натягла на себе кожу
шанку та й побігла до церкви. Стор. І. 2.
2) Шапка-кожушанка. Шапка (изъ овчины?).
Сим. 198., Ум. Кожушаночка. Якось принес
ла до нас ІІклппиха кожушаночку—хвали
лася, що добра. МВ. II. 153.
Кожушйночка, ки, ж. Ум. отъ кожу
шанка.
Кожушина, ни, ж. Тулѵпъ болѣе лег
кій. Бас. 154. Ой загину, дівчино, загину,
викинь мені вікном кожушину. Чуб 5. 57.
То ви, діду Панасе, вмієте й кравцювагпи?..
Пошиєте ж мені кожушину, як прийде
зіма. Левиц. І. 101.
Кожушище, ща, с. Ув. отъ кож^х.
Кожушка, ки, лс.= К ож уш анка. Д у
маю потєіти свою коогсушку чсркасином.
Черниг. у.
Кож^шно, на, с .= К о ж у х . Извѣстно
только въ слѣдующей иословицѣ: ДушпоЛ—
Скинь кожушно. Ном. Л» 14266.
Кожушок, т к а , .и. Ум. отъ кож ^х.
1) У новеньких кожушках, у сивеньких
тапочках,— так гарт повдягані дітки.
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Харьк, у. Послі собі й кожушок справимо,
Мб. 2) Кожа, внѣшняя оболочка нѣкоторыхъ животныхъ. Въ сказкѣ—лягушечья
кожа у женщины, превращенной въ ля*
гушку. Взяла кожушок з себе скинула,
вийшла... Знову кожушок наділа і стала
такою отбою, як і була. Рудч. Ск* II.
101. Кожушок у воші. Константиногр. у.
8)— на орісі. Листоватая плюска у орѣха. Желех. 4) Тонкая кожица поверхъ мо
лока, киселя и пр. Желех. 5) мн. Рас.
ЕсЪ іповрегтит Іарриіа. ЗЮЗО. I. 121.
Ко8&, ей, ж: 1) Коза, Сарга- Н а по
хиле дерево і кози скачуть. Ном. № 4075. Пішбв туди, де кбзам рбги прбвлять. Пошелъ
въ Сибирь. Кбзи в зблоті показувати. Прель
щать обманчивыми обѣщаніями. Не ки
дайтесь ви на ту оману городянську, комора вже тисячу років кози в золоті вам
показує. К. (О. ^861. II. 229;. 2) Музы
кальный инструментъ, волынка- Мнж. 182.
Ном. № 7130. 3) Бурдюкъ. 4) Весенняя
игра, состоящая въ томъ, что дѣвушку,
изображающую козу, дразнятъ остальная,
она за ними гоняется и какую поймаетъ,
та становится козбю. Чуб. III. 84. 5) Свя
точное дтредставленіе на рождественск.
святк., преимущественно подъ Новый годъ,
состоящее въ томъ, что компанія парней,
изъ хоторыхъ одвнъ одѣваетсл козбю, хо
дить по хатамъ, коза танцуетъ подъ му
зыку, причемъ поютъ особыя пѣсни. Это
называется водити козу. Чуб. III. 265. О.
1861. XI—XII, 61. „Черниг. Губ. Вѣд.“
1859, № 16. Переносно: козу водйти— зна
чить пьянствовать долгое время, нисколь
ко дней. Грин. I. 237. 6) Йорьма. У нас
скоро чоловіка спантеличить мирська суєта,
то в куну або до кози не сйжають. К. ЧР. •
138. Чоловіка та старшою ст а за кра
діж у козу посаджено. Г. Барв. 252. 7)
Переяславское названіе семинариста. КС.
1887. VI. 485. 8) Выглядывающая изъ
носа засохшая сопля. Кбзи гнбти. Чистить
носъ. Кремен, у. 9) Полоса, которую пропалываетъ полольщица. Я к полють, так
кожна полільниця жене козу; змагаються,
коли яка вузеньку дуже козу жене. Харьк.
10) Козй сікавка. Рыба СоЪііиз іаепіа,
Щух. I. 29. Ум. Кізка, кізонька, кізочка,
нозуня. Л я тую кізоньку пасла та пасла,
та моя кізонька добра до масла. Чѵб. V.
1105. Гоп, гоп, козуню! гоп, гоп, сіренька!
Чуб. Ув. Козяка. Ходім, жінко, у нас десь
козяка була. Маркев. 63.
Боз&в, кб, м. 1)_Казакъ, воинъ, ры

царь. Висипали козаченьки з високої щуц:
попереду козак Хмельницький на воронімконі. АД. II. 107. То велю я вам меоюдо
собою козака на гетьманство обірати, буде
междо вами гетьманувати, вам козацькі
порядки давати. АД. II. 120. О милий
Боже України, не дай пропасти на чу
жині в неволі вольним козакам! Шевч. 58.
2) Какъ идеалъ рыцаря, прекраснаго въ
нравственномъ и физическомъ смыслѣ, сло
во козбк прилагается въ народной поэзіи
ко всякому молодому человѣку. Ой ти, ко
заче, ти хрещатий барвінку! Мет. 87. Під
тією калиною стоїть козак з дівчиною.
Мет. 79. 3)— чорномбрський. Казакъ Кубанскаго казачьяго войска. 4) Членъ вольнаго
сословія казаковъ въ Черниговск. и Нолтавск. губ. МВ. 5) Танець. Парубки... роз
ганяли дівчат як полохливих лебедів і по
чинали козака. Левиц. І. 15. 6) Названіе
красиваго, но хитраго вола. КС. 1898.
VII. 46. Ум. Козбченько, козачок, козуря.
Зібрав Тарас козаченьків поради прохати.
Шевч. Буде тобі, моя доню, лихая година,
що ти тою козаченька щиро полюбила.
Мет. 72. Козаченьку-барвіночку! Мет. 8.
У в. Козарлюга, козачйще. Васюринський козарлюга есе гіє та гуляє. ЗОЮР. ї. З22.
Козарлюга дуже ручищ жвавий. Мкр. Н.
ЗО. Славною війська козачище. Нп. Первгш
запорожець• був здоровенний козарлюш.
К. ЧР.
Козакин, на, м. Козакинь. Вийняла
жінка з скрині мій милиціоннцй козакин, що
порвалось—позашивала. Стор. І. 161.
Н оваків, вбва, ве. Принадлежащій
козаку. Ще дівчина дверей не одчинила,
козакова пшениця поспіла. Мет. 28.
Козавом&н, на, м. Любитель козакоігь.
Слово, введенное Кулишемъ: Присвят усіх
моїх творів землякам-козакоманам. К. Дз.
100 .
Ко8авув&ння, н я, с. Козацкая жизнь.
Господь наустив тебе взятись ізнов до ко
закування. К. ЧР. 22.
Ко8авув&ти, в^ю , еш, гл. Жить, быть
козакомъ. Не козакувать Миколі, бо не
буде у його коня ніколи. Ном. № 6291.
Ко8авув&тий, а, ѳ. Имѣющій козацкій
нравь. Желех. Козакувата руська шляхта.
К. Кр. 14.
Козарлібга, ги, лі. Ув. оть козакКозбрня, ні з Ж* Казарма для разсыльныхъ казаковъ въ панскихъ имѣніяхъ. У
тій козарні живуть самі козаки, там сідла
козацькі, уздечки, то іцо. Черк. у.

Козарь—Козирь.
Ков&рь, рй, м. Пастухъ козъ. Шух.
I 190.
Б о вір ьк а, ки , ж. Загонь, сарай для
коаь. Вх* Зн. 26.
Козйцтво, ва, с. 1) Казаки. 3 Сміуипцини, а Чигирина, просте козацтво,
старшина на певне діло налетіли. Шевч.
151- 2) Званіе казака. Ти свою сиву голову
пошануй, коли не шануєш козацтва. МВ.
3) Молодые люди. Нашому козацтву хо
тілося побачити того дива.
Козбцький, а, ѳ. 1) Казацкій, при
надлежащей казаку. Не китайкою покри
лись козацькії очі. Шевч. 2) Казацкій, рыцарскій, воирскій. Ой засію я надії і думи
високі у козацькій, у лицарській натурі
широкій. К. Доев. Козіцьке ибре. Черное
море. Чорне, або по старосвітському Ко
зацьке море. О. 1862. III. 34. Козйцьке
сбнце. Луна. Козацьке сонце, високо підби
лось уиуру; зорі вкрили все небо як ризу
К. ЧР. 147. Козіцький залізняк. Раст. РЫоші8 рипдепз "ѴѴіИ. ЗЮЗО. І. 13 її
К озачі, чйти, с. Дитя казацкое. Желех.
Ковйчѳнько, ка, м. Ум. оть коз&к.
Ко8&чи8на, ни, ж .= К о 8 а ч ч и н а . Не
вернеться козачизна, не встануть геть
мани. Шевч. II. 2.
Коз&чий, а, е. Казачій. Сонце гріє, ві
тер вів на степу козачім. Шевч.
Козачйна, ни, ж. 1) Молодой человѣкъ, молодець. 2) Казакинь. М ат и хо
тіла одягти його в козачину, в нові крамні
штанці. Левиц. І. 245.
Козачйще, ща, м. У в. оть в о зік .
Ко&йчка, к и , ж. 1) Казачка. Та хто
таке чув, щоб вільна козачка за крепака
віддавалась? МВ. Скоро стала козачка ко
зацький голос зачувати. ЗОЮР. 2) Родъ
верхней мужской суконной одежды. Чуб.
VII. 419. 3)—піскові. Насѣк. Сісіпсіеіа 8^1ѵаііса. Вх. Пч. І. 5.
КвЗачбК, ЧЕЙ, М. УМ. ОТЪ К08ЙК. 1)
Маленькій казакъ. Я не царенко, не короленко, я ж отецький синок да панок коза
чок. Чуб. III. 281. 2) Прислуга комнатная
изъ крѣпостныхъ въ прежнее время. 3)
Насѣіц СегашЪііх. Вх. Пч. I. 5. Червоні
козачки... ворушаться по землі. Г. Барв.
°41. 4) Ли. Прутики, употребляемые въ
Дѣтской игрѣ того-же имени. Харьк. г.
Ив. 38.
Козйччина, ни, ж. Казатчина. Хт о
Ь€ пізнав би тут потомків старого Запо
рожжя, старої козаччини, одягнутої в
мундири. Левиц. І. 258.
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Кбзгирь, рю, лс.=Ко8ирь 3. Терек,
обл. Пятигорск, окр.
Еовбл, е л і, м. 1) Козель. 2) Мальчикъ, состоя щій въ качествѣ прислуги и
пастуха. Азовсн. побережье. 3) Названіе
растеній: ВоІеЬіз Іиіеиз Ь., Н егасіеит біЬігісит Ь., Рішріпеїіа Захі&а^а Ь. ЗЮЗО.
І. 114, 124, 131. 4) Родъ игры. Козлй во*
дйти. Играть въ масляничную хороводную
игру съ пѣснями о козлѣ. Харьк. Ив. 78.
5) Четырехугольный столбъ или подставка
для чѳріня гончарной печи. Вас. 180. 6)
мн. Кбзла. Козлы. Стали вряд, а ратища
в козла поставили. ЗОЮР. I. 254. 7) мн.
КІзли. Въ гуцульсвихъ хатахъ * то-же что
и крбкви, стропила. Шух. I. 91. КоІЪ. 1. 55.
Еозблѳць, льц я, м. 1) Бозелъ. Вибіг
козелець... Наставив рожок. Грин. III. 52.
2) Стативъ въ витушці. 3) Снарядъ,
подкладываемый мельниками подъ рычагъ
при нодниманіи жернова съ цѣлью ковки
яослѣдняго. Галиц. Мик. 481. 4)=Ковелон.
Козблок, л ка, м. Раст. Тга£оро£оп
ша^из Ь. ЗЮЗО» I. 139.
Козбльок, л ьва, * .= К о 8 б л о к . Пав
лик... бігав по степу, гуляв там в гілки,
в цурки... їв козельки, щавель. Левиц. Пов.
150.
Еозѳнй, нйти, с. Козденокъ. Одна ко
зочка з козеням. Чуб. Ум. Козенятко. Дала
мені моя мати козу з козенятком» Чуб.
V. 1105.
Ко8ЙНЄЦЬ, и д я, м. Болѣзиь колѣнъ
нереднихъ ногъ лошади, оть чего эти ноги
въ кОлѣнлхъ всегда согнуты. Мирг. у.
Слов. Д. Эварн.
Ко8Йний, &, ѳ. Козиный. Козиний ко
ж ух, а вербові дрова, то й смерть готова.
Грин. I. 237.
К овйнячий, а, ѳ = К о в н н н й .
Ковйрити, рю, риш (уш иха), гл. Прясти
ушами, насторожить уши (о лошади). О.
1861. V. Слов.
Козирйтися, рюся, рйшея, и . 1) безл.
Идти картамъ. Не буду дивиться, нехай
козириться. Мнж. 165. 2) Принимать бра**
вый видъ. Коло дівки парубонько півнем
козириться. Чуб. III. 178.
Ебзирь, ря, м. 1) Козырь. До всякої
мастй козирь. Ном. № 13551. 2) Картузъ
(головной уборъ). Паробічка в ж упанині, на
голові козір. О. 1861. ѴЩ. 19. 3) Желѣзиая
лопата. Терек, обл. Пятигорск, окр. 4) Бой*
кій, бравый человѣкъ. Вже козирь-дгвка—
не вам рівня. Шевч. 310. 5) Кбзирем отойти,
дивитися. Стоять въ вызывающей нозѣ,
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ямѣть вызывающій, задорный видъ. А
то ж як? кажуть, стоячи козирем, міщане. К. ЧР. 72. Ум. Козирьбк.
Ковйрька, ки, ж . Картузъ, шапка съ
козырькомъ.
Козирьбк, ка, м . Ум. отъ кбзирь.
1) Маленькій козырь въ картахъ. Не буду
дивиться, нехай козириться; як під тим
козирьком сидить чорт з молотком, він
іде і кує, мені козирі дає, Мнж. 165. 2)
Козырекъ (головного убора). Вас. 156. 3)
Картузъ (головной уборъ). Виходить з мо
гили якийсь пан... В ін у козирьку, і той
козирьок т ак і горить, так і горить на
йому. СХО. VIII. 316. Н а йому був мос
ковський мундір з червоним коміром, кози
рок з червоною стрічкою навкруги. Левиц.
І. 10. 4) Названіе вола съ рогами, расхо
дящимися въ противоположные стороны
почти горизонтально, кончики которыхъ
загнуты внутрь. КС. 1898. VII. 45. Ум.
Козирьбчок. То я б свого миленького по
шапці пізнала. Хот ь по шапці, не по
гиапці, то й по козирочку. Грин. III. 177.
Ковирйти, рйю, еш, гл. 1) Ходить съ
козыря (при игрѣ въ карты). 2) Храбрить
ся, козырять. Одначе як не козиряв, утратив силу над собою. Мкр. Г. 19.
К озйця, ці, ж. 1) Коза. 2) Родъ ду
хового инструмента. Гол. II. 458. 3) Насѣк. Реіог Ыароійез. Вх. Пч. I. 7.
К озій, 8Ій, м. Названіе вола съ рас
ходящимися въ стороны рогами, концы
которыхъ закручены наружу. КС. 1898.
VII. 45.
К бэлик, ка, м. Ум. отъ козбл. 1)
Козливъ. Козлик ускочив у капусту, і вона
у капусту. Рудч. Ск. I. 41. 2) Весенняя
игра. Играющіе, взявшись за руки и со
ставивши кругъ, поютъ про козлика. Чуб.
ІН. 89. 3) мн. Раст. Рішріпеіа 8ахіІга£а.
I* ЗЮЗО. I. 131.
К оэлйна, ни, ж. 1) Козье мясо. 2)
Козья кожа. З козлини пошила чоботи.
Ко8лйний, а, ѳ. Козлиный. Яка в те
бе, дідусеньку, козлиная борода. Чуб. V 843.
Козлбвий, а, ѳ. Козловый.
Козлонбгий, а, е. Съ козлиными но
гами. ...козлоногий п'яний дід. Шевч. 604.
К озлувйтий, а, ѳ. Съ короткимъ хвостомъ. Той віл був козлуватий: хвіст одкручено йому колись. Екатер. у.
К озлй, лйти, с .= К ів л я . Не прийму
тельців од тебе, ні козлят з отар твоїх.
К. Псалт. 118.
К озлйчий, а, е. Козлиный. Хиба ж

їм я те м'ясиво, або ж п'ю крівцю козля.
чу. К. Псалт. 118.
Кбзонька, ки, ж .= К із о н ь к а .
Козорів, за, м. Мясникъ, рѣжущій
козъ. Желех.
Кбэуб, ба, м. Лубочная коробка, лу.
кошко. Коли ти мені муж, то будь мені
дуж, а як не гриб, то не лізь у козуб.
Ном. № 9131. Кбзубом стати. Замерзну въ,
сдѣлаться твердымъ какъ кора (о мокрой
одеждѣ). Поки до санок дійшов, (мокрий)
підрясник козубом став. Св. Л. 96. Ум.
Козубець. Вх. Зн. 26.
Козуббнька, ки, ж. Ум. отъ козубнй.
Козубка, ки, яе.= К о8убн я. Ото ви
мабуть і несли картуз в козубці Лебед. у.
К озубий, ні, ж .=.Козуб. Гиря-мокотиря, собаки дражнила; собаки за нею,
вона з козубнею. Ном. № 9281. Ум. Козу
бенька. Да й забрала той овес козубенькою
увесь. Нп. Із лик плетені козубеньки, з
якими ходять по опеньки. Котл. Ен. IV. 58.
Козюлька, ки, ж. І) Ум. отъ козуля.
2) Раст. Сепііапа §егтапіса. Лв. 99.
К озуля, л і, ж. 1) Маленькая корова
съ загнутыми назадъ рогами. Желех.
КоІЬ. І. 65. 2) Насѣк. СегатЪух. Желех.
3) Двойной крючекъ для ловли рыбы. Ум.
Козулька.
К озен я, ні, ж. Ум. ОТЪ К08Й.
Козыря, рі, м. Уж. и ласк, отъ ко8&к. Лучче б, козурю, могли мої очі на
потилиці стати, так би я міг із-за річки
Висли на Україну поглядати. Макс.
(1849). 77.

К оз^хна, ни, де.=Ко8&. Ой т и, козухна, ой ти, матухна, ти росходися,
розвеселися, старому пану у ноги поклони
ся. Чуб. III. 266.
Козьодрйст, ту, и*. Раст. Саіапіішз
піѵаііз. Вх. Пч. I. 10.
Козй, 8йти, с. Козленокъ. Вх. ІІч. И. 5.
Козйка, ки, ж. У в. отъ коей.
К б зяч и й / а, ѳ = К о з и н и й . Борони,
Боже... від козячого коэюуха. Чуб. I. 231.
Кбїти, кбю, ЇШ, гл. Дѣлать, творить
(преимущественно дурное). Се воно коїть
не хто, як проклятущий Іванець. К* ЧР75. Жихо когти. Ном. № 2874.
Кбїтися, їться, гл. безл. Происходить,
дѣлаться (преимущественно <? дурномъ).
Н а дворі таке коїться, що і виглянуть не
можна. Канев. у. Якесь ігце лихо коїть
ся. МВ.
Кой, сз. Когда, если. Заплатит м і
пан Бог з неба, кой т і найбарже буде

Койлити— Колесо.
іПувба. Гол. Так ян кой. Какъ. Зійди, місячну,
зійди, місячну, так як кой млинське коло. Гол.
КбЙЛИТИ, лю, лиш , ід. У' днѣстров*
скихъ рыбаковъ: складывать канатъ кру
гами.
К бкати, каю, еш, гл. Стричь (пре
имущественно овецъ). Мнж. 182.
Б окйн, на, м. Пѣтухъ кохинхинской
породы. Вх. У г. 245.
Бо&йня, ні, ж. Курица кохинхинка.
ІІькиия мат оброснуті нот. Вх. Уг. 246.
Е окн нй к, ка, лс. « К о к и н . Вх. Уг. 245.
К окіль, колю, ж .= К у к іл ь . Не вро
дила мні пшениця, но кокіль і метлиця.
Чуб. V. 168. Ходила дівочка по полю, зви
ла собі віночок з коколю. Мет. 138.
Б окірчи ки , кіл, м. м н.' Раст. Согубаїіз саѵа 8 с Ь ѵ е і^ ЗЮЗО. І. 120.
І. Кбко, меж. Выражаетъ клохтанье
курицы. А курочка коко да коко. Чуб.
У. 113.
П . Кбко, ка, с. дѣтск. Яйцо.
Кокор^ддя, д я, с. соб. Шишкн (сос
ны и пр.). Вх. Уг. 245.
Кокор^дка, ки, ж. Шишка (сосн. и
пр.) Вх. Уг. 245.
Кбкосои, нар. Злобно, искоса. Дивить
ся кокосом. Канев. у..
Кбкот, та, м. Шалунъ, рѣзвое дитя.
Менши кокот, менше клопом. Ном. № 13591.
Кбкотень, тн я, л*.=Кокот. М ій ти
кокотень маленький. Ном. № 9252.
К окотіти,
тйш, гл. Лепетать, бол
тать. Копотить, як бойко жовточеревий.
Ном. № 12891.
Кбвош, пха, м. Пѣтухъ. Два кокошг
жито молотили, дві курОЧки чернушечки
у млин поносили. Варан меле, баран меле,
а цап мірки бере. Гол. II. 558.
Кокбшжтися, ш уся, шишся, іл. Важ
ничать, пѣтушиться. Вх. Зн. 26.
Кокбші, кокіш , ж. мн. Ноги. Підгорни
евої кокот, щоб не наступила. Харьк. г.
Кокбшка, ки, ж. І) Курица. 2)—Зе
лена, зеленонбга. Пт. Саіііпиіа сЫогориз.
Желех. Ой на горі, на горі кукала кокот
ко. Гол. II; 204. Гей во моем городчику
зелена кокотка. Гол. II. 422.
Кокбшний, а, е. Кичливый, спесивый.
Вх. Зн. 26.
Кбкус, су, ле. 1) Коксь. Славяносерб.
У* 2) Раст. РоіепІіНа ѵегаа. Ь. ЗЮЗО.
І. 132.
Кбла, ли, ж. Телѣга. Вийди, мила, з
коли, покажи личенько родові. Гол. ІУ. 302.
Колаб&тияа, ни, ж. = К алабатина.
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Двори такі великі, буцім це яка уолаба
тина, де баби коноплі пряжать. Федьк.
Колйк, ка, ле. Клыкъ свиной. Вх.
Лем. 426. См. Кло, кловок.
Колйт, ту, ле. Стукъ. КоІЪ. І. 82.
Колат&ти, чу, чеш, и . « К а л а т а т и .
О сердцѣ: биться, колотиться. Тота скаче,
тата плане, а в тамтог серце колаче.
Гол. Ш . 56.
К олач, чй, ле. 1) Калачъ, крендель,
вообще бѣлый хлѣбъ. Желех. КоІЪ. І. 52.
2)— сйріннй. Кушанье: овечій творогъ лѣнится въ формѣ круглаго хлѣба съ отверстіемъ по срединѣ и затѣмъ варится въ
маслѣ. Шух. I. 100 216. 3) Родъ посу
ды: глиняная труба, согнутая въ видѣ
кольца, еъ горлышкомъ; употребляется для
водки и носится на шнуркѣ черезъ плечо.
Шух. 1. 270. 4) Свясло, внтень изъ сѣна
длинный, которымъ обматывается на вер
ху стога копецъ остревй, чтобы дождь не
проникалъ внутрь стога по остреві. Шух.
I. 170. Ум. Колачик. Та він мі принесе колачик біленький. Гол. I. 337.
Кол&чини, чнн, ж . м н . Четвертый день
свадьбы (въ Галиціи), когда новобрачные
получаютъ подарки. КоІЪ. I. -311.
К о л іч я и и я , и я, с .= К о л ач и н и . У
тиждень було у нас котчиння. Федьк.
Кблдра, ри, эк?.=Ковдра. Тещенька
зятя жегнала, колдрами двір застилала.
Гол. ІУ. 290.
К блѳйка, ки, ж. Ум. отъ колія.
Колѳснйця, ді, ж. Колесница. 1 на
возах, на колесницях із Колізея, із різниці
святії вивезли тіла. Шевч. 616.
Колбоня, иі, ж. 1) Станокь для навода спицъ въ ободѣ. См. Стелібга. 2) Ко
лесная мастерская.
Кблеоо, са, с. 1) Кругь. Колесом со
нечко вгору йде. Грин. III. 53В. 2) Колесо
въ экипажѣ, машвнѣ, мебели. А вони
окаянні коней зупиняють, у колесах сш ці
рубають. К. ЧР. Дивися, які бстри ко
лісьми повироблювана. Харьк. Скрипт такі
на колесах, що було перехилишся та й дна
рукою не достанет. МБ. Кблеоо млинбве,
кблесо илйнське (Галиц.). Мик. 480. Колесо
водяной мельницы. К. водянё. Наружное
колесо водяной мельницы. Мик. 480. То
же значить и надвірне кблесо. Черниг. у.
К. палбчне (палбшне). Внутреннее колесо
водяной мельницы, приводящее въ движе
т е шестерню. Мик. 480. Черниг. у. К. заиаховё. Часть ткацкаго станка. МУЕ. Ш.
24. 3) Люди, ставшіѳ въ иружокъ (на

Колесувати— Колись.
сходкѣ, въ собраніи казацкой рйди и пр.
Увесь поїзд із музиками іде за молодим і
стає коло діжи кругом—колесом. МУЕ.
113. Посеред колоса,*--а колесо одзначили
таке, що з одного краю до другою лсдві
мозюно було що почути...— стояв стіл під
турецьким килиМом. Н а столі лежала бу
лава Брюхоееиького з бунчуком і корогвою.
К. ЧР. 334. Віщбве кблесо, судне колесо.
Собраніе запорожсквхъ казаковъ для суда
надъ товарищами. Курінне отамання і всяка старшина кінчали перши обід вігцовою
колеса. К. ЧР. 270. Посеред судньою колеса
стояв Кирило Тур. К. Ч Р. 269. Рідне ко
лесо. То-же собраніе для рѣшенія дѣлъ.
Круюм раднъою колеса крик і юмін. К.
ЧР. ^35. 4) Рядъ вѣтвей, идущихъ вокругъ
ствола дерева приблизительно на одинако
вой высотѣ. Шух. 1.224.5) Игра. Также: ко
лесо дурнё. Игра состоять въ томъ, что
взявшійся за руки дѣти составляюсь вращающійся кругъ, постоянно выворачивающійся то внутрь, то' наружу. Ив. 48.
Маркев. 73. Ум. Колёсонько, колісцё, ко
лісні, колісчётко. А з мене, березоньки, колесонька будуть. Чуб. 5. 111.
Колесувйти, С^ю, еш, и . Колесовать.
Відьом же тут колесували г всіх шептух
і ворожок. Котл. Ен.
КблѳчкОі ка, с. Ум. отъ кбло.
Колёш пя, н і, ж. Каретный сарай;
также и для скота подъ одной крышей съ
хатой. Шух. I. 106, 189. Иногда—при
стройка при хатѣ, гдѣ рубятъ и складываютъ дрова. Болын. г.
Коли, т р. и сз. 1) Когда. Сину мій, .
коли приїдеш до нас? Макс. Коли хліб,
тоді -й розум. Ком. Лі 1364. Коли б же се
було? Єсть пені коли! Мнѣ некогда. 2) Ес
ли. Коли ти будеш вірно пробувати, бу
дуть тебе козаки поважати. Макс. Сто
їть вода у кубочку, коли хоч—напийся.
Макс. 3) Вдругъ. Коли виводять мою чо
ловіка. МВ. (О. 1862. III. 72). 4) Коли-б.
Какъ-бы. В а мене він не нарікатиме, а
от коли б ви йою не зневажили. К. ЧР. 5)
Коли-б. Пусть, чтобъ. Коли-б же ви, воронії
коні, а походу не сходили, як ви мою юловоньку
навіки втопили. Макс. 6) Коли ось. Какъ
вотъ. Коли ось лежить дві дороги» 7) Коли
не. Какъ. Кабан коли не розбіжиться з пе
рестраху, коли (не) вдариться об дуб. Рудч.
Ск. І. 23. 8) Колй-не-колй. Изрѣдка. Сонце
темніє в ряди-води, коли-не-коли. Ком. II.
9) А ноли, то. А иногда. Добрі люде ї ї не
забували; тд стара тітка прийде, розва

жить, то дівчатка прибіжать нащебечуть
а коли, то й за собою витягнуть. МВ. Ю\
Коли рйзои. Какъ вдругъ. Живемо ми ощтакеньки собі приязненьіїо та любо. Коли
разом я помічати стала, що Парасд
щось сама собі думає. МВ.
Колйба, би, ж. 1) Пастушій шалащ-ь.
Желех. 2) Зимнеє жилище древорубовъгуцуловъ; строится въ формѣ восьмиуголь
ника, безъ оконъ и потолка, съ отверстіемъ въ верхушкѣ пирамидальной крыши
для прохода дыму. Шух. I. 173, 174. у м
Колйбочка. Добре тому то Бог дає, що на
горі конарь має, а в долині колибочку, серед
села фраерочку. Гол.
К о л и він н я, н я , с. Колебаніе, качаніе.
Кодив&ти, вію , еш, и . 1) Колебать,
качать. Стоїть дід над водою, коливає бо
родою. Ном., стр. 296, № 207. Верби та
садовина поперехилялись через тини та ко
ливають віттям, куди вітер віє. О. 1862.
IX. 60. 2) Идти медленно; идти перевали
ваясь. Стара папі немов одужала: коливає
з кімнати до кімнати, виглядає у кожне ві
конце. МВ. (О. 1862. Ш . 35).
К оливатися, вію ся, ешся, гл. Колы
хаться, качаться. Ой у полі билиночка ко
ливається. Нп.
Кбливо, ва, с. Кутья, канунъ. Цар
ство небесне, пером земля!.. (примовляють,
як їдять коливо). Ном. № 252.
Колйворбт, ту, .м.=?Коловорот. Коливорот—ще й помальований зеленим— на
ланцюгах ходив, обкований був. І на стов
пі бляшане півпівника: куди вітер, туди й
він обертався та чергинькав. Св. X 77.
К о л н с ін в а / ви, ж .= К о л и с к а 1. Ум.
К олисіной(нь)ка. В т их яворах вггсить
скобойка, а в т ій скобойці колисанойка, в
т ій колисанці сам милий Господь. Гол.
II. 41.
К ол и сіти , ш ^, шеш, і4. 1) Колыхать.
2) Качать въ люлькѣ. Теща дитя колиса
ла. Гол. І. 43. Колисала мама сина, свого
чорнобривця. КС. 1893. VII. 82.
К олисатися, ш ^ся, шешся, і4. Колы
хаться. Усе чутніш плсскавсь та колисавсь
Дніпро. МВ. III. 98.
К олйсва, ви, ж. 1) Люлька, колы
бель. Яке в колиску, таке в могилку. Ном.
№ 3212. 2) Качели. Хочете... гуляти,
ідіть до колиски, та тілько сами не ко
лишіться. Кв. І. 75. Ум. Колисочка. Мальо
вана колисочка, засни мала дитиночкаМакс. (1849). 105.
Кслйсь, нар. 1) Когда-то, нѣкогде,

Колнхалочка—Колісчастий.
прежде- Була колись шляхетчина. Шевч.
Колись і ти був в такій неволі, як ми
піегіера, Макс. Щоб народ дививсь та не
забував, як колись за батьків та за дідів
Тялось. К. ЧР- 2) Когда-нибудь. Нароб
лять вони колись нам до сто чортів лиха.
Стор. 3) Какъ-то разъ. Колись прихооюу,а
аін такий гнівний.
Колих&лочка, к и , ж. Та, которая качаетъ колыбель (няня). 1 до печі куховар•
яу найняв, і до пива пивоварочку, до ко
лиски колихалочку. Чуб. У. 1122.
Колих&ння, н я, с. Колебаніе, качаніе.
Кодих&ти, ПГ^, ШѲШ, одн. в. колихн^їи, хиУ, нбш, гл. 1) Качать, качнуть,
колебать. Як т ії струни колихнеш. Руд.
2 )=Колисатн 2. Прийшлося тещі зят нії
діти колихати. Ном. № 4910. Там я бу
ду ночувати, дитиночку колихати. Мет.
3) Качать на качеляхъ.
К олихатися, нт^ся, шешся, одн. в.
колихнутися, н ^ся, нбшся, гл. 1) Колы
хаться, качаться. Ой у полі билиночка ко
лихаться. Нп. Кладочка така хистка,
що вся так і колишеться. 2) Качаться въ
люлькі. 3) Качаться на качеляхъ.
Колиш ній, я , в. Прошедшій, бывшій
когда-то. Згода козак колишнєє, згода та
й заплаче. Шевч. Оповідаю дещо про ко
лишніх крепаків. О. 1862. І. 61. Бо-знашйшній. Давно прошедшій. Бо-зна ко
лишнії звичаї в душі своїй перебграю. Шевч.
Чорт-зна-колйшній. Очень давній. Борщ
оскомистий, чорт-зна-колишній. ЗОЮР.
І. 217.
Колйшнійсь, н яясь, неесь = К о л ш п ній. Озвалась, блиснувши очима, колишнясь
краля. Г. Барв. 426. Левиц. Пов. 174.
Коліївщ ина, нн, ж. Гайдамаччина.
Батько діда просить, щоб той росказав
иро коліївщину, як колись бувала, як Заліз
няк, Гонта ляхів покарав. Шевч. 205.
К олій, лій , м. 1) Мясникъ, рѣжущій
свиней. Херсон, г. 2) Эпитетъ гайдамакъ.
Л коліям нічим стрілять— куль нема. К.
ЗОЮР. І. 135.
Колімажарь, ря, м. ГІродающій мазь
Для кодесъ, деготь. Вх. Уг. 245.
К олінечко, ка, с. Ум. оть коліно.
К олінкувати й, а, ѳ. Колѣнчатый.
Коліно, на, с. 1) Колѣно. Жупанина
коліна, пошита до діла. Мет. 38. 2)
происхожденіе. Одно— гцо вона пані
великою коліна, а друге— що з прадіда ляш**• К. ЧР. 317. 3) Поколѣніе. Через тебе
г твою потомка благословлятимуться усі
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коліна на землі. Опат. 49. 4) Йзгибъ (р іки и пр.). Коліно трохи було: так іт и
прямо, а потім повернуть у бік коліном.
Бкатер. у. 5) Переходь голоса при пѣнш.
Не попадеш пісні: на коліна крута. Харьк.
г. Ум. Колінечко, Колінце. Первий раз сту
пив (у воду) по колінечка, другий раз сту
пив— як під рученьки. Грин. Ш . 279.
Б о л ін н я , н я, с. соб. Кодѣни. Н а ко
ління падають, владиці Богу честь дають.
Чуб.
Колінув&гий, а, е. 1) Колінчатий.
2) Извилистый. Колінувата річка.
(
К олінце, ц я , с. 1) Ум. оть коліно
1 и 4. Посип пшінця по колінця, водиці по
крильця. Мет. 23. Рось вирвалась з неволі,
як гадючка тричі зверетенилась колінцями
на зеленій траві. Левиц. 1. 93. 2) К олін
це въ стеблѣ односіменодольныхъ.растеній,
изъ котораго начинается листь. Харьк. г.
К олінчастий, а, е. Колінчатий.
К ол ін ч и к, ка, м. Колінце въ стеблі.
Ой стереїш я жита, •пшаниці... Щоб з
колосочка не видзьобало, щоб колінчика не
виломало. Чуб. Ш . 454. См. Колінце 2.'
К ол ін ч и ти , чу, чйш, гл. Бить (колі*
номъ?) Нуу вже він мене колінчив, колінчив після сьою. Г. Барв. 302. Звалив йою,
колінчив уже, колінчив, стілько йому схо
тілось Мнж. 91.
К блір, ру, м. Ц віть. Санько розма
лював той кружок усякими колірами.
Ком. П. 85.
Б ол існ й к, к&, м. Колесникъ. Чуб. І.
258. Вас 146.
Коліснйцтво, ва, с. Ремесло колес
ника. О. 1862. І. 52.
К оліснйця, ц і, ж. 1) Колесница (толь
ко въ литературномъ язы кі). См. Колес
ница. 2) и мн. Коліснйці=Колішня. Шух.
I. 165.
К оліснй, н і, ж. 1 )= К о л іш н я . 2) мн.
К олісні. Родъ вышивокъ. КоІЬ. I. 48.
Колісцб, цй, с. Ум. отъ кблѳсо. 1)
Вообще маленькій кружокъ, маленькое ко
лесо въ значеніяхъ 1 —4 слова колесо. Ко
лісце у млині. Одчинітеся, ворітця, одкотітеся, колісця. Мет. 171. Колесуем, бояре,
колесуем! МУЕ. III. 113. 2) Въ блокі: каточекъ съ углубленіемъ для веревки. Шух.
I.. 162, 256.
Болісчб, чйти, с.= К о л ісц ѳ . Костантиногр. у. Ум. Колісчбтко.
Колісч&стий и колісчйтий, а, е. 1)
Круглый. Сонце круглобоке як кавун, а не
як корж; бо коли б воно було тільки ко-
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лісчасте, а не опукле, то ми б побачили
завжди повний круг. Ком. І 22. 2) На колесахъ. Колісчата скриня. Леввц. І. 184.
3) Узорный. Запасочка ж моя колісчаста...
стрічечки мої блакитнії. Кв. II. 15. Були
і в... партацьких плахтах з колісчастими
запасками спереду. О. 1862. IX. 62.
Колісч&тко, ка, с. Ум. отъ колісча. 1)
Рѣзецъ для тѣста. 2) мн. Родъ прошвы
или вышивки на бѣльѣ. Чуб. VII. 415,
Коліш, ша, м. Колесо на валу (надъ
колодеземъ)? Колішем тягнуть воду. Вх.
Зн. 27.
Колішбнний, а, е. (О волахъ). Колішбнні воли. Первая пара воловъ въ плугѣ,
идущая возлѣ колесъ. Запріг він пят ь,—
нема шостою колішенною, борознъою. Рудч.
Ск. I. 182.
Коліш нй, ні у ОІСѣ Двухколесный передокъ плуга. Чуб. 7. 398, 399.
К олія, л ії, ж. 1) Колея. Держи по
колії. 2) Желѣзная дорога, рельсы. Так і
преться машина по колії. гомен. у. 3) Иорядокъ, очередь. Тепер прийшла колія,
так треба йти. Ум. Кблійка. Ой пійду я ,
пійду дорогою широкою, ой гляну я, ой паду
я в колійку глибокую. Мет. 65. '
I. К$ло, л а, с. I) Кругъ. Ой колом,
колом до гори місяць (сонце) іде. Рк. Макс.
2) Колесо. Ой зійди, зійди, ясний місяцю,
як млиновеє коло. Чуб. 3) Въ ткацкомъ
станкѣ то-же, что и кблесо у иередняго
навбя. См. Навій. Вас. 165. 4) Поставь
(мельницы). М лин з двома колами. Черниг.
у. КС. 1883. VII. 5 0 8 -5 1 7 . 5)=Колесо 3.
Дівчата стали у коло. Мир. Пов. 144.
Ум. Кблечко. Желех.
I I . Коло, пред. I) Около, вокругъ. Чи
не той то хміль, що коло тичини в'ється?
Макс. (1849). 96. Кайдани-залгзо ноги повривало, біле тіло козацьке-молодецьке коло
жовтої кости пошмугляло. АД. І. 89. 2)
Возлѣ, подлѣ. Заховаю змію люту коло
свого серця. Шевч. Звелів їх садовити купа
коло купи. Св. Мр. VI. 39. 3) Коло чого
ходити. Заниматься чѣмъ либо. Коло ного
ходйти. Заботиться о комъ, присматривать
за кѣмъ.
Колоб&тина, ни, ж. = Калабатина.
Як попав я в колобатину, то й не міг ви
лізти. Чуб. І. 215.
Колоббк, бк&, м. Лепешка круглой
формы. Баба... витопила в печі, замісила
яйцями борошно... спекла колобок. Рудч.
Ск. II. 2.

Колобродити, джу, диш, гл. Курале.
сить. Еней тут добре колобродив і всіх
чудо потрошив. Котл. Ен. Цілу нічку коло
бродить, за собою челядь водить. Нп.
Колбватень, тня, м. Отдѣльно вырос»
шій и потому вѣтвистый, развѣсистый сте
бель конопли. Желех.
Колбватиця, ці, ж. 1)=К оловатѳнь.
2) Вертячка, веретенница (овечья болѣзнь)!
Желех.
Колбватниця, ці, яе.=Коловатѳнь.
Гол. Од. 35.
Кбловатній, я, в. Кбловатне эіллц.
Раст. 8і1уЬит Магіапит. Шух. I. 22.
Кбловертень, тня, л(.=Коловѳрть.
Кбловѳрть, ті, ж. Водоворотъ.
Коловий, &, 6. Круговой. Коловб. Въ
шлеѣ: круговой ремень, къ которому при
шиты откосные ремни. Колова свита. См.
Свита. Вас. 154.
Коловбдник, ка, м. Птица: лонзикъ,То~
іапиз. Вх. Зн. 27.
Кбловоріт и кбловорот, роту,
1)==Коворот 2. 2) Верхняя подвижная
(вращающаяся) подушка на передней оси
телѣги. КоІЬ. І. 67. 3) Бревно, которымъ
поворачивается вѣтряная мельница. Залюбовск.
Колбда, ди, ж. 1) Колода, бревно. Чи
на полі під копою сина забавляє, чи в діб
рові з під колоди вовка виглядає. Шевч. 77.
Н а колоді сиділи музики з скрипками, цим
балами. Левиц. І. 15. 2) См. Реваш. Шух.
І. 209. 3) Составная часть п’ял. Шух. І.
254. См. П'яла. 4 ) = Диби. Запишався, як
Берко в колоді. Ном. Лг 2474. 5) Въ ручной
мельницѣ: толстая доска, на которой, въ
углубленіи лежать жернова. Шух. I- 140.
6) Ступа. Колода съ выдолбленнымъ углубленіемъ или углубленіями, въ которыя
бьютъ песты,—въ различныхъ снарядахъ:
въ ступѣ, толчеѣ, въ сукновальнѣ, маслобойнѣ и пр Шух. I. 161, 162, 163. Мик.
481. Вас 172. 7) Длинное корыто у колодезя—выдолбленное или изъ досокъ. При
верни коней до колоди. Харьк. 8) Улей.
9) Колода картъ. 10) У горшечниковъ:
партія мисокъ, до 35 штукъ, вложенныхъ
одна въ другую; ставится бокомъ въ гон
чарную печь. Вас. 180. 11) Стадо овецъ,
идущее тѣсно. Колода—отара, як іде тіс
но, не в роспаш. О. 1862. V. Кух. 38.
Ум. Колбдка, колодочка.
Колод&ч, чй, м. Большой ножъ. КС.
1887. VII. 474. Ножъ, носимый въ нож-
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ф х ь на поясѣ. Чуб VII. 418. Ум Колодбчик. Вх. Зн. 27.
Болоддй, дй, с. соб. отъ водбда. Я
закладав комори й хат у з віковічного ду$ово\о колоддя на два людські віки. Левиц.
1. 374.
Еолодитися, дж уся, ДИШСЯ, ІЛ —
Еородитися. Вона гце звечора стала кододатися на поперек, адо болить. Зѣньк. у.
Залю бовск.

Еолбдиця, ці, ж. Ступица въ колесѣ
Рас. 147. См. Колодка.
Колодій, дій, м. 1) Еолесннкъ. ЛевчХоди, ходи, колодію, зо мнов ночувати.
Гол. П. 470. 2)=Колодач. Я йому такого
колодія викував у гцо хоч куди. Хата. 122
3) Понедѣльникъ сырной недѣли, когда
привязываютъ колбдку 2. Ном. Л; 528.
Справляти колодія. Пировать, выпивать на
деньги, полученныя какъ выкупъ отъ колбдки. О. 1861. X. Свидн. 62.
Еолбдва, ки, ж. Ум. отъ колбда. 1)
Небольшая колода. А -а, котку! не лізь на
колодкуу бо заб'єш головку. Макс. (1849).
103*Сложенныл у дворовъ на улицѣ бревна
обыкновенно служать мѣстомъ собранія
кдестьянь (преимущественно молодежи) въ
праздничный день; поэтому—усі хлопці на
колодці, а мого не мае. Мет. 10. Грииь...
устав з колодки. Г. Барв. 451. 2) Обрубокъ дерева, привязываемый женщиной
неженатому мужчинѣ въ понедѣльникъ
сырной недѣли; мужчина долженъ воло
чити колбдку, пока не откупится. Маркев.
2. О. 1861. X. Свидн. 68. Віддавбти ко
лбдку. Обычай, по которому въ день Пасхи
дѣвушка, христосуясь, не обмѣнивается съ
парнемъ писанкой, а только даетъ ее ему,
за что парель долженъ ей найняти танёць,
т. е. музыку къ танцамъ. О. 1861. X. Свид.
60, 62. 3)=Колода 4. Скручують йому
Руки і забивають у колодку. Левиц. I. 41.
4 )= Колода 8. Тутечки у його велика па
сіка була,— колодок з двісті. Стор. 56. 5)
Ступица въ .колесѣ. Рудч. Чп. 250. 6)
У кожевниковъ: рукоять шкафи, скребка
для кожъ. См. Шкафа. Шух. I. 253. 7) У
гребенщиковъ: часть рога, соотвѣтствующая
охвату рукой. Вас. 163. 8) Висячій занокъ. 9) Кадыкъ, головка дыхательнаго
горла. Вх. У г. 246. Ум. Колбдочка.
Колодник, ка, м. Арестантъ. Поса
див Іосифа в темницю, де сиділи царські
холодники. Одат. 62.
Колодбвбина, ни, ж. Выбой, ухабъ.
Желех.
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Колбдочка. ки. ж. 1) Ум отъ коіїбдва въ ѵказанныхъ значеніяхъ 2) Черенокъ ножа. Г. Барв $63. 3) ТТодборъ де
ревянный, обтянутый кожей. Чуб. ѴТІ
431. Ввійшов молодий царубок я крамній
сіренькій козачині, в чоботях нп колодоч
ках. Левиц. Нов. 181. 41 Деревянная вы
пуклая часть сѣделки,—къ ней прикрѣи*
лены металлическія дужки для пропуска
черезсѣдельника. Вас 160.
Кблодрочка, ки. ж. Ум- отъ кблдра
Ходи ж, моя доню, до хати: час тобі на
посаг сідати! —Постеліть колодрпчку,— я
війду. Гол. II 100.
Колодюх. ха, м. Раст. КиЪиз саевіиз.
Л в. 101. См. Дединник.
К олбдязний. а, е. Колодезный. За•
мигтіли хат и, колодязні цямриння, садки
і городи. МВ. І 13. Високо вгору підніма
лися колодязні журавлі. Левиц. Нов. 144
Колодязна вода.
Колбдязь, ЗЯ, М. Колодецъ. В Я\П)
бачила еста колодязі з високими журавлями.
Левиц. І. 514.
К олодйччя, чя, с. соб.=Колоддя.
Все те мертвим сном спить, пороскидане
як колодяччя. Мир. ХРВ. 269.
К олокіл. колу, м. 1) Колоколъ. Ой
чия ж тут беседа тут вечеряє весела?
Бийте коли, все колоколи, колоколи кованії
у нас ккті проханії. ХС. VII. 425. 2) Звонокъ на щеѣ коровы, козы. Вх. Зн 27
Ум. Колонілок.
К олокілокъ, л ка, м. 1) Ум. отъ ко
локіл. 2) мн. Родъ прически дѣвушекъ съ
зубчастим проборомъ. Чуб. VII. 423.
Колокільцѳ, ця, с. Бубенчикъ? А-а
люлечки! шовковії вірвечки, золотії бильця,
срібні колокільця, мальована колисочка: за
сни, мала дитиночка! Макс. (1849). 105.
Колом&зник, ка, л/ — Колімажарь.
Угор.
Колбмаэь, зі, ж. Деготь, сконляющійся на осяхъ; вообще деготь и мазь для
колесъ.
Коломйець, иййця, м. I) Житель Коломыйскаго округа. 2) Добывающій соль.
Ой чи ти козак, чи ти чумак, чи ти коломиєць? передай мені хоть сухарь на гос
тинець. Нп. Значеніе слова видно изъ
слѣдующихъ стиховъ Климентія: Торяники
велику працю подиймають, паче коломийиов,
гцо гуски виробляють. О. 1861^ 1. 226.
Колоиййка, ки, ж. 1) Жительница Коломыйскаго округа. Ой славная коломийка
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по дворі ходила. Чуб. IV. 492. 2) Особый
родъ пѣсенъ въ Галиціи, Буковині и Угор
ской Руси, нолучившій свое названіе отъ
г. Коломыи, гдѣ онѣ наиболѣе распростра
нены; каждая пѣсня состоить изъ 2-- б
стиховъ въ 14 слоговъ кажцый, съ цезу
рой послѣ 8-го стиха. Як я тую коломийку зачую, 'іерез тую коломийку дома
не ночую. Гол. См. Сумцовъ. Коломыйки.
КС. 1886. IV. 3) Танецъ ' въ Галиціи и
У горек. Руси. Де-Волланъ, Угро-русскія
иѣсни. 16. 4 )~ Клепани. Шапка эта так?»
называется .въ Галиціи по той причині,
что ее носятъ въ Коломыйскомъ округѣ.
Гол. Од. 69. 5) Родъ сумки шерстяной,
носимой гуцулами-мужчинами черезъ плечо.
То-же, что и дзьобенка. КоІЬ. I. 37.
Коломййський, а, ѳ. Коломыйскій.
К оломия, мйї, де. 1) Глубокій пыбой,
наполненный водой. 2) Городъ Коломия.
Коломітний, а, е = К а л о м у тн и й .
Колонизув&ти, з^ю, еш, гл. Колони
зовать. Колонизують Кавказ козаками.
О. 1802. X. 111.
Колонйст, та, м. Колонисть. Тут тих
колонистов німців багато. Херс. На геть
манських могилах колоністи німці насадили
картоплі. Левиц. Пов. .367.
К олбнія, нії, ою. Колонія. В ін по ні
мецьких колоніях у наймах жив. Херс. г.
Біля Москви хотіли нашкодить усім нім
цям,— ціла б то їх колонія завелась там.
О. 1862. V. 45.
Колопбнник, ка, лг.=Конопельник.
Вх. Зн. 27.
Колбпня, ні, де.=К оноплі. Шух. І.
137. Въ Лохвицк. у. только во мн. Колбпні. Ум. Колопёнька. Ой дала-сь мня моя
матенька, дала, як би тую колопеньку в
болотонько впхала. Гол. І. 275.
Кблос, су, м. 1) Колосъ. Колос повний
гнеться до землі, а пустий догори стир
чить. . Ном. Л; 2472. Шумить золотим
колосом пшениця. Левиц. І. 77. 2) Часть
косы (орудія), находящаяся передъ ея
концомъ, носкомъ. Шух. I. 169. Ум. Колоебн.
Колосйна, ни, де. и колосіння, ня, с.
Оторванные отъ стеблей колосья, колосья
послѣ молотьбы. Вх. Зн. 27.
Колосйстий, а, ѳ. Колосистый. Ш и
роке поле, жито густев,... колосистее, ядренистее• Чуй. III. 385. Хвилюються жовті
низи житом колосиатѵм. К. Доев. 6.
К олоситися, ш ^ся, сишся, гл. Коло

ситься, выбрасывать колосъ. То ячмінь во
лосині ься. МВ. I. 14.
Колосій, сія, лі. О раст.: Колосистый
І овес самосій, і ячмінь колосій. Чуб. Щ
266. Овсс-колосій.
Грин. III. 55.
*
9
Колосіти, сію, єш, гл. Колоситься*
виднѣться своими колосьями. Там див
люсь— жита колосіють, волошки блакит
ніють. Г. Барв. 352.
Колосбк, ск&, м. Ум. оть кблос. В
того доля ходить полем, колоски збирає.
Шевч. 2) Родъ орнаментики въ видѣ ко
лоса. Шух. І. 303.
Колбсся, ся, с. соб. Колосья. Лежить
як жива, у пшечиці, аж колосся над нею
похилилось. МВ. Молоде колосся з жита
зриваю. Г. Барв. 353.
Колосув&ння. ня, с.=К олосина. А
ні і)т ки, ні полови, ні колосування. Чуб,
V. 674.
Колосувйти, с^ю, еш, іл. Перемола
чивать колосья?
Кблот, ту. .ч. Ссора, споръ, сумятица.
Як Чаюна взяли у острог, так і колоту
не стало на селі; а то було гцо-вечора то
крик на в у л и ц і т о бійка,— без колоту не
обійдеться. Екатер. у. Колот такий під
няли, що хоч з хати тікай. Боялась, щоб
не вийшло якою колоту черёз сей случай..
Г. Барв. 154. За ту браЯску зчиниЦі ко
заки з ляхами превелику дражку, за той
молот зробили козаки «а ляхами превеликий
колот. АД. II. 33.
Колбтвиця, ці, де. Лучина, дрань. Вх.
Зн. 27.
Колбти, лю, леш, одн. в. кольнути,
н^, нбш, гл. 1) Колоть. В серце коле.
Шевч. Голкою колов. Піде вогонь од ноги
по тілу,— кольне аж у голові. Левиц. 2) Бо
дать. Рогата скотина вдасться, то всіх
коле. Ном. Коли б свині роги, то б усіх
поколола. Посл. 3) Убивать, закалывать.
(Гайдамаки) прибігли туди, давай колоть
орендаря* і всіх жидів. ЗОЮР. 4) Рѣзать
(свиней). 5) Раскалывать. Тріски колоти.
Колбтися, люся, лешся, гл. 1) Ко
лоться, производить уколы. Ячмінь колеть
ся. 2) Раскалываться. Н е .колеться дровеняка.
Колотити, ч^, тйш, гл. І) МутитьДва голуби воду пили, а два колотили.
Мѳт. 2) Масло сбивать. 3) Ссориться. Я*
у клуні не молотить, то в хаті колотилпь.
Ном. .V? 10131. 4) Помыкать; распоря
жаться -чѣмъ. Так колотить всіма, як вир
водою. Ном. Л* 3429. Оце колот ит ь, як
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і[0руіі лозою. Ном. № 3422. Поснули й ви,
щ0 світом колотили. К. ПС. 7.
К о л о т і т е с я , ч ^ с я , т и ш с я , іл. 1) Му
тіться. 2) Сбиваться (о маслѣ). Щось
масло довго не колотиться. 3) Биться (о
сердцѣ). Душа ї ї уся порушилась%серденько
колотилося. МВ. 4) Дрожать. Чи змерзла,
чи з трівот вся колоти гась. Г. Барв. 168.
5 ) Ссориться, браниться, спорить. Я к на
щоку молотиться, то і в хат і не коле•
шиться. Ном. № 10131.
Колбтиця, ці, ж .= К о л о т в и ц я . Желех.
К олотівка, ки , ж. Мутовка. Вх. Зн. 27.
Колотнбча, чі, ж. Ссора, споръ, драка,
свалка. Тгки на поріг, аж там така емертенна бійка та колотнеча діється. Харьк.
Смерть запанувала там, де недавно був
щрмідер і колотнеча. Левиц. Добра та
ладу не було, а були тільки бучі, колот
неча та сваволя. Мир. ХРВ. 87,
Колбтник, ка, м. Забіяка, сварливый.
Колбтниця, ц і, ж. Сварливая жен
щина, заводящая ссоры.
К о л о тн і, н і, ою = К о л о тн е ч а .
Кблотов, тви, ж .~ К олотівка. Вх.
Уг. 246.
Колотбвця, ці, ж. Раст. С аііи т арагіпе. Вх. Уг. 246.
К о л о т т і, т і , с. 1) Закалываніе мноѵихъ (преимущественно о свиньяхъ). 2) Раскалываніе.
Колот^ха, хи, ж. 1) Сварливая жен
щина? Радуйся, мати,— іде невістка до
хати: добрая роботуха, а ліпша колотуха.
Чуб. IV. 669. 2) Ряжанка, искусственная
сметана.
Колотуша, ші і ОН/ •= К о л о т у х а 2. О.
1862. VI. 98. Ум. Колотушка.
Колотушка, ки, ж. 1) Ум. отъ ко
лотите. 2)=Колотівка. Вх. Зн. 27.
Кблоть, ті, ж. О дорогѣ: замерзшая
комками грязь. Харьк.
К олбта, ші, ж. = Холоша. Ном.
.V 7225.
Колбшкати, каю, еш, гл. Тревожить,
вспугивать. За те (б’ють),—сказав один
Рябковг з наймитів,— щоб не колошкав ти
паяів' О. 1861. III. Гул.-Арт.
Я гнав овець до староапи, а вони два
перебігли та й давай мені колошкати овеи,ь:
ьишкають на вівці, одбивають од мене. Я
кричу: не полохайте, а вони колошкаюпи,.
Навлогр.
Колбшні, нів, мп. Зимніе суконные
штани.
К олубіта, хи,
Ковбаня. Желех.
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К о л у в ін н я , ня, с. Объѣздъ круічя!Ъг
вмѣсто прямой дороги.
Колув&ти, л^ю , еш, гл. 1) Идти кру^
гомъ, идти по круговой линіи. Горою со-*
нечко колуе. О. 1862. IV. 23. 2) Кружить,,
колесить, дѣлать объѣзды. Хт о колує. той і
вдома ночує. Чуб. І. 248. Болю колувати,
як просто їхат и та бідувати. Ном. &
11409.
Кол^драбок, бка, м. Часть сновальницы: каждая изъ двухъ ноперечныхъ
пластинъ, въ которыхъ укрѣплены колыш
ки. Шух. I. 150, 151. См. Оснівниця.
К ол уп іти , пйю, еш, одн. в. ко лу п 
нути, пн^, нбш, гл. Ковырять. Піч колупіти—обрядовое дѣйствіе невѣсты во вре
мя сватовства. Стала коло печі та й ко
лупає ї ї пальцем. Кв. I. 76. Колупнуло за
серце. Защемило сердце. Колупнуло Ан*
тося за серце,— аж заплакав. Св. Л. 160.
К блька, ки, ж. 1) Колика, колотье.
Русин каже: „іди в полеГ Полька коже:
„колька коле*. Грин. III. 314. Марині
неначе колька заколе в саме серце. ..Левиц,
I. 40. 2) Колючка; игла (у ежа). 1ж ма
кольки. Вх. Лем. 426.
К блькйб, &, б. Колючій. Сіли твої
діти на високім древі. Н а якому древі? На
колькому терні. Чуб. V. 852.
Кблько, нар. Колко. На стерні колько.
Кіев. г. Чи й у вас, як у нас, на мваді
колько? Грин. III. 648.
Кбльо, л я , м. Дѣтск. Хл£бъ. Вх.
Лем. 426.
К ольокітор, ра, ? ль Після смерти
кольокатора зосталось шість хлопців і одна
дочка, обійстя і трохи землі і одним оден
підданий. Ном. Л; 1174.
Кольфірба, би, ж. Клеєвая краска.
Під кольфарбу золотити.
Кблюватина, ни, ж. ІЦель. Є колю*
ватини у стіні. Волч. у.
Колюки, к, ж. мн. Раст. І)аіига вігатопіиш К ЗЮЗО. І. 121.
Колібх, *ха, л. Колючеє растеніе. Взяв,
наламав колюхів, обтикався да й сидить.
Рудч. Ск. І. 159.
Колюча, чі, ж. Раст. Заїзоіа Каїі Ь.
ЗЮЗО. І. 134.
К о л ю ч и й , а , ѳ. 1) Колючій. І сте
жечка, де ти ходила, колючим терном по
росла. Шевч. 387. 2) Легко раскалывающійся. Дчб колючіший, ніж грушина.
Волч. у. 3) Рѣзкій. Мужича правда єсть
колюча, а панська на всі боки гнуча.
Котл. £н.
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К д а о ч к в , ки, ж. і) Шипъ растенія.
ІСолючка залізла в ногу- 2) Колючеє рас*
теніе вообще. Бува і чоловік сьому ко
лючці (будякові) пара. Греб. Прийшов у
садок, намостив на дереві колючок і сів на
їх . Рудч. Ск. 3) мн. Названіе растеній:
ЕсЬішп уиїдаге Ь, ТгіЬиІив Іеггезігіз Ь,
ХапіЬіиш зрш озит Ь. ЗЮЗО. І. 141. Б у 
дяки, колючки стремлять на просторі та
глуха крапива купчиться. МВ. (О. 1862. І.
96). 4)==Колька. П ят ь ніч не спала: ко
лючка колола. Константиногр. у. Я стара
людина: або ногу підколю, або колючка на
паде, то й опізнюся. Г. Барв. 497.
В олю ш бяний, а, е =г= Коліш енний.
Мнж. 92.
К олю щ ий, а, ѳ = К о л ю ч и й . Помо
стимо вам кладочки з колющею глоду.
Мил. 65.
Колядй,* дй, ж. 1) Рождественскій
празднику когда поютъ колядки. Будьте
здорові з колядою! Ном. № 343. 2) Пѣсни
въ вечерь 25 декабря. Пустіть його до
хат и, він вЛм .буде коляди співати. Чуб.
ПТ. 425. 3) Вознагражденіе колядникамь.
за пѣсни. Он і пан іде, коляду несе: коробку
вівса, наверх ковбаса. Нп.
К о л яд й и , на? м.7 Встрѣчено только въ
началѣ шуточной колядки. Коляд, коляд,
колядин, а я в батька один. Грин. ІП. 36.
Е о л й д к а, ки, ж. Рождественская
вѣсня, исполняемая на первый день рождественскихъ святокъ сельской молодежью,
которая ходить для этого отъ хаты къ
хатѣ и получаетъ за пѣніе вознагражденіе.
К о д й д н яй , а, е. Относящійся въ рож*
дественснимъ святкамъ. Н а колядному по
пелі поставила юрщш. Нп.
Б о л й д н я к , ка, м. Поюнцй колядки.
Під вікном колядник човпеться. Чуб. Ум.
Колйдниченько, колядничок.
Е о л й д н я ц я , ці, ж. Поющая колядки .
К олйдниченько, к а и колйдничок,
ч ка, м. Ум. отъ колядни к.
К олядувА ння, ня, с. Пѣніе колядок въ
рождественскій вечерь (25 декабря).
К олядувйти, д^ю, еш, гл. Ходить по
хатамъ и пѣть колядки. Збіраюсь коляду
вати, як воює й щедрувати пора. Ном. № 512.
В олядчА ний, а, е. Относящійся къ
колядкам . Желех.
Б о л й к , к а , м. Раст. ХапіЫ ит Зріпозит.
Вх. Пч. І. 14.
КолАка, к и , а е .= К іл . У иниюю со
кира за поясом, у тою коса на плечі, а
другий притяг із колякою. К. ЧР. 258.

К олйядра, рн, ж. Раст. Кншнедъ
Согіапбгит заіітшп. Анн., 109.
*
К о л ір , рА, м. 1 )= К о л існ н к . Вх. Лем.
426. 2) Мясникъ, рѣжущій свиней. Желех*
См. Колій.
Колйса, он, ж. Экипажъ, коляска. Ой
пізнала мила вороні коні, а ще пізнавай
новую колясу. Чуб. У. 742. їхала, кажуть
одна скупа пані... і попалася розбійникам:
обступили колясу. МВ. III. 24. Ум. Ко*
ляска, колясонька, колясочка. Ласка не ко
ляска: сівши, не поїдеш. Ном. № 4488. Вже
кучері молодії на колясоньках стоять і ві
жечки шовковії в білих рученьках держать.
Чуб. У. 536. Уже кониченьки позапрягані,
і колясочки позавертані, тільки сісти та
поїхати. Грин. III 548.
Колйстра, рн, ж. = Молозиво. По*
дольск. г.
Кбма, ми, ж. Запятая. Читайте сд
слова до слова: не минайте а ні титли,
а ні т ії коми. Шевч. 214.
ВоиаиА, нй, д е.= В о и ан и ц я.
КомАнда, ди, ж. 1) Команда.- 2) Отрядь, команда. А тогді у нас у Черкасах
команда стояла. ЗОЮР. І. 264. 3) Кружокъ, товарищи. Боке Оксана і зібрала
свою команду: шатнулась, метнулась з
кінця вкінець, веде низку дівчат. Кв. І. 161.
Кожандерство, ва, с. Начальство воен
ное. Господа москаль! а скажіть, будьте
ласкаві, вашому командерству, коли треба
вівса, або якою борошна, то нехай прий
дуть. Кв. І. 131.
К омандувати, дую., еш, м . Командо
вать. Сами кільки солдат воюються, а
т их, гцо командують, і немає. Рудч. Ск.
І. 107.
Кожанйця, ц і, ж. 1) Трилистнику
влеверь, дятлина. На сім боці на толоці
жовта команиця. Гол. II. 418. 2) Ряст.
Ѵіоіа Ігісоїог. Лв. 102.
КомАнка, ки, д е.= К о и ан и ц я . Желех.
КомАржк, ка, м. Ум. отъ комАрь.
Кожарйстий, я, е. ’Изобилующій ко
марами.
К оиарйця, ці, де.=Кож арь. Вх. Зн.
27. Желех. Ум. Коиарйчка.
Боиарйщ е, ща, м. Ув. отъ комАрь.
Комарів, рёва, рбвѳ. Принадлежащій,
свойственный комару. Шевчиха не злю
била, загадала шевцю черевики шити з комаревдї шкури. Нн. З коиарбву ніжечку.
Немножко, очень мало. Дайте мені з комареву ніжечку, з Антонову слізочку. ІІом.
стр. 283. Коиарёві носики. Р а с т .^ Сокирки.

Комарник—Комін.
Комарнйк, кА, лс. Родъ шалаша для
пастуха овецъ. Вх. Зн. 27.
Комарнй, ні, ж. Соб. отъ комАрь. Ко
марня так г лізе у вічі.
КомАрь, рй, м. 1) Комаръ. Не лучче б
нам з ляхами, мосцгвими панами, мирно
пробувати, аніж пійт и лугів потирати,
своїм, тілом комарів годувати. Дума. 2)
Названіе тощаго вола. КС. 1898. VII. 46.
3) Родъ дѣтской игры. Ив 27. Ум. Ко
марик, комАронько. 1 нас Бог не оставить,
коли й комарика й малюсенъку комашинку
доглядає. Кв. Вилетіла муха з хати ко
марика рятувати. Ни. У в. Комарище. Ой
се ж лежить комарище ,славного війська ко
зачище. Лукаш.
КомАха, хи, ж. 1) Насѣкомое. Вх.
Пч. I. 6. 2) Муравей. Ум. КоиАшечка, комАшка. Ой летіла комашечка да по сонцю,
припадала комашечка ік віконцю. Комашки!
комашки! ховайте подушки, бо татаре
йдуть. Ном. № 339.
Коиаш йна, ни, ж. Одно насѣкомое,
одинъ муравей. См. Комаха."Чоловік проти
землі менше, аніж сама менша комашина
проти чоловіка здається. Дещо. Ум. Кома
шинка. Здалеку рій комашинок зразу пот
бачиш, а кожну комашинку нарізно по
бачиш тільки зблизька. Ком. Н.
Комашйтися, ш ^ся, шйшся, іл. Ко
пошиться.
КоиАшка, ки, ж. Ум. оть комАха.
Комашнйця, ці, ж. Муравейникъ.
Канев. у.
КомАшня, ні, ж. 1) Пирушка. 2)
Поминальный обѣдъ нослѣ похоронъ.Угор.
Кохаш нй, ні, ж. соб. 1) Муравьи.
Де не взялась та комашня і, чую ш т руп,
лазила по його виду. Стор. 2) Муравейникъ.
Як би таку жінку та мені,— я о ї ї у ко
машню втрутив. МВ. (О. 1862. ПІ. 60^.
Комбдія, д ії, ж. Ком'едія. Почав він...
Писати... комедії на театр. К. Гр. Кв.
ХУІЦ.
Комѳдійнський, а, е. Смѣшной, ко'Медіантскій. В ї х фігурах, в ї х уборі було
Щось комедіянське, німецьке. Левиц. І. 491.
Коибль, и л й , м. Толстый конецъ отРубленнаго древеснаго ствола. Я к узяв ко
лоду за комель, підвів проти себе, як свічку,
*Ьа як ударе комлем у землю,— так вона
па сажень у землю ввійшла. Мнж. 9.
Коибнда, д е , ж. 1) Команда, отрядъ.
■П славнім місті Берестечку коменда сто*ла. Гол. І. 67. 2) Начальство. Молодень
кий козаченько в коменди ся просить: пу
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сти ж мене, коменданте, з обозу додому.
Чуб V. 332.
КомендАнт, та, м. Коменданта. Рудч.
Чи. 103. Пусти Ж мене, коменданте,, з
обозу додому. Чуб. V. 332.
КомѳндерувАтн, р^ю, еш, гл. Началь
ствовать, командовать. А пан майор моло
денький на воронім коню, ворон конем ви
гравав та й комендеруе. Федьк.
Коибта, ти, ж. Комета. 6 зорі, що
звуться кометами, або мітлами чи віхами.
Ком. І. 50.
К оиетй,
К ои іть. Голуб в лету
комети паде. Вх. Зн. 27.
Коийз, зу, м. Капризъ. А ч як на його
комиз напав. Ось я тобі! Полтавск.
КомизА, 8Й, ж. 1)=КомЙ8. 2) Ка
призный, привередливый человѣвъ.
Комизитися, зюся, зйшся, гл. Ка
призничать, упрямиться. Коли б вона та
не бісилась, замовкла і не комизилась.
Котл. Ен.
Кбиин, на, м. 1) Передняя часть варистой печи, устроенная для прохода ды
ма въ трубу. Чуб. ѴІІ. 381. Забілів комин,
зачорнів рядок горшків на полиці. Левиц. 1.
2) Дымовая труба на крышѣ. 3) Полка
кремневаго ружья. Шух. 1.231* Ум. Коминбк.
Коминнб, прил., употребляемое какъ
сущ. ср. р. Подымная подать. Та запла
тит коминною півкопи грошей. ЗОЮР.
I. 143.
Коминбк, нкА, лс. 1) Уи. отъ кбии н
1 и 2. 2) Цилиндръ въ ружьѣ, куда на
кладывается пистонъ. Уман. у* Шух. 1*229.
Кохинотр^с, са, лс. Трубочиста. Пол
тавск. г.
К охинйр, рА, лс— Коминотрус. Гайсинск. у.
КоиисАр, ра, лс. 1) Комиссаръ. Чого
вже не робили т ії старости й комисари
з городовими козаками. К. ЧР. 12. 2) Исправникъ. Добре було жити, п от не пи
сали пани комисари хлопців у некрути.
Нп. Я бачив сам таких і може б показав,
да цур йому! боюсь: росержу комисара.
Греб. 368. Ум. КомисАрчик. П риїхали комисарчит, зі Львова писарчики господу за
писати, де мае король стати. : О. 1862.
IV. 19.
* ч
Кожйш, ш ^, м. Тростникъ. Ж или по
комишах і очеретах. ЗОЮР. I. 75.
Комяш йтися, лг^ся, шйшся, гл. Мель
кать? А то гцо за світ комишитЬся у
малій хатині? Мир. Пов. П . 55.
Кбмін, на, лс.= К охин. 3 верху кри-
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гиі по ріжках ш пилі, а наверх коміна зывается тоть изъ играющихъ, который
вертиться по вітру залізний півень. К. ЧР. ѣдетъ верхомъ па товарищѣ. КС. 1887
209. Ум. Коиінбк, комінбчок» Щоб ліжко УІ. 461.
там було і коміночок, і огонь гцоб горів.
Вожбнниця, ці, ж 1) Раст. Трилистникъ полевой, ТгіІоІіит агѵепзе. Бх. Лем.
Рудч. Ск.
Кбмір, ра, ’м. Боротникъ. Не до нашої 426. См. Команиця. 2) Безплодная кобыла*
ш иї т і коміри шили. Левиц. Ум. Комірёць. Желех.
Комбнно, нар. Кон но.
У лисички, каже, гарна шкурка... на ко
Комбнь, ня, м. Конь. Ой як тяжко
мірець. Рудч. Ск. 11. 15.
Комірка, ки, ж. 1) Ум. оть коибра. комоневі протів води плисти, ой так тяжьо
Відчиняй, пане, комірку, давай гребцям го кохатися, не мавши корысти. Нп.
Комбра, ри и Комбря, рі, ж. 1) Амрілку. Нп. 2) См. Бердо и Блят.
Комірне, прил. ср. р. Наемная плата баръ, кладовая. Виніс із комори казан.
за квартиру. Принята когб в комірне. ІІу- ...Заздро, гцо в брата є в коморі і на дворі,
(стить, принять на, квартиру кого. Чуб. І. і весело в хат і. Шевч. Служить также для
'4. В комірнім сидіти. Нанимать квартиру. ночевки взрослой дочери или женатомѵ
Желех. Нажилась в комірнім. Св. Л. 245. сыну. Ти ' в коморі, я ни дворі,— ви иди,
Літи в комірне. Сдѣлаться квартирантомь. серце, злічим зорі. Мет. 10. 2) Лавка. Сомка
мае в Переяславі свої крамні коморі в ринку.
Желех. ,
Комірник, ка, м. 1) Жилець, постоя К ЧР. 25. 3) Таможня.г Гайсин, у. 4) См.
лець. Уман. У. Вх. Зн. 27. 2) Сборщикь Рйтки. Ум. Комірка, коміронька, комірочка.
пошлинъ на таможнѣ. Ум. Комірниченько. Ой в мене коморонька новая, в тій колюТам на долині стоїть дві ялині: там наша ронці постілонька тісовая. Чуб. Да мати
пані ягідки рвала, комірнииенька ісподо- гуляти да не пускала, да й у коміронту
да й зачиняла. Чуб. У. 9. Крамарю, крабала. Нп.
Комірницький, а, е. 1) Квартирантскій. марочку, одчиняй комірочку та сип перец/,
Хазяйська наука комірницькій корові ногу та канаперець. Грин. Л І. 539.
переломала. Ном. № 2817. 2) Таможенный.
Комбрига рю, риш и коморувати,
Комірниця, ці, ж. Квартирантка. Вх. р^ю, еш, гл. Жить на квартирѣ. Желех.
В ін коморит у мене. Вх. Зн. 27„
Зн. 27.
Комбрячий, а, е. Амбарный. Васаѵ>
Комірничбнько, ка, м. Ум. отъ ко*
зирк на коморячі двері. Кв.
мірник.,
Компанйст, та, м. Товарищь. Хоч
Коміронька, ки, а*. | у и
коибра.
старий, а не цурається давніх компанійКомірочка, ки, ж .)
^
Комірчйна, ни, ж. Небольшая комо тів. Св. Л ., 38.
Компанієць, ній ця, м. Казань легкора. Через сіни була пекарня з комірчиною.
коннаго войска вь ХУІІІ вѣкѣ. В поход у
Левиц'. І. 192.
г
Коміть, нар. Внизь. Коміть-головбю. дорогу славні компанійці до схід сонечка ру
шали. Шевч. 361. Ой над Богом над рікою,
Внизь головою. Вх. Зн. 27.
Комлйк и пр. См Кімлик и пр.
на турецькій гряниці, там стояли пикиКбмнір, ра, л«.=Комір. Панство в го ніри, з ними компанійці. Макс.
Компанійський, а, ѳ. Относящие
лові, а воші за комніром. Ном.
Комбд, ду, м. и комода, ди, ж. Ко- ся къ компанійцю. Полковник компа
модь. Воздвиженський... одпер комод, витяг нійський. Шевч. (1883). 235.
гроші і одніс жінці. Левиц. Коло стола
Компанія, нії, ж. 1) Общество, ком
стояла комода, а перед канапою стіл. панія. Злі компанії і доброго чоловіка зопсують. Ном. Л; 5982. 2) Отрядъ войска. Чо
Левиц.
Комблий, а, е. Безрогій. Комолий віл му сь мене моя мамоі з ранку не збудила
коли тогпа компанія з міста виходила.
і Ту лею б’є.'Ном. № 3364.
Комбнний, а, е. Конный. Комонне Гол. І. 145.
Компанувати, н^ю, еш, іл. Водить
військо.
‘Комбнник, ка, м. Всадникь, кавале- компанію. Грицько з Іваном компонували.
ристь. За. ними гце півдесятка комонників. Волч. у.
К< ЧР. 169. Піхота з пищаллю поміж гар
Компбнчик, ка, ле. Солдать. Полюби
матами, а 'комонник по крилах. К. ЧР. ла компанчика, гей за їм тужила. Гол.
343. Вь дѣтской игрѣ въ кйшу такъ на І. 145.
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Кбмпас, су, м. Компасъ. Ком. И. .90. церковной школы. А , дай Боже пану баКомпѳря, рі, ок. и компір, ра, л і.= м аляру! ти наш таки, кондяче..Ма.ркеи. 62.
Кбненько, ка, м. Ум. отъ кін ь.
ХСоифѳря. Вх. У г. 246. Вх. Лем. 426.
Конѳнй,
нйти, с. Ум. отъ конй.
Кохцерйнка, ки, ж. 1) Стебель кар*
Конбць, нцй, ле.= К інець. Як ся зійде
тофля. Желех. 2) Вода, въ которой ва
Стрий
і Жомець, то буде світу копець.
рился картофель. Желех.
Ном.
№
392.
Е ом пдйк, ва, м. Обрѣзки кожи, склеен
Конбчнѳ, нар. 1) Непремѣнно, неизные между собой и крѣпко сбитые въ
бѣжно. Вони почули, що за пшеницею
бруски; употребляются также ддя каблутреба конечне йти в двір фараонів. О пат.
ковъ. Вас. 162. Въ Сумск. у. такъ назы
Любилося двоє дітей сердечне, присудив
вается низкій каблукъ.
Господь розлучити конечне. Грин. III. 251.
К омпонування, н я, с. Сочиненіе. У 2) Не конбчне. Не совсѣмъ, нѳ очень. Не
євреїв... писатеіі мали свій взоровзір ком конешне вона влюбляла, як до чоловіка тра
понування. К. Іов. XI.
питься гість. МВ. (КС. 1902. X. 143).
'Компонувати, н^ю, еш, гл. 1) Состав
Конбчний, а, ѳ. Ненремѣнный, неиз
лять, Сочинять . Отой дід і співав, і ком - бежный, безотлагательный.
панував пісні й думки. Стор. Дуже, пиеьКонбчно, яар.=К он6чнѳ.
менний був і вірші компонував. Стор. 2)
Кбник, ка, м. Ум. оть к ін ь. І) Ло
Выдумывать, интриговать. Пане осауле пол шадка. Під явором коник стоїть, на нгм
ковий, побійся Бога! М ені здається, гцо ти козак молоденький. Мет. 2) Насѣк. Кузнегцось недобре на нашою пана полковника чикь, Іюсизіа. Вх ^ ч . І. 6. В траві во
компонуєш. К. ЧР. 323.
рушився і трігцав цілий мир коників і
Еомпонувйтися, Н^ЮСЯ, ешся, ІЛ. Со* всяких кузок. Левиц. ЇІов. 97. 3) Пряникь
ставляться, сочиняться. Шевч. 1883. 140. или глиняная игрушка въ формѣ коня.
Вохфбрт, ту, м. Комфорть. Занедбав І внучатам із клуночка гостинці виймала..*
ши свої прості звичаї, вкинулись у той А Карпові соловейка та коників пару.
Шевч. 112. 4) мн. Родъ узора для вышикомфорт. К. (О. 1861. І. 317).
Конйнійко, ка, с. Ум. оть конбння. вокъ на рубащкахъ. Гол. Од. 73. 5) Кон
Конйння, ня, с. Агонія, умираніе. ская голова, выдѣлываемая какъ украшеніе разныхъ предметовь, напр., рукояти
Ум. Конйнійко. МУЕ. III. 35.
гуцульскаго кблифа. Шух. I. 275. Стіл на
Конйти, нйю, еш, іл. 1) Умирать, кон кбниках. Столь на ножкахъ съ украшенічаться, отходить. Не один бідаха, конаючи емъ въ видѣ конской головы? Сим. 227.
в крові, тужить, гцо не поліг під Бере 6) Часть гончарнаго круга: деревянная до
стечкомі. К. ЧР. 358. Уже твоя, козаченьку, щечка, прибитая однимъ концомъ >къ скамьѣ,
дівчина конає. Нп. 2) Мучиться. Сам не съ выемкой на другомъ концѣ, въ кото
соромиться конать в ярмі у ляха. Шевч. рую входить веретено. Вас. 179. 7) Пла
Або в пана у кайданах у склепу конає. стинка, вертикально стоящая на каждомъ
Шевч.
изъ четырехъ концОвъ креста витушки, съ
К онвйлія, л ії, ж. Ландышъ. Васильки, загнутыми концами; на кбники надѣвается
папороть, гиевлію, Петрів батіг і конва пряжа. Чуб. VII. 410. Вас. 202. 8) Часть
лію. Котл. Ен. З великою лугу віяло холод ткацкаго станка. См. Верстат. 9) Часть
ком і пахло конвалією й барвінком. О. 1862. начиння. См. Начиння 3. 10) мн. Сорбчі кб
VIII. 16.
ники. Раст. БеІрЬіпіит сопзоіійа. Вх.
Конвбй, вбю, м. Конвой. Р уки і ніжмг Пч. I. 10.
закують в кайдани, конвоєм приведуть. Чуб.
К онйна, ни, ж. 1) Лошадь, конь. Та
Кондйк, кй, м. Кондакъ. Тропарі з кон купуй уже, купуй, —славная конина. Рудан.
даками. Ном.
IV. 18. 2) Конина, лошадиное мясо.
Б ондійка, ки, ж. Ендова; церковный
К онйти, ню, ниш, и . Класть извѣстсосудъ, въ которомъ святять воду.
нымъ образомъ палку на кону при ягрѣ
Кондрйчитись, чуся, чиш ся, и . Ка въ плаза. Ив. 18.
призничать. Мнж. 182.
К онич, ча, м. = Конюшина. Вх.
К °нД^ри, рів, мн. Родъ сапогъ у жи Лем. 426.
телей Покутья галицкаго. КоІЬ. I. 44.
Коничбнько, к а, м. Ум. отъ к ін ь.
К ондйк, кй, м. Дьячекъ и учитель
Кбничок, чка, м. Ум. отъ кінь.
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К о н ін к а , к я , ж. , Ум. отъ к ін в а : 1)
Кружка деревянная или металлическая.
Шух. I . 250, 251. Як узяв т у кінву за
ухо, то зробш у тій конівцг сухо. ЗОЮР.
I. 204. Зачепила рукавом срібну коновку,
повну вишнівки. К. ЧР. 229. 2) Ведро.
(Дощ) ллє, як з коновки. Ном. № 575., Поси
лаю, з коновками по воду. Гол. Ум. Конівонька,
конівочка. Зашли козакові пива коновочку.
Чуб. Сосновая коновочка, а дубове денце.
Грин. Н І. 613.
К о н кл б в, в у ї м . Конклавь. Шевч;
(1883), 199.
К бнов, ва, лі. Кружка. Н а морозі
стояти, конов меду держати* Гол. См.
Кінва.
Конов&л, ла, лс. Коноваль. Сюди шев
ці й кравці, шаповали й коновали. Левиц. І.
Такий коновал, що через шкуру бачить.
Конов&льство, ва, с. Ремесло коно
вала. Ж елех.
Конов&льський, а, е. Коновальскій.'
Цехи: різницький, коновальський, кушнір
ський, ткацький,
шаповальський. Котл. Ен.
£
К он овід, вбда, лс. 1) Приводящій на
ярмарку для продажи лошадей? Коноводи,
воловодиі люлешникщ шабашники, шилники,
милники, селяне, городяче, мігцане... добрі
люде! А сходитесь, сходьтесь, сходьтесь/..
Я щось скаж у*. Изъ выкликанія на ба
зар і. КС. 1882. III. 600. 2) Конокрадъ.
X вже циганів, отих коноводів... йде обдурюють народ, так 'і не розминешся, Кв.
II. 323.іКоновбй, вбю, лс.=Конвой. Лк яг^г/
я у чуж у країну,— коновоем приведуть.
Рудч. Чп. 85.
К он бв’я зь , 8І, ж . Столбъ или жердь,
или кольцо, къ которымъ привязываюгь
лошадей. Позлізали г поприв'язували коней...
у конов'язей. ЗОЮР. I. 254.
К онбзитн, ж у, 8ИШ, 1Л. 1) Корчить,,
морщить (въ работѣ). Мнж. 2) безл. Зно
бить? корчить? Качу, иде ясак «ою комозгшь. Уман. у.
К онокрбд, да, лс. Конокрадъ. Т і жидки були всім завідомі конокради. Левиц. І.
К онопблька, к и , ж. Раст. Саіеорзіз
риѣезсепз Лв. 98.
К онопбльки, л ьо к , ж, м н. Ум. оть
конбплі.
Бонопбльний, а , ѳ. Пеньковый. Коно
пелька нит ка. Ком. II.
К онопбльник, ка, лс. Птица: коно
плянка, ГгіпдіИа саппаЪіпа. Шух. І. 23.
К оноплина, нп, ж.{ Стебель конопли.

Утопила мене мати як коноплину в воду.
Грин. III. 329. Ум. Коноплйнка, коноплйнонька, коноплйночка. Ой у городі коноплиночкау на т ій коноплищі... роса. Чуб. Щ .
394. Ой як же т ій коноплиноньці у ставу
вимокати. Грин. ІЛ . 330.
К оноплйця, ці, ж.? П'ять сорочок,
що дві ув іржиціу а дві в коноплиці. Чуб
IV. 458.
Вонбплршце, ща, с. 1) Місто, бывшее
іПодъ коноплею. Яка паша на коноплищі?
Я к брали коноплі, то й повиривали погану
травицю. Канев. у* 2) Місто, годное для
посіва конопли.
Конбплі, пбль, ж. мн. 1) Раст. Ко
нопля. Вирвався, як П илип з конопель.
Ном. 2) Пенька. Оце коноплями обмота
ють та смолою обмажуть, та й запа
лять, К. Побрала Ганна у людей конопель
та льону і почала прясти. Левиц. Ум. Конопбльки. Сію конопельки дрібні зелененькі.
Чуб.
Конбпляний, а, е. Конопляный. За
лізний вовк, конопляний хвіст, (Голка).
Заг. Ном. № 352.
К оноплйник, ка, лс.=Конопе л ьн и к .
Вх. Лем. 426.
Коноплйр, ра, лс. и коноплйрка, ки,
д е.= К он опельнп в. Вх. Уг. 246.
Коноплйстий, а, е. Покрытый веснуш
ками. Чорти мабудь гречку сіяли на пиці—
такий коноплястий з себе. Волч. у.
Конотувйти, т^ю, еш, іл. Замічать.
Я буду співатоньки, а ти- коштуй сі: як
же нам ся росходити, сама поміркуй сі.
Гол.
Консистбнт, та, лс. Употребляется бо
л іє во мн. ч. Консистёнти. Польскія войска,
сгоявшія постоемъ въ Украйні. Безбожний
глум польських консистентів і урядників над
українцями. К. ЧР. 9.
Конснстбрія, рії, ж. Консисторія.
Шевч. (1883). 197.
Консистбрський, а, е. Консисторскій.
Св. Л. 134.
Консистувбтн, туго, еш, іл. Стоять
постоемъ. Почали жолніре, консистуючи
по городах і селах, беззаконні окорми од
людей вимагати. К» ЧР. 9.
Консолйція, ц ії, ж. Угощеніе. Обіцяв
о. Яким кою не кою (з консисторських)
повести на „ко н со ляц ію се б то... на мо
горич. Св. Л. 134.
Е бнсул, ла, м. 1) Консулъ. З Россії.втікло три чоловіки... От— що робить?
У Галац, до німецькою консула. КС. 1883.

Конт—Копа.
1\ \

738. 2; Въ старинной бурсѣ: родъ
надзирателя за учениками. Втікайте з
бурси: вас тепер не знайде ні консул, нг
трибун. К. ПС. 68.
Конт, ту, м. Продовольствіе, съѣстные
припасы. Хліба не купуємо; копту з обох
нас доволі. Г. Барв. 438.
Контбнткй, а, е. Довольный. Чим же
ми контенті, як не грошима?
К онтентувати, т^ю , еш, іл. Кормить,
пропитывать; содержать. Ж інки обіцянку
дамі глину місити, воду носити, людей
контентувати. Г. Барв. 171. Н ехай да
ремне всякою прочанина й захожою і прогзджачою контентує. К. (О. 1861. IV. 156).
К онтентувйтися, т^ю ся, ешся, ІД.
Кормиться, питаться, ѣсть; угощаться.
Контентуйтеся, люде добрі!
КонтетувДти, т^ю, еш, гл. = К он 
тентувати. Тею соломою хазяїн нас (волів)
буде контетувати до нової паш і. Драг. 3.
Контетув&тися, т /ю с я , ешся, *л.=
Контентуватися. Контетуйтесь, люде
добрі! О. 1861. XI. Кух. 27.
Контйна, ни, ж. Храмъ. А священник
старець ходить по святій контині, мо
лить слави Запорожу, щастя Україні.
Федьк.
Контбра, ри, ж. Контора.
Бонтбсити, шу, сшп, гл.= К ундосити.
Нехай коси Дунай носить, та нехай не
люб не контосить. Чуб.
К онтракт, ту, м. Контракть. Ніхто
з Боюм контракту не брав*' Ном. № 36.
Коктровбрсія, сії, ж. Бозраженіе (въ
судебномъ процессѣ). Кому хочеш позов
заложу і контроверсію сочиню. Котл. НП.
358.
Контувйти, т^ю, еш, гл.= К он тен 
тувати.
Контув&тися, т^ю ся, ешся, гл.= К онтентуватися. М и ж кантуємось із своїх
ручок та з пучок. Г. Барв. 438.
Кояфедербт, та, м. Конфедерати А
конфедерати знай гукають: „жиде! меду!*
Шевч. 138.
Конфедерація, ції, ж. Конфедерація.
Встає шляхетськая земля, і—разом сто
конфедерацій. Шевч. 131.
^ Конфбря, рі, ж. Картофель. Вх. Уг.
Конфѳрйник, ка, м. Родъ лепешки
изъ картофеля и сыра. Вх. У г. 246.
Ббнчѳ, нар. Безотлагательно, непремѣцно, именно. Нащо се вам йою так
конче треба? МВ. И. 188. 7 треба ж бум
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сім паничам потрапити перелізти конче
в мій садок.
Кончйна, ин, ж. 1) Край, конецъ.
Я не бороню йому стояти при престолі
Божому й до кончини йою віку. МВ. 1. 16.
2) Смерть. Ідіть, діти, кланяйтесь бать*
кові, бо недалеко йою кончина. ЗОЮР. 11.
284.
Кончйти, СЯ =КІНЧИТИі ся.
Конюх, ха, м. Конюхъ. Я конюха не
люблю, за конюха не піду: конюх коні га-^
няє, він гноєм вдняє. Чуб.
Конюх&рити, рю, риш, гл. Быть ко*
нюхомъ. Бх. Зн. 28.
Конюший, шого, м. Конюшій. Слу
жив у Потоцькою конюшим. Стор.
Конюшйна, ни, ж. Клеверь, Т гіМ іит
ргаїепзе. Волын. г. ЗЮЗО. І. 139.
Конюшня, н і, ж. Конюшня. Як коня.
*вкрали, він конюшню замкнув. Ном.
Конй, н й т и , с. Лошенокъ, а также
плохая лошаденка. Чуже коня— паня. Ном.
Ум. Коненя. Назирне він коненя на ярмар
ку. Рудч. Ск. II. 175.
К он йка, ки, м. н ж. Ув. оть кін ь.
Ой у мене був коняка, був коняка розби
шака. Щог. Вовк був з добру коняку. Чуб.
Ум. Конячка. Бодай тебе волами возили, а
мене хоч коростявою, та конячкою. Ном.
К онйнка, ви, ж. Лошадиный пометь»
лошадиный навозь. Бх. Уг. 246.
Конйр, р&, м. Конюхъ; пастухъ лоша?
дей. Радом, у. Вх. Уг. 246.
К онйрка, ки, ж. Конюшня. Вх. Лем.
426.
К онйтина, ин, ж. Лощадиное мясо.
Вийняв ковбасу... німецьку, от що і сви
ниною, г кошатиною, і конятиною начи
нена. Кв.
К онячйна, ни, ж. Дрянная лошаденка.
Н айняв я конячину та потягся аж на
довіопілъсъшй ярмарок. Левиц. І.
К онйчка, ви , ж. Ум. оть конйва.
Конй, пй, ж. 1) Міръ, сельское обще*
ство, сходка для рѣшенія судебныхъ дѣлъ;
судебное засѣданіе (въ старину). Копа пе
реможе й пора. Ном. № 10742. Позови й
копи стра£ надоїли. Котл. НП. 342. 2) 60
штукъ чего-либо. Тепер давай мені хоч
копу таких дівчат.— Сидить курка на копі,
знесла яєць три кош . Нп. 3) Копна хлѣба
(въ ней 60 сноповъ). Жито жали, в копи
клали. Шевч. 61. Де ж Катрусю пригор
нула? (ніч) Чи в лісі, чи в хаті? Чи на
полі під копою сина забавляє. Шевч. 77.
Хто їде з копами,— у двір завертає. ЗОЮР.
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И. 00. Наплюю я багачу: свою копу мо (ножем) копа яму. Шевч. Копіти яму під
лочу. Ном. № 2559. У кбли вмісти. По кии. Подкапываться подъ кого, злоумыщ,
бить сильно. Так мене, синку, у коті ' лять. Копають вороги яму підо мною. Мет.
вклали, що й не приведи М ати Божа. 2) Выкапывать. А там знов копають бу
Харьк. 4) 50 копеекъ. Ой нате вам, р и  ряки та возять до сахарнг. Левиц. І. Ой
балочки, мідну копу грошей. Мет. Напи став козак царьгзілля кош ти. Мет. 3) Рас.
лася носить воду, бо грошей не стало... ш г капывать, разрыхлять. Копай грядку! 4)
із агші заробила. Шевч. 109. 5) Счетная Копіти ногіии. Бить ногами; унижать, от
единица у овонщиковъ: копі рядові заклю талкивать. Змилуй еси, Христе-Боже, над
чаете въ себѣ 14 оконъ; кромѣ нея, есть нами панами, а щоб нас не копали, мос
колі шіснідцятка (16 оконъ), двадцятка калі ногами. Нп. Я к хороший,—не жаль
(20), сороківка (40) и шестидесятая (60 грошей, а як поганий,— копну ногами. Ном.
оконъ). Вас. 150. Ум. Кіпка, кілонька, кі № 8474.
лочка. Поставлю женців сімсот молодців,
Е о п іти ся, пію ся, ешся, гл. 1) Ко
поставлю кіпок— що на небг зірок. Грин. паться, рыться. Н а улицю не піду і дома
III. 19. Сюди хіп 9 туди х іп ,— за сміт не всижу, хиба піду підкопаюсь до дівчини
тячко дев’ять кіп, а десята кіпка, що ви в хижу. Бодай тебе копалася лихая ю-мела тітка. Грин. III. 493. В снопочки дина!.. Мет. 2) Рыться (въ вещахъ). Одімв’язала, в кіпочки складала. Грин. НІ. 414. кнули скриню, копалися, копалися— Нічого
К о п іл ьн и к , к а , м. Землекопь. Лебед. не взяли. ЗОЮР.
у. и Желех.
К опій, н і, м. 1) Землекопь. Де ко
П о п іл ьн и ц я, ці, ж. Копающая жен пачі копали, там і гроші пропали. Ном.
щина. Лебед. у. и Желех.
№ 11717. 2) Могильщикъ. А вам, копачі,
К бпаний, а, <6. Выкопанный. Ой у рябую корову, а щоб несли мене молодую
йолі край дороги копана кирниця. Нп.
з дому до гробу* Грин. III. 284. 3) Заост
К опанйна, ни, ж. Копанье постоянное. ренная палка, которою роюте землю. 4)
К опанйця, ці, ж. 1) Заступі». 2) Родъ Родъ зимней шапки у лемковъ. Гол. Од.
мотыги для конанія глины. Шух. І. 260. 75. Ум. Копічик.
3) Искривленное дерево, идущее на поК о п іч и к , ка, м. 1) Ум. оте копіч.
лозъ, выкопанное съ корнемъ изъ земли. 2) мн. Въ ткацкомъ станкѣ то-же, что
КоІЬ. I. 68. ~
жердка. МУЕ. III. 24.
Б бпанка, ви , ж. 1) Копаніе, выкапыК опачкйй, а, е = К о п іт е л ь н и й . Дід
ваніе. 3) Родъ маленькаго колодезя безъ вѣн- Юрко замолоду був копачкйй. Волчан. у.
ца. Узяв хліба шматочок, а води таки не
Кбпѳнь, нені, ж. Ледяная сосулька.
брав: була там у лісі копанка. Грин. 1.4.
Вх.
Уг. 246.
,
3) Выкопанный прудикъ, сажалка. Вас.
Копер, пра, м. ^=Кріп. Вх. Лем. 426.
200. 4) Расчищенное подъ посѣвъ мѣсто
Копбць, копцй, м. 1) Межевой знакъ.
въ лѣсу, которое еще нельзя пахать, мож
но лишь конать. Желех. Вх. Зн. 27. Ум. Оборе плугом, обнесе копиями, ровом обко
Кбпаночка. Пішла пошукать води, аж най пає. К. ЧР. 199. 2) Инструменте для
долбленія меду.
шла маленьку копаночку. Руч. Ск. II. 64.
Копйнва, к и , ж.
К опилиця. Вх.
К о п ін н я, н я, с. Копаніе.
Кбпйнь, ні, ж. 1 )= К о п ан к а 3. А як Лем. 426.
К опйл, л і, м. 1) Сапожная колодка.
далеко річка, то щоб був колодязь або ко
пань при коші. З них (отара) напивается Швець копилом перекинув. Ном. № 301. 2 )
щоденно. О. 1862. У. * Кух. ЗО. 2)=Ко- Столбики (ота 4 до 6), связывающіе по
лозья съ ящикомъ саней. КоІЪ. І. 67.
ланка 4.
К о п ін я, ні, ж. Деревянная заслонка Шух. І. 180. Копили поробив на сани. 3)
Незаконнорожденное дитя. Вх. Зн. 28. Ум.
къ печи. Вх. Зн. 28.
К опітѳльний, а, ѳ. Усердный рабо- Копилёць. Ном. № 14299.
чій. Щ ирі були покійники... до хазяйського
К опйлити, лю, лиш, гл.—г^би. Отду
добра ш иш ельні. Сим. 206.
вать, оттопыривать (губы). Переносно: важ
Копатѳнь, т а я , м.-= Копитень. Лв. 97. ничать, относиться къ чему съ пренебреК оп іти , нію , еш, одн. в. копнути, женіемъ; Дуться. Не копильте, каже, діт
нбш, и . 1) Копать, рыть. Тоді козаки ки, губок, не копильтеІ їжте, воно смагине!
шаблями суходіл кот ли. Макс. І свяченим Сим. 231— 232. Не будете ви в т с копи-
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лить губу, як т і запорожці, гцо ва в них сивий, золотії гриви, копитоньки золотії,
МУЕ. Ш . 116.
рівні. К.
К опйлитися, ЛЮСЯ, ЛИШСЯ, ІЛ. Ро
Копитйл, лу, ж.=Капитал.
дить внѣ брава ребенка. Угор.
Копитйльний, а, е. Богатый, съ каК опйлиця, ці, ж. Незаконная жена^ питаломъ. Копитальні люде. Вас. . 210.
Копитйн, на лс.=Капитан. їха в пан
наложница. Вх*. Зн. 28.
копитан,
став, дівчини попитав. Ном.
Б о п й лл я, л я , с. соб. 1) Сапожныя ко
Копитйнсьвий, а, е —Капитансьвий.
лодки. Розгубивсь, як швець з копиллям. Ном.
Левиц.
Пов. 207.
де 6622. 2) Столбики въ саняхъ. См. КоКопитйнша,
ші, ж. Капитанша. Ле
пил 2.
Копилчй, чйти, с .= К о п и л 3. У гор. виц. Пов. 206.
Копитйха, хи, ж. Сортъ плйхти. КС,
и Желех.
г
1893.
ХН. 448.
К опильчавй, в ів , м. мн. Родъ саней.
Кбпитень, тня, м. Раст. Авагшп еигоЖелех.
Б оп и льч^к, кй, лс.^К оп и л 3. Вх. р ей т. ЗЮЗО. І,г 113.
К опиткй, вів, м.
Копитень.
Зн. 28.
Копитник,
ка,
вопитнйв,
кй, л«.=я
Копилй, лйти, с .= К о п и л 3. Бх.
Кбпитень. Лв. 97.
Зн. 28.
Копитб, тй, с. Копыто. Вороний коню,
К опилйв, кй, м. = К оп ил 3. Вх.
чом
води не гієні, копитами сиру землю
Дем. 426.
Бопярсйти, сйю, еш, одн. в. конирс- б'єш? Нп. Ум. Копитцб.
Копитбк, твй, м. Ум. оть копйт.
Н^ти, н^, нйш> гл. 1) Ковырять, ковыр
Копйтоньво, ка, о. Ум. оть копйт.
нуть. Сів на приспі, похилив голову і все
щось по піску паличкою копирсає. Кв. Знай
Копитцб, цй, с. 1) Ум. оть копитб.
копирсає сліпуючи то очіпки, то рушники, Кінь води не гіє, копитцями б'є. Чуб. І.
Кв. 2) Только с. в. Долетѣть, упасть куда. 2) Родъ инкрустаціи изъ мѣди въ формѣ
Пошлю Ш ея до Плутона, або і сам в ад подковы. Шух. І. 278. 3) мн. Родъ вы
шивки. КоІЬ. Ь 49. 4)
Копитень*
копирсну. Котл. Ен. УІ и СловЗЮЗО.
I.
113.
Копйрства* ви, зл?.~Копистк§г. Ека
Копйця, ці, ж. 1) Копна травы. Дів
терин. у. Ум. Копйрсточка.
чата
на луці гребли, а парубки копиці
Копирйти, рйю, еш, гл. Ковырять.
клали.
Шевч. Погоріло в степу сіно, нема
Сніг ногами копиряе. Харьк. г.
ні копиці Нп. 2) Куча чего - либо. А в
Копистка, ви , ж. 1)'Веселка, Дере* лагері знайшли різниці; лежали битих
вянная лопатка для мѣшанія тѣста. 2) Ло мняс копиці. Котл. Ен. Ум. Копйчка. А
паточка. Мнж. 182.3) Презрительно—о пло- ввечері холодками клали в копички рядками.
хомъ оружіи: шпагѣ, саблѣ. Н а дуель!Ви* Мет. Кілько грачів у „короля" кладуть...
хопивши свою кописщку, ну нею вихрить руки долонями вниз, одна рука на друіу,
чоловікові. Ном. Соснові копистки стру щоб стала копичка. Чуб. III. 45.
гали і до боків поначепляли (о каррика, Копйчйстий, а,*е. Копичйсті ^ставки.
турномъ вооруженіи). Котл. Ен.* IV. Ум. Уставки съ особаго рода вышивкой. КоІЬ,
Кописточка. Р уки як кописточки. Ном.
I. 48.
Копйстник, ка, ле.^=Копистка. Ум.
Копйченни, ия, с. 1) Складываніе,
Копйстничов. Сіли тато під мисничком, сваливаніе въ кучу. Желех. 2) Складывамамка татка копистничком. Чуб.
віе вь копны. Желех.
Копйчити, чу, чиш, гл. 1) Склады
Копйсточва, к и , ж. Ум. отъ копйстка.
вать, сваливать въ кучу. Желех. 2) Скла
Кбписть, ти , ж. Блинообразный зубъ дывать въ копны. Желех.
вь земледѣльческомъ орудіи рйло. Чуб.
Копйчка, ки, ж. Ум. отъ копйця.
ѴН. 400.
Копйш, шй, м. Палочка, заостренная
Копйт, тй, м, 1)=К опито. А у мою въ видѣ лопаточки,—т-для копанія земли (у
коня золота грива, золота грива, сребраний дѣтей). Зробив копиШу— он то діти на ву*
ютит. Чуб. Ш . 309. Н е дба про те, що лищ пічки копають, та й ходе кругом кри^
& нога роздавить, або копит звіряти польо• ниці, підкопує її. М&ж. 90.
т о. К. Іов. 89. 2) мн. Копитй. Раст.=К оЕопйшитися, шуся, пшшся, м. Ко
витень. Ум. Копитбк, КОПИТОНЬКО. Кінь мій пошиться.
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К опйш ник, ка, л г^ Б о п о в и к . Бого-'
духов, у.
Копий, пиї, ж. Пива, копье. Іде ко*
зак улицею, к о ш т упіраеться. Нп.
К ош ечка, ки, ж. Ум. отъ копійка.
К опій, пій, м. Копейка. Нема ні копія. Харьк. Копій камінь довбе~ Ном. №
1392.
К опійка, ки, ж. 1) Копейка. У Попівці хліб по копійці, у Перекопі хліб по
копі. Ном. 2) Деньги, капиталь. Ско*
тинку попродала і стала собі з копійки
жити. Кв. Я к стали хазяйнувать, так
де та й копійка набралась! Зараз і почав
скуповувать землю. О. 1861. X. 29. Ум.
Копючка. А я оддала братові всі до ко
пієчки, гцо.взяла за худобу. МВ.
Копійчбний, а, е. Копеечный, стоющій копейку. М и іромадяне, а то все
суччя копійчане, бадилля світове. Гліб. Ко
пійчані бублики.
Копійчйна, нн, лі. 1) Копейка. Пере
падає було там сяк так копійчина за ко*
пійчиною. Левиц. 2) Деньги. Та вже став
і на свою копійчину збиватись. Кв.
К ош льн и к, ка, м. Складывающій въ
воины. М ій синочку, мій голубчику! М ій
молотнику, мій косарику і мій копілнику
і мій кидальнику! Мил. 215.
Кбпіт, поту, лі. 1) Пыль (въ воздухѣ).
Наче череда йде— такий копіт зіб'ють.
Св» Л. 91. За коником став копіт. Чуб.
2) Топоть. З капотом і ржанням коней та
бунових. К. МБ. XI. 42.
К бпія, пії, ж. Копія. Хто в Шевченковій Катерині, або хоч і в Марусі Квіт
чаній, бачить ескіз, копію з людини ? Хата.
Копійш ний, а, в = К о п ій ч ан и й .
Б б пки, іл. ѣхать верхомъ. Дав же він
йому кбпки! Оттрепалъ его, побилъ.
Кбпдий, а, е = К о п о ви й .
Кбпно, нар. Много. Я к густо, то й
копно. Ном. № 1367.
К опнути, См. Копати.
Коповйй, 6, б. Общественный, мірской. Вічовий, коновий, громадський суд. К.
ПС. 24. См. Копа 1.
Коповик, кб, лі. Полтинникъ, 50 копеекь. Заплати мені коповика, а я тебе
сластьонами нагодую. Ном. № 11988. Тиць
йому в руки коповика, а він подивився на
мене та й каже: Н і, за півкарбованця не
моохно. О. 1862. Б 42.
Боповйця, ці, ж. Время сгребанія копенъ, сгребаніе копенъ. Коповиця була,
люде мов бджоли гудуть да мед збірають,

так люде нагребли, копи возять. Г. Батж
339.
,
Коповіз, вбзу, лс.=Во8овиця. Як зайде
коповіз, башто роботи волам буде. Черниг.
г. У коповіз» Во время перевозки копенъ!
Коновбвиця, ЦІ, Ж.=К0П0ВІ8. Ночі
не досипа, сам і скотина день і ніч тя
гає,— от як у жнива, або в коповозицю. О
1862. У І.,57.
Копотіти, ч^, тйш, гл. Стучать, то
пать, бѣжать мелкими шагами. Ой гце зіл
ля не кипить, а вже милий копотить
Чуб. У. 417,
Копошйтися, ш ^ся, шйшся, гл. Копо
шиться. Люде, як та комашня, копо
шаться. МВ.
Кбпра, ри, ж. Гной въ глазахъ. Угор.
Копрбвий, а, е = К а п р б в и й . Угор.
Копрйва, ви, ОіЄ• • Кропива. Вх.
Уг. 246.
К опрйвник и копривнйк, ка, м. Травникъ, Вуіѵіа. Вх. Уг. 246. Вх. Лем. 427.
Коптйти, п ч^, тйш, м. Копить деньги,
скряжничая. Гроші все збіра, коптить.
Зміев. у.
К оп’й к, ей, лі. Большая копна, стогъ
(сѣна). Вх. Зн. 28. Еогіяк чортів тобі!
Канев. у. Ум. Коп’ячбк. Нема сіна, хиба
десь-не-десь когіячоц побачиш. Черк. у.
Корб, рй, ж. Кора. Короста ні велика,
ні мала, як дубова кора. Ном.. № 8168.
Ум. Кірка.
Кораббль, блй, лі. Корабль. Жаль баіатому корабля, а вбогому кошеля. Ном.
№ 1597. До самої хмари з гцоглистими
кораблями палає Скутара. Шевч. 59. Ум.
Кораблик, корббличок. Одвів милу на кораб*
личок. Грин. Ш . 337.
Кораблбвий, а, ѳ. Корабельный. По
переду на морі видно тілько верх гцогли
кораблевої. Ком. І.
Корбблик, ка, лг. 1) Ум. оть кора
ббль. А на синім морі пливуть кораблі,
а в т их корабликах сидять козаки. Мет.
2) Головной женскій уборъ. В понеділок
не очіпок, а кораблик мала, або білую кибалку любо надівала. Мкр. Н. 34.
Корббличок, ч ка, лі. Ум. оть кора
ббль.
К орблики, ків, лі. мн. Ум. оть корблі.
Корблі, лів, м. мн. 1) Кораллъ. Гли
боко в морі ростуть коралі. О. 1862. Ш*
51. 2) Мониста, ожерелье изъ коралловъ.
Були коралі, та пішли далі, були перли,
та ся стерли. Ном. № 1560. Ум. Корблики.
Начипляе короликів на білую шию. Нп. Ой су*
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с0 и і сусідоньки, гио за молодиця, іио різані
коралини, шовкова спідниця. Грин III. 529.
Коралевий, а, е =Коралловый. Пере
різаючись де-не-де, - як порване коралеве, на
мисто* МВ.
Кбрба, би, ж. Ручка, рукоятка (къ
пороту, къ колесу въ машинѣ, къ круг
лому смычку ліри). Шух. 1 .103. Корбу кру
тить, ліра грає. Ном. № 12484.
К орп та, ти, ж. Вырубленное съ коряемъ дерево, употребляющееся для по
стройки Ґаляр. Вх. Зн. 28.
Кордоб&н, ну, ж .=К ордовац, Желех.
Кордоббнѳць, н ц я, м. Башмакъ изъ
коровой кожи. Желех.
Кордовйн, ну, м. I) Сафьянъ, козло
вая кожа. 2) Сафьянный сапогъ. Гол. Од.
75, 80. Купив чижми-кордовани. Я ся в
чижми та обую. Гол. II.* 551.
Бордовбний, а, ѳ. 'Сафьянный, козло
вый (о кожѣ). Желех.
•
Бордбн, ну, м. Граница, кордонъ. В ід
цісйрсъкого (астріяцького) кордону їдуть
пІ дз аМчема далі мостом. Св. Л. 214.
’ Ой звідкіль ти?—З-за кордону. Грин. Ш .
673.
Кордюк, в&, лс.=Дюк. Вх. Пч. 1. 6.
1
Корбкта, ти и коректора, ри, ж.
Корректура. Желех. Так погано видержена
коректура, гцо цур йому. О. 1862. У.
Шевч. 4.
Коренастий и ворен&тий, а, е. Коре
настый. Петро укладе Тура, дармо, гцо
Тур такий коренастий. К. ЧР. 169. І в
огород загородив козак аж сім дубів висо%*их, старих. коренатих. МВ. III. 134.
Коренити, шо, нйш, іл. 1) Укоренять.
2) Бранить сильно, ругать. Йе коренила ж
вона його ні трохи. Кв. II. 19. Кого пош 
ло і коренить, і ганить. Стор. І. 53.
Коренйтися, ніося, нйш ся, гл. Уко
реняться. Тости, рости, орігиеньку, рости,
коренися» Нп. Усе теє пригодиться, гцо на
полі корениться. Ном. № 10135.
Корбць, рдй, лі. І) Мѣра сыпучихъ
тЬлъ. Способом, способом 12 о/сидів насилу
корець хмелю витаскали на гору. Ном. №
924. З'їхалася Марусина подина, звезла,
внесла сім кірців муки на коровай. О. 1862.
IV; 13. 2) Желѣзный или деревянный
Ковшъ. І в корцг води напій маєш. Ном.
^ 3020. Корець меду у рученьках держучи.
Поїхали в ліс, вирубали на ківш і одтяли
** корець. ЗОЮР. II. 57. Що це ти, бабо,
ополоником їси?— Десь діти корець занесли.
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Ном. № 12220. 3) Каждая пара соединен*
ныхъ подъ угломъ (по длинѣ) поперечныхъ досокъ на окружности колеса водя
ной мельницы,—въ нихъ ударяетъ вода,
поворачивая колесо. См. Коречний, корчак.
Шух. I. 113. 4) Насѣк. уховертка; клещ акъ,, Гогйсніа аигісиіагіа. Вх. Зн. 28.
Ум. Кірчик.
Корбчний, прил. м. Корбчний млин.
Водяная мельница съ наливнымъ колесомъ.
КоІЬ. I. 61.
Корбчник, ка, лі = К о р б ч н и й м лин.
Мнж. 481.
Коряг, ягб, м. Родъ лепешки. Чуб. ѴП.
445. Я б спекла собі коржа. Рудч. Ск. 1 .123.
Ум. Кбржнк. Короюик мені спечи. Рудч. Ск.
I. 168.
Корягйвий, а, ѳ. Бысохшій в жесткій (о кожѣ).
Корж аріти, вію, еш, гл. Ж е с т к и е ,
твердымъ дѣлаться. Желех.
Д£бржик, ва, лс. Ум. отъ коряг.
Кбрзати, гл. Плести, морщить (въ
работѣ). Мнж. 182.
Ббрвити, и .= К о р з а т и . Мнж. 182.
Корйна, ни, ж. Древесная кора. Ум.
Корйнонька. Н а яворі коринонъка. Гол. НІ.
101.
Корйстне, нар.=К ористно.
Користнйй, б, 6. Полезный, выгодный,
Щось оці дрова не дуже користні: вито
пили— ні хуху, ні духу. Харьк. г. Спориш
дуже корыстна трава.,
Корйстність, ности, ж. Полезность.
Корйстно, нар. Полезно, выгодно. Чай
, користніше пити, ніж горілку. Канев. у.
Корйстонька, к и и корйсточва, ви ,
ж* Ум. оть корйсть.
Корйстування, н я, с. Пользованіе.
Корйстувати, т^ю Ґ еш и ворйстува• тися, тую ся, ешся (8 чбго), іЛ. ІІользо. ваться (чѣмъ). Як би ми вміли користувать з города, як німці. О. 1862. ІУ. 108.
Т благо тому чоловікові, который кори
стується з сього світла, К. Гр*. Кв. XXIX.
Корйсть, ти, дат- 1) Польза, выгода,
■прибыль. Любив козак три діёчини, та не
мав користи. Мет. 108. Іванець для своєї
користи роздуває старе, отигце. К. ЧР. 200.
2) Добыча. У тому саду три користи:
перша користь—орішечки, друга користь—
красні вишеньки. Мет. 340. Не було в лісі
жадної користи. НВолын. у. Впарта ко
за— вовку користь. , Ном. № 2630. Ум. Ко
рйстонька, корйсточка. Вистю, коники,ристю,
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ми їдемо з користю, ми веземо да хористоч
ку, молодую да невісточку. Грин. III. 491.
Коритйрство, ва» с. Выдѣлка корит.
Шух. І. 248.
Коритйрь, рй» м. Дѣлаюіщй корита.
Шух. І. 248.
*Корйтѳчко, Ка, с. Ум. отъ корито.
Корити» рю; рйпг, и . 1) Покорить.
В іч твоя тиха, а корила всю Україну.
О. 1861. ПІ. 16. 2) Упрекать, укорять.
Зміев. у. Прислухайся— що старі про мене
казатимуть: чи будуть хвалити, чи ко
рит и. Кв. І. 49.
К орйтися, рюся, рйшся, и . 1) Под*
чиняться, покоряться. Того не роби, р и
бочко, а корись твоєму батькові. Федьк.
Бачить, що корюся, та гце й гірш мене
зневажає, а далі й бити вже порвалась.
МВ. І. 29. 2) Повиноваться. Біси корять
ся нам в ім'я Твоє. Єв. Л. X. 17.
Корйтко, ка, с. Коробокъ,. прикреп
ленный подъ кошем надь жерновамй, сквозь
который высыпается въ жернова зерно.
Мик. 481.
Корйтний, а, ѳ. 1) Относяіційся къ
корйту. 2) Корйтна жаба=Коритнячка. Вх.
Уг. 246.
К оритнйчка, ки, ж. Черепаха. Вх.
Уг: 246.
Корйто, та, с. 1) Корыто, изъ кото
раго кормятъ животныхъ. Сим. 19. Ко
рит а не ходять до свиней, а свйні до ко
рит а. Ном. У гуцуловъ корито = ночви.
Шух. I. 248. Під корйто підвернути. Одолѣть. Підвернемо тепер ми під корито ва
ш их полковників та гетьманів. К. ЧР. 285.
2) Въ ручной мельницѣ: ларь, въ который
иадаетъ мука. Шух. I. 104, 146. 3) Русло
рѣки. Частина грунту, по котрій тече
річка, зветься річище, або корито. Деіцо.
68. 4) Продолговатая ямка въ землѣ, вы
капываемая дѣтьми при игрѣ въ місяць.
Ив. 36. 5) Пандырь черепахи. Вх. Уг.
246. Ум. Корйтечко, корйтце.
Корйтце, ця, с. 1) Ум. отъ корйто.
2)=Корйтко. Шух. I. 104. Черниг. у.
Коритчй, ч&ти, с. 1) Маленькое ко
рыто. Ном/ № 13964. 2)=Корйтко. Лебед.
у. (Залюбовск.).
Корйчуватий, а, ©. Корытообразный,
усѣянный рытвинами. Дорога в Лісі коричуваша. Харьк. г.
К орівка, ки, ж. Ум. отъ корова.
1) Коровка. Покидали й хат и, г малень
ких діток, і поросяток,’ і птицю, і корі

вок. Кв. ІГ. 85. 2) Самка жука носорога
(огусіез). Мнж. 183.
Корівне, ного, с. Молочные продукты.
Вареників!.. Моя дитино, нема корівною
нема сирку! Г. Барв. 501.
К орівниця, ці, жя Коровница. Одну
дочечку мала, та й ту утеряла: із поля ро
б і т н и ц ь о д печі топілниию, од коров ке
рівницю. Нп.
К орівнйк, К&, де. Коровій пометь.
К орівонька в коріврчка, ки, ж. Ум.
отъ корбва.
Корівчина, ни, ж. Плоховатая корова.
Корівчина була та стара, дак і загинула.
ПЕСорінбць, нцй, м. Ум. отъ кбрінь.
Корінйстий, а, е. Съ крѣпкимъ и
болынимъ корнемъ. Н а городі бузина корінистая. Чуб. У. 9.
Корінйще, ща, с. У в. отъ кбрінь*
Корінний, а, ѳ. 1) Корневой, относя щійся къ корню. 2) Пряный. Желех. Корін
на. Водка, настоянная на кореньяхъ. В
приставках стояла брага, а в бушелях пін
на і перцівка, і кропкова, і густа корінна.
Мкр. Н. 23.
К оріння, ня, м. соб. 1) Коренья. П а
сире коріння, на біле каміння ніжки свої
козацькії посікає. Дума. В Лесі тільки й
бу.ю роботи, гцо копати коріння, варити
зілля. К. ЧР. 2) Пряности. Желех. Ум.
Коріннячко. Щоб ті сади висохли аж до
коріннячка. Чуб.
Корінчастий, а, ѳ = К о р ін и сти й . Хрт
корінчастий. МВ. II. 80.
К орінчик, ка, м. Ум. отъ кбрінь.
Кбрінь, ня, де. Корень. Камінь росте
без коріня. Ном. Ум. Корінець, корінчик.
Схопилась буря і зломила деревце бідне з
корінцем. Гліб. Х ріну корінчик. Т. Барьз
66. Ув. Корікйще. Істовк собі головище об
дубове коріниш . Нп.
Корінькбвий, а, ѳ. 1) Сдѣланный изъ
корня. Корінькова люлька. 2) О водкѣ: на
стоянная на коренбяхъ. Була і пінна... і
запікана, і полинькова, і корінькова. Кв. И«
185. Н а запікану •корінькову кутів кубеби
й калгану. Мкр. Г. 69.
Коркоббць, бцй, де. Радуга. Вх. Зн. 28.
Корковбнький, а, е. Ум. отъ коркбвий.
Коркбвий, а, ѳ. Съ каблуками, на
каблукахъ. Пропив бички невеличкі, проп'єгн
мої черевички, черевички корковії. Чу б.
1093. Бере чоботи коркові. Грин. III. 6-59.
Ум. Корковёньний. Я маленька дгвочка, як
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полі квіточка, черевичка корковенькі,— Ой я свій крам у коробочку склав. АД. II.
будьте з празником здоровенькі. Чуб III. 435. Чи зробиш луб’яну коробочку? Г. Барв. 324.
Корм, му, м. Кормъ. Б той час без А до мене Яків приходив, коробочку раків при
щасному вовкові не послав Бої корму. Рудч. носив. Нп. 2) Въ водяной мельницѣ чугунное
гнѣздо для веретена шестерни. Черни г. у.
Ск. I. 5Корова, ви, ж. Корова. Піди до льоху,
Кормй, мй, ж. Въ лодкѣ: задняя часть,
до корови, та гивидче, хаме!.. Шевч. 132.
корма. Мнж. 179. Вас. 151.
Кормйга, ги, ж. Иго, ярмо, власть. Вийшло сім корів. Опат. Ум. Корівка, ко
тілько тоді кумпанія кармазинам, як рівонька, корівочка. Корівонька, рику-рику!
треба виручати їх із під кормиги лядської. Рудч. Ск. І. 50.
Короваець, вййця, м. 1)=К оровай.
К- ЧР- 68. Під кормйгу підгорнути. Подчичинвтъ подъ власть. Хотіла невістку під Благослови, Боженьку, короваець місити!
свою кормигу підгорнути, але не вдалося 0 . 1862. IV. 12. 2) Блинъ изъ пшенной
муки. Лебед. у.
таки. Канев. у.
Короваїв, а, е. Принадлежащей короБормйло, да, с. (Заимств. изъ русск.).
Кормило. 1 попливе човен з широкими віт- вйю. Короваеве тісто не замісилося вмістош Нп.
рилами г добрим кормилом. Шевч. 238.
Коровйй, вйю, .и. Свадебный хлѣбъ.
Кормйлюд, да, ле. Въ загадкѣ: мель
ница. Біжить обходисвітка, з шумом кру Через тиждень молодиці коровай місили на
хуторі. Шевч. 108. Коровйй бгати. Дѣлать
тить кормилюда руки. ХС. III. 65.
Кормйти, млю, миш, гл. Кормить. коровай. Хорошії коровайниці хороший ко
Хлібом кормлють, а стеблом очі колють. ровай бгають. Ном. № 7156.
Коровййний, а, е =К оровйїв. Замість
Ном.
4589.
Кормитися, млюся, мншся, гл. Кор весільних медяничків, або коровайних шише
чок дає вам мати... воскові свічечки. Кв.1.110.
миться. Ном. 10105.
Коровййниця, ці, ж. Женщина, при
Кбрмний, а, е. Откормленный. Ситі
пришли приданы: з’їли вола кормного і корм- готовляющая коровйй. Хороші коровайниці
хороший коровай бгають. Ном. № 7156.
ну корову. Гол. IV. 397.
Кбрнѳ, пар. Покорно. Просили деді і Ум. Коровййничка. Чи тут т ії коровайнені і я вашеці прошу, бисьте були ласкаві нички, що ш ит ії та рукавочки? Мет. 162.
на коровай, корне-покорне, клін но-поклінно,
Коровйна, ни, ж. Корова, плоховатая
бардзо покорме! (Одно изъ свадебныхъ при корова.
тін ен ій ). КоІЪ. І. 226.
Корбвиця, ці, ж. 1) Корова. Пасла ж
Корноз, за, ле.=К нур. Вх. Лем. 427. бо я коровиці, пригнала додому. Грин. НІ.
Кброб, ба, м. Родъ корзины, ящика 685. 2) Насѣк.* Огусіез пазісогпіз. Бх. Пч.
изъ луба или прутьевъ. Коробом сонце, си 1. 7. 3)— рогіта. Насѣк. НаштаПсЬегия
сегбо. Вх. Пч. І. .6.
том дощ. Ном: № 571.
Короббйник, ка, м. (Заимств. изъ
Короволітник, ,ка, ле. Раст. Ѵегопіса
русск.). Коробейникъ, великорусскій раз- а§гезііз. Вх. Пч. І. 13.
нощи къ мелкаго товара. Не сват ситник
Коров’йв, к
м. Раст.: а) Царскій
коробейникові. Чуб. I. 292.
скипетръ, ѴегЪазсит рЫотоібез Ь. и V.
Короббн, бнй, м. Коробокъ. Гол. ПІ. 23. Тарзиз Ь. ЗЮЗО I. 140; б) Нурегісшн
Корббка, ки, ж. 1) Родъ корзины изъ регГогаіиш. Лв. 99. См. Деревій; в) Ілпагіа.
липоваго луба или дерева. 2) Деревянная ѵиі^агіз. Лв. 99.
мѣра, преимущ. для сыпучихъ тѣлъ. Д а
Коров’йва, ки, ж. Корова. Коров’яку
ють мені, матусенько, жита по коробці. Нп. продали та п ’ять овечат. Г. Барв. 446.
З коробки молотити. Молотить, получая какъ
К оровн ика, ви , ж. Коровій пометь.
плату часть вымолоченнаго зерна. Сим. Вх. У г. 246.
Коров’йр, рй, м. Пастухъ коровъ. Вх.
106. Нехай же він іде до старшого брата
г попросить хліба; як не дасть, то нехай Лем. 427.
У нього молотить з коробки. Стор. Иди до
Коров’йрка, ки, ж. Хлѣвъ для ко
попа та ставай на жито, шоб скосити, ровы. Вх. Лем. 427.
перевезти і змолотити; та не ставай за
Коров’йрня, ні, до=К оров’ярка. Вх.
гроші, або з коробки. Мнж. 127. Ум. Ко Лем. 427.
робочка.
Корбв’ячи й, а, ѳ. Коровій. Одізвуться
Корббочка, ки, ж. І) Ум. отъ корббка. вовкові коров’ячі слізки. Ном. № 4099. Ко-
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рбв’яче зілля. Раст. ОгоЬапсЬе е р іШ т и т .
Шух. І. 22.
Корогвб, вй, ж. 1) Знамя. Із за гори
козацькі корогви видко. Дума. У запорожців
на білих корогвах тілько червоні хрести,
а в городових— орли і всяке малювання з
золотом. К. ЧР. 328. Тоді Кішка Самійло,
гетьман запорозький, чогось одгадав, сам на
чердак виступові червонії хрещатії давнії
корогви... вингмав, роспустив... Дума. 2) Цер
ковная хоругвь. Поміж возами попи з кро
пилами пішли; за ними корогви несли.
Шевч. 159. 3) Красный флагъ, вывѣшиваемый на утро послѣ свадебной ночи,
если цевѣста оказалась непорочной. Біля
червоної корогви казились п'яненькі моло
диці. Ум. Корогбвка, короговця. Над річ
кою, над Дніпром короговка в'ється. Мет.
430. Ой військо йде, короговці мають. Нп.
А в нашій церковці три короговці, а в т их
короювцях три зірочки ясних. Чуб. III.
215. Значить также флагъ, значокъ. А за
ним (Залізняком) усе по два, усе по два з
ратищами і у передніх пар, може, у
трьоху ратища з короговками двойчатими,
так що оце... половина жовта, а половина
черна, або червона, або синя. ЗОЮР. 1 .253.
Корогід, гбду, лс.=Перезва. Прий
шовши з корогода, танцюють по лавках,
батько дає горілки. Грин. III. 444, 445.
Корогбв, гвй, ж. и Корогбв, гву,
лс.=Корогва. Полковник Корсунський на
ринок вихожає, хрещату корогов роспускає.
Мет. Хвилон, корсунський полковниче... хре
щатий корогов на ринку поставляв. Мет»
414. І на корогов до церкви двісті пода
рую. Мкр. Н. 14.
Корогбвка, ки, ж. Ум. отъ корогвй.
Еорогбвний, а, ѳ. Относящійся къ
знамени, хоругви, флагу.
Корогбвдя, ці, ж. Ум. отъ корогвй.
Корбда, ди, ж. Сильно сучковатое де
рево. Шух. І. 176.
Кородйтися, дж ^ся, дишся, гл. Ж а
ловаться на боль. Як прийшла косовиця,
то й жінка кородиться. Ном.
Кородкйй, а, ѳ. Больной, хилый, сла
бый. Цей віл кородкйй на ноги: як горяна
дорога,—верстов 20 пройшов,— уже й куль
гає. Донск. обл.
Корбдливий, а, е. Чувствительный
къ боли.
Короїда, ди, м. Насѣк. Короѣдъ,
ВоБІгусЬив. Вх. Пч. І. 5.
КІброк, рка, лі. Каблукъ. Чуб. УII. 431.
Один чобіт на підкові, а другий на корку.

Нп. Чоботи на височенних корках поиіщ
гцоб не швидко зносились. Г. Барв. 516
Ум. Кброчок. Черевички на корочках вис0
ченьких. МВ. II. 77.
Королёва, ви, ж. Королева. Королеві
ігипанська Ізабелла. Ком. І. 53. Ум. Коро
лівонька. Запишалась єеи, королівонько
т и м , не озвешся до нас. Г. Барв. 208.
Королбвенко, ка, лс.^Ко^оленко. Оі
поїхав та королевенко «а погуляння. Г
Барв. 492.
Королёвич, ча, лс. Королевичъ. 0 (
поїхав королевич т прогуляння. Чуб. У
758.
Королёнко, ка, лі. ~ Королевич. Даст
тобі король червоний корогов, а королиха полумисок червонців, а короленко—вороной
коня. Чуб. III. 281.
Корблик, ка, лс. 1) Ум. отъ корбль
2) Зоол. Крапивникъ, МоіасіІІа 1го§Іо<іуіе8
Вх. Лем. 427.
Королйха, хи, ж. Жена короля. Даспь
тобі король черёоний корогов, а королиха—
т лу мисок червонців. Чуб. III. 281.
Королйця, ці, де.=К оролева. Ззілс
царя й царицю, короля й королицю. Грин
І. 249. Була гарна вбога панна, краля-королиця. К. МБ. X. 4.
Королів, лёва, вѳ. 1) Королевскіи
Я шукав, я питав королевою двора. Чуб
2) Королів цвіт. Раст. РЬавеоІиз тиШіїо
гив. ЗЮЗО. І. 131.
Королівна, ни, ж. Королевна. Ой хо
дять вони по риночку, як т і королівни
Чуб. У. 33. Чи воно яка князівт , чи ко
ролівна. Рудч. Ск. II. 46.
Королівонька, ки, ж. Ум. отъ Коро
лёва.
(
Королівство, ва, с. Королевство.
Королівський, а, е. Королевскій.
Королівіцина, ни, ж. Жалованная королемъ земля. За службу королівщин до
певнявся. К. Бай. 32.
Корбль, лй, лс. 1) Король. Сейми,
сеймики ревіли, сусіде мовчсиїи, дивилися,
як королі із Польщі втікають. Шевч. 130.
То король ниверсали писав, саМому Барабашу до рук подавав. Дума. 2) Названіе
вола самой свѣтлой масти. КС. 1898.
УИ. 42. 3) Весенняя хороводная игра мо
лодежи, существующая въ двухъ видахъ.
Опис, у Чуб. III. 42—46, Ив. 74, Маркев.
70. Н у лиш у хрещика, або в короля. МВ.
4) Король (въ картахъ). КС. 1887. У1463. 5) Преимущ. во мн. Родъ игры въ
бирюльки; изъ употребляющих9я при этомъ
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36 далочекъ, четы ре, болѣе толсты й, так - щество парубків, состоящій въ ііоднятіи
;ке называю тся королями. КС. 1887. VI. принимаемая на рукахъ, пѣніи обрядовой
478. Ум. Корблик.
пѣсни и затѣмъ угощеній. КС. 1887. ѴЩ.
Корбльский, а, ѳ = К оролівськи й . Іде 767—768.
він нроз корольский двір. Чуб.
Коронувати, н^ю, еїл, м . 1) Короно
Корбльство, ва, с. Королевство. Як вать. Желех. 2) Принимать новаго члена
найдеш ти мені де-небудь дівку таку, щоб въ общество парубків. См. Коронування 2,
мені за жону була, то я оддам половину
Коронуватися, н^юся, ешся, гл. Ко
свойого корольства. Чуб.
роноваться. Желех.
Королюв&ння, и я , с. Пребнваніе коКброп, па, м. Карпъ,'Сургііііі8ЪагЪи?,
ролемъ. Желех.
І риба не аби яка,— все веризуб, коропи,
Королювати, люю, еш, гл. Быть ко- карасі. Стор.
ролемъ. Ой ти будеш, Семене Палію, яо*>
Корбпа, пи, ж. Жаба. Вх. Зн. 28.
ролем королювати. КС 1882. III. 618.
Ум. Корбпка.
Королй, лйти, с. Маленькій король,
Короп&вий, а, е. Шероховатый, въ бу
дитя король. КороЛятами называли козаки горка хъ. Желех.
цольсквхъ и украинскихъ ыагнатовъ, ...Поки
Короп&виця, ці, де.=Коропа. Желех.
зрадники поспільства будуть великими до
Корбпавка, ки, ж. == Корбпа. Вх.
статками пишатись, нам. правди, сыто Зн. 24.
сти, впокою від лядських королят не спо
Короп&тва, ви, ж .=К оропа, Вх. Лем*
діватись. К. ЦН. 241.
427.
Еорбиисел, ела, я . и корбмисло, сла,
Короп&тий, а, е =Коропавий. Коро*
с. 1) Коромысло. Несе дівка воду з броду, пбта ж&ба=Коропа. Вх. Уг. 246.
коромесло гнеться. Чуб. Ой із броду несу
Короп&тниця, ці, яс.=Коропа.
воду,—коромисел гнсті>ся. Мет. 50. 2) Рд- Уг. 246.
чагъ, которымъ приводятся въ движеніє
Еорбпка, ки, ж. Ум. оть корбпа.
при звонѣ языки маленькихъ колоколовъ.
Еброст, ту, иі. Корни и пр. на полѣ.
Сим. 170. 3) Дѣтская игра: двое дѣтей
Коросту
багацько на полі. Чигир, у.
становятся другъ къ другу спиной, пере
Корбста,
ти, ж. Чесотка. Короста не
плетаются руками и поочередно каждый
нагибается впередъ, отчего другой поды велика й не маж—як на дубові кора. Посл.
Корбставий, а, е. 1) Чесоточный. 2)
мается на воздухъ. Мил. 55. КС. 1887.
Шероховатый
(о твердой поверхности;.
VI. 479.
Шух.
I.
284.
Еороибла, л и , ж. Крамола, заговоръ.
Корбставкд, ки, ж А ) Женщина, боль
Князі кують коромоли. О- 1861. III. Коная
чесоткой. Употребляется какъ бранное
стом. 30.
слово.
Шух. I. 34. 2).=Коропа. Вх. Зн. 28.
Короиблувати, лую, еш, гл. Учи пять
Коростій, тій, м. Имѣющій корбсту.
заговоръ. Коромолуе з ним на Данила вла
Коростій, коростій! веди бабу на постіль! Нп.
дика. О. 1861. III. Костом. 30.
Корбстовий, а, ѳ = Ко роста вий. Не
Корбна, ни, ж. Борона. Являлась пе- *
ред ним в золотій короні, як малюють свя тіш тещі коростовим зятем. Ном. № 5611.
тих на образах. Левиц. І. 271. Ум. КоКоростувбтий, а, ѳ. Коростув&тѳ пбрбнка, корбнонька, корбночка. А за нею М а лѳ. Ноле, на которомъ много всякихъ кор
ти Божа, зложила щюноньку на ї ї голо- ней. Чигир. у.
вонььу. Рк. Макс.
Корбстявий, а, ѳ = Короставий. Бо
Корбнний, а, в. Коронный, государ- дай тебе волами возили, а мене хоч коро
ствеиный. Гетьману коронному узять себе стявою, та конячкою. Ном. № 3254. ІСова шию не давали. К. ЧР. 11.
ростява чухмариться. Грин. III. 652.
Коронбвка, ки, ж. Вѣнсцъ при вѣнКорбстявіти, вію, еш, и . .Заболѣвать
чааіи супруговъ Де ж ти підеш, Мари- чесоткою.
сснько, під Божий вінок стати?.. Підемо
Корбстяний, а, е =Коростявий. Обі
до щтовці порушати щюяовці. Гол. IV. 383. звався коростяний до шолудивою. Носл.
Коротбти, тбю, еш, и . Коротать, про
Корбнонька п корбночка, ки, ж.
Ум. отъ корбна.
водить. Дітей годувать, свій вік коротать.
Коронування, ий, с. І) Коронованіе. Ном. Л- 9200.
2) Обрядъ принятія новаго члена въ об
Коротбнький, а, в. І) Коротенькій.
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I ніженьки коротенькі, і ршеиьт «лапоньки, паться. Антосьо вт порпавсь у капшуиі.
і сама як свиня. Ном.
7931.2)Кратвій. . Св. Л. 178.
Кориисйтн, сбю, еш, и ^ В оїш р сй тв .
Коротбнько, нар. 1) Коротко. 2) Брат*
Палічками
землю щ т исали. Св. X 174,
во.. Скажет хоч коротенько, з яких чаг
Корпйсочка, ки, ж . О лвсицѣ (въ
стин вода складаються. Дещо.
Еоротбсенький, а, ѳ. 1) Самый ко пѣснѣ): хлопотунья? постоянно копающая
роткій. А сама оюгнка маленька, короте ся? Ой не знала удівонька, як у світі
жить, та наняла ведмедика за плугом хо
сенька. МВ. Н. 132. 2) Самый краткій.
дить...
А лисичку-корписочку обідать по• Коротбча, чі, ал?.—на тббе! Чтобь
сить.
Чуб.
V. 812.
ты пропалъ! Желаю тебѣ смерти! Вх. Зн.
Вбрпус,
са, лс. Корпусъ, станъ. Ле
28. См. Коротка година.
мішка робив своїм огрядним корпусом г рос
Воротйти, ч^, тйш, гл. Укорачивать.
том
великий контраст. Левиц. І- 333.
Коротитися, ч^ся, тйшся, гл. Укора
Кбрса, си, ж . Полозъ саней. Шух.
чиваться. Коротився вже ж вік мій: давай9
І.
180.
те м і свгчт в руки. КоІЪ. І. 220.
Корс&тка, кя ,'ж . 1) Раст.Ѵ 2)—-гірсь
Короткий, а, в. . 1) Короткій. Короткий
ка.
Рас. Ніегаііит апганііасит. Шух. І. 20.
той веселий вік дівочий. Левиц. Пристав
Корсбт, ту, ли и коребтка, кя, ж .=
з короткими. гужами. Ном. 2) Брат
ній. 3) Коротка година, корбткий час. Въ Керсет, керсетка. Гоя. Од. 22. КС. 1893.
вираженій: Бодай на тббе коротка годйна V. 282.' Плахт а на їй шовкова ..•корсет
(корбткий час)!=■Бодай на тебе коротбча! зелений. МВ. Н. 77.
Вх. Зн. 28. Ум, Коротенький, коротбсекький.
Кортітя, кортйть (когб И КОМ^), гл.
Корбткість. кости, ж. Краткость* Во- біш..Не терпѣться, тянуть къ чему, хо
ртшость часу. Желех.
тіть и желать чего нибудь. Кортить лит
Ебротко, т р . 1) Коротко. Гарно, та винка скоринка. Ном. № 5013. Хт о язик
коротко. Ном. Кбротно жити. Быть не- держить за зубами, то того нічого не кор
долговѣчну. 2) Кратко. Тепер скажемо ко• тить. НоМ. Лз 1106. Я к ріжуть птицю,
}ютко, що Шрам Паволоцький... сам удавсь то азю дріжу, так мене кортіло напиться
до Тетері. К. ЧР. 411 Ум. Коротбнько.
т ієї «рови. Стор. МІІр. 30. Кортить
Бороткозбркий, а, е. Близорукій. Мир* таки тобі домівка» с
Кортйчка, кя,
Йетерпѣливое, силь
гор. у. Слов. Д. Эварп.
Короткомбвність, иостя, ж. Лако- ное желавіе.
Коругбв, рви, ж .з з Е о р о ї'б в . Щоб
низмь. Знаходимо в ги (у книзі) усі привійсько
йшло під «орут . Ботл. Ця.
кмети старосвітською стилю: короткомовкість, нахил до загадки. К. їов. IX.
Корх, ха, ли І) Міра дливд кь ширшу
ладони
или ѵъ четыре пальца. В старі
Боротконбгяй, а, е. Съ короткими но
годи бач на ціп міряли корхами. ХарЬЕ* Г.
гами. Желех.
Короткорбгий, а, е. Сь короткими ро Виріс як ячменик на корх, гцо тілько т
голу косу косити. Черниг. у. Виргс на три
гами. Желех.
корхи
вгору. Г. Барв. 347. 2) Щепотка
Еорот^ха, хи, ж. Малорослая жбнщина.
Ум. Коротушечка, коротушка. Ой жінко (земли). I то не наги корх землі, чг/о нам
моя, >корошугиечко! Чи нічого повочсрять, очі заьриютъ. Ном. № 1499.
Корцівка, кя, да?.=Корчівка 2. КоІЬ.
моя душечко? Чѵб. V. 686.
Коротышка, ки, ж. 1) Ум. отъ коро І. 61.
Корч, чй, м. 1) Пень. 2) Кусть. Тільт к а . 2) Короткая свитка.
Коротюха, хи, ж .= К ор отуха. Най ^ ко при долині два корчі калини. Чуб. Vтя бере зла тергша, таки будеш коро 32. Ум. Кбрчик. Ой на городі дві лободі,
третій коріїик бобу. Гриб. III. 219.
тюха. Гол. І. 320.
Корчага, ги, ж. Глиняный сосудъ съ
Кброчок, чка, м. Ум. отъ корок.
Ббрпати, паю, еш, гл. Ковырять. Кбр- узкимъ горлышкомъ для водки. Вх. Зн. 28.
Корчйк, ка, лс. Водяная мельница съ
пати бчі* Укорять, попрекать. Я к поба
наливнымъ
колесом#. Левч. См. Коречний.
чить було, гцо хто їде на коняці, то так
Корчбстий, а, в. Кустистый, густой.
і заздрить.очима, і ну корпать очі чолоСадочок вишневий корчастий. Грин. III. 52^
вгкт своєму. Рудч. Ск. II. 174.
Корчбмний, а, е. I) Принадлежат»*
Кбрпатися, паюся, ешся, гл. Ко

Корчик—Косак.
яорчмѣ- 2) Кабацкій, непотребный, непри
стойный. Підла чернь корчемна. К. ЦН. 245.
Кбрчик, ка, м. Ум. отъ корч.
Борчйстий, а, е= В ор ч аети й . Корчисто жита. Подольск, г.
Вёрчити, чу, чиш. 1) Корчить, гнуть.
Дк берест од огню корчиться, т ак,., місяч
ною відьмача, або відьму, щоб корчило і лолило. Чуб. І. 85. Хлопці сиділи, постолики
корчили. Грин. Ш. 103. 2) Кривить.
Батько як зачав корчити лице. Ном. №
2346. 3)=Корчувати. Вх. Лем. 427.
Вбрчитися, чуся, чишся, м. Корчить
ся. Берест од огню корчиться. Чуб. І. 85.
Барило вихопив із-за пояса пистоль, навів.
на ляха, що од мук корчився на палі.
Стор. МПр. 131.
Вбрчів, чбва, лі.—Корчага. Вх. Зн. 28.
Корчівка, ви, ж . 1) Выкорчеванное
мѣсто. Се корчівка: тут були колись граб
ки—він вирубав, після викорчував та й по
чав сіяти. Брацл. у. 2) Нижняя доска въ
норці колеса водяной мельницы. Мик. 480.
Корчій, чій, м. Судороги.
Кёрчжё, ми, ж . Корчма. А козак си
дить у корчмі та мед-вино кружав. Дума.
Корчму робити. Значить у лемковъ устраи
вать забаву съ музыкой и угощеніемъ. Вх.
Лем. 427. Ум. Корчбика, корчбмочка. Он
крикнули молодці да сидючи в корчомці.
Макс. А всі дівки прийдуть до корчомочки
гуляти. Чуб. У. 114.
Корчож&ха, хи, ж . Толстая, кривая
палка. Козелецв. у.
Корчбмка, корчбмочка, км, ж . Ум.
оть корчмй.
Корчувёння, ня, с. Корчеваніе.
Корчувйти, ч р о , еш, гл. Корчевать.
Чигир, у.
Корчуватися, ч^юея, ешся, гл. Кус
титься (о хлѣбѣ). Херс.
Корчага, ги, ж . Преимущ. во мн. Ко
роткій сани съ толстыми и высокими по
лозьями, унотребляющіеся для перевозки
«рубленныхъ деревьевъ. Шух. I. 180.
Корч^ля, л і, ом.=Корчага. Вх. Зн. 28.
К орш ёк,кё, м. Коршунъ. Пехай кор*м*к на ваш кури насядеться. Чуб. I. 286.
Кбршжё, жй, ж . == Корчма. Доброю
хоршма не эопсуе, а лихою і церков не
втравить. Ном. № 3232. Ум. Коршёика,
*оршм6нька, иоршбика. Іди, сину, до корШмки. Грин III. 322. Козак ледащиця не
*°че робити, іде до коршмонъки мед-юріл*У пити. Чуб. У. 39.
Коршжйця. ці, ж . = Коршжа. Пт
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каж е: ідімо до божниці; и гіяниця каж е:
ідімо до ксршмиці. Ном. № 11726.
Коршмбнька, ки, ж . Ум. оть ворШжё.
Коршбв, ва и коршбвик, ка, м. Родъ
посуды. Вх. Лем. 427. П 'є вит е за сто
ликом, мгрят собі ксриювиком. Гол. 1. 86.
См. Корчів.
Коршбмка, ки, ж . Ум. оть коршжа.
Корйк, кб, м. 1) Ковшь. Святе діли
наші січові коряки! У нашому коряці уто
пиш иншою мізерного ляшка. Б. ЧР. 122.
Льохи, •шинки з шинкарками, з винами,
медами, закупили запорожці та й тнуть
коряками! Шевч. 369. 2) Плата мельнику
мукою за помоль. Мов діло мірошницьке:
підкрути та й сядь, а коряки бери. Ном.
стр. 285, № 3114. 3)=Корець 3. Вх. Зн.
28. Ум. Корячбк. Кожному гостю по ко
рячку і почали частуваться і кружать.
Стор. МПр. 154.
Корячкуватий, а, е. Кривой в со множествоцъ развѣтвленій (о деревѣ). *Дерево
й нарубалось. Таке корячкувате, що й на
палицю не вибереш. Рудч. Ск. II. 7.
Корячбк, чкё, м. Ум. оть коряк.
Косё, ей, ж . І) Коса. От поберуть
коси, та й пійдуть ніби-то косить• ЗОЮР.
І. 287 Части косы: самая полоса назы
вается полотнб, обухъ ея— прут, носокь—
пйсон, часть около пйску—кблос, конець
остріл—жалб, пятка—п'ятка, въ которой
находится пулёць, входящій въ ёлку косо
вища; пятку придерживаеть на косовищѣ
желѣзное кольцо—пёрстінь, а сверхъ того
еще желѣзная зёківка и деревянный пёсклин (клинъ). Шух. I*. 169,/2) Коса, спле
тенные волосы. Тихо, тихо Дунай воду
несе, а ще тихше дівка косу чеше. Нд.
3) Только мн. ч. и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ: Коси. Волосы вообще. О. 1862.
УШ. 49. Який він чудний: борода чорна,
коси русяві. Радом. 4) Луковая плетениця,
вѣнокъ, въ который вплетены луковицы.
Вас. 204. 5) Селезенка. Коса свиняча, що
коло печінки, довгенька. Ном. № 310. 6) =
Косарь 2. Вх. Уг. 246. 7) мн.— Косарь 4.
Вх. Лем. 427. 8) Косё Богомётермна. Раст.
Нурегісшп питійізит. Черк. у. Ум. Кісна,
кісонька, кісочка, иёска, нёсонька. По три
копи дівсчка, по чотирі кісочка. Мархев.
68. Що суботи ізмивала і в кісоньку за
плітала. У в. Косище. В тих багатих пан. нів такі здоровецькі косища, неначе в кожної куделя на голові. Левиц. Кож. 22.
Косёк, вё, лі. Большой ножъ для сѣ.ченія капусты. Вх. Уг. 246,
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Косарик—Космина.

.Косйрик, ка» м. 1) Ум. отъ косйрь.'
Гей нуте, косарі, ви, косарики мої. Ном.
№ 9998. 2) мн. Раст. Кавалерскія шпоры,
БеїрЬіпіит сопзоІіДа. Анн. 124.
Косйричок, чка, м. Ум. отъ косйрь.
Косйрка, ки, ж. 1) Сѣнокосильная ма
шина. Екатер. у. (Залюбовск.). 2) м н .=
Косарик 2. Вх. Нч І. 10.
Косйрський, а, е. Косарскій. Рівняє
роботу теслярську до косарської. Ном.
№ 10037. Косарі співали косарських пісень.
Левиц. Пов. 109.
Косйрь, рй, м. 1) Косарь, косецъ. Гей
нуте, косарі, ви, косарики мої. Ном. № 9998.
Въ видѣ косаря представляется смерть.
Над юловою вже несе свою неклепаную косу
косарь непевний. Шевч. 2) Насѣк. Фалангидь, сѣнокосъ, РЬа1ап£Іит оріїіо. Вх.
Ич. І. 7. 3) Ножъ изъ обломка косы, упот
ребляемый для бритья. Сим. 157. 4) Созвѣздіе Оріонъ. Чуб. I. 14. 5) мн. Раст.
Егосіішп сісиіагіиш. Вх. Пч. I. 10. Ум.
Косарик, косйричок. М ій синочку, мій косаринку! Мил. 213.
Косарювйти, рюю, еш, гл. Быть косцемъ. М и з Петром косарюємо вдвох.
Волч. у.
Косатарь, ри, м. Эпитетъ селезня:
имѣющій косйці. См. Косиця 3. Качуре-косатарю, Марусини проматарю, проси своїх
гостей. Чуб. IV. 201.
Косйтий, а, ѳ. Съ большими косами.
Дві дівки косатих та два парубки усатих.
Чуб. V. 439.
Косйтка, ки, ж. Раст. АсопШіш па
ре Пиз. Вх. Лем. 427.
Косибав, ва, м. = Косарь 2. Вх.
Лем. 427.
Кбсий, а, ѳ. 1) Косой. Постіл косий,
а я босий. Чуб. 2) О столѣ: треугольный.
По під стінами стояло 12 стільців, в кутках косі столики. Левиц. I. 133. 3)'=Космина. КС. 1898. VII. 45.
Косйльки, льок, ж. мн. Раст.=Сокирки. Вх. Пч. I. 10.
Косинець, идя, м. 1) Треугольникъ. 2)
Треугольная полка въ углу комнаты. Ум.
Косинчик. Попід стінами стояли дванад
цять стільців, в кутках косі столики, а
над ними вгорі косинчики з карнизом на
книжки. Левиц. І. 133.
I. Косинй, ні, ж. Кривая линія, кри
визна. Н аш а межа йде рівно, а далі косинею, а від косині знов рівно. Донск. обл,
Міусск. окр.
•
II. Косинй, нйти, ж. Ум. оть коса.

Роздивлялась на свої бровинята, лизала
пальці і приглпжувала ними свої косинята.
Левиц- І. 199.
Косйтень, тин, м. Раст. а) Косате къ
Ігіз. Вх. Пч. І. 10. Шух. І. 20; б) Аеги§
саіатиз. Шух. І. 21.
Косйти,
сиш, гл. Косить. Ой там
по над яром козак сіно косить. Мет. 17.
Косйця, ц і, ж. 1) Небольшая коса.
2) мн. Начесы на вискахъ у дѣвушки.
Харьк. г. 3) Загнутое перо на хвостѣ пти
цы. Сизий селезень з чорними косицями.
Маркев. 118. Сидить півень на криниці,
спустив крильця гце й косиці. Грин. I I I .
53. 4)=Косниця. А в пшениці золоті косиці.
Нп. 5) Цвѣтокъ,— говорится преимуїц. о
тѣхъ цвѣтахъ, которыми дѣвушки украшаютъ голову. Вх. Зн. 28. Ой зацвіли чере
шеньки, зацвіли косиці. Гол. IV. 514. Вь
этомъ стихѣ б. м. косиця=1гі$, такъ какъ
косичка—Ігіз. Вх. Уг. 246. 6) Родъ вы
шивки. Чуб. VII. 427. 7) Сортированный
(по длинѣ) волось изъ конскихъ хвостопъ
для ситъ. Вас. 152. Ум. Косичка, коейченьна..
Косйчити, чу, чиш, гл. Украшать
двѣтами или зеленью. Желех.
Косйчка, ки, ж. Ум. отъ косйця.
Косйщѳ, ща, с. У в. отъ коей.
Косінка, ки, ж. Плетеннцаизъ пень
ки въ видѣ косы, —къ ней прикріпляють
цвѣты, изъ которыхъ составляется вѣнокъ
невѣсты. Вінок для княгині плетуть на
косгнці з прядіва... Дружко прив'язує оцю
благословенну квітку (барвінок) до косінки...
а доплітають йою вже дівчата. О. 1802.
IV. Рус. вес. 2.
Косжйк, кй, м. Космы, косы. Ось по
ст ій , каж е, суча дочко: дай мені тебе за
кОсмаки пійм ат и. К. ЧР. 264.
Косматій, тій, м. Человѣкъ въ космахъ, косматый. Встрѣчено въ пасхальной
виршѣ,овъ приложеніи къ Іоанну Крести
телю: Иван Косматій його Хрестив. О.
1862. VI. 51.
Космйчитися, чуся, чишся, гл. Кос
матиться. Гол. Од. 35.
Космйчки, чбк, ж. мн. —Аг'рус. В2*
Уг. 246.
Космйшѳчка, ки, ж. Косматая. Овечко-космашечко, хто тебе папаше, моя
шечко? Чуб. III. 170.
Кбсмик, ка, м. Ум. отъ косом.
Космйна, ни, м. Названіе вола съ не*
правильно посаженными рогами: одипъ
г

___

Космогруди й—Кострубонько.
имѣетъ наклонъ впередъ, другой ішадъ.
КС. 1898. УИ. 45.
Космогр^дий, а, е. Съ волосатой
грудью. Вх. Зн. 28.
* Космбк, сомкй, лс. Ум. отъ косом.
Боснйця, ці, ж . Усъ растеніл? А в
пшениці золоті косниці. Грин. III. 94.
Касовий, &, 6. Косовий с&экень. Ко
сая сажень. Щоб під ним і над ним земля
іоріла на косовий сажень. Ном. № 3795.
Косовйця, ці, ж . Время уборки сѣна.
Ноли те косовицяу а ми еж е сто возимо,
Ном. № 2613. Під нбсои косовйця—упо*
треблено въ пословицѣ въ смыслѣ: усы
выросли. Під носом косовиця, а на розум
не орано, Ном.
Косовйщѳ, ща, с.= К ісся . Похилились
на кий обо на косовище, К. ЧР. 260.
Косогір, гбру, м, Косогоръ. Горілка так
$ потекла з комір по косогору. ЗОЮР. I. 255.
Косом, сма, лс. Клокъ, клочекъ (перьевъ шерсти). Сорока в часнок,— вирвала
космок.,. Із того косма напряла кросна.
Чуб. У. 1154. См. Косиок.
Косонбга, ги, лс.=Косарь 2. Вх. Лем.
427.
Кособкмй, а, ѳ. Косоглазый. Гають
йому дві дівиці: єдна косоока, друга сивоока. Чуб. У. 35.
Косбрий, а, ѳ. Косбра вівцй. Овца съ
рогами, похожими на косы. Желех.
Косбрити, рю, риш, гл. Наряжать,
красиво одѣвать. Желех.
Босбритися, рюся, ришся, гл* Заяв
лять претензій; дерзкимъ быть съ кѣмъ
либо. Вх. Зн. Желех.
Босорбгий, а, е. Съ рогами, обращен
ными въ разныя стороны. Савлогр. у.
КостбЛ, лу, лс. Костелъ.
Еоетбльний, а, ѳ. Принадлежащей востелу. Взивають усе духовенство ірстког
віри Наливайковою сектою... навіть із коскгельних казальниць. К. Кр. 19.
Костбльник, ка, лс. Католикъ. Постельиики свою погибель чують. К. НС. 38.
Костбр, трй, лс. 1) Сажень дровъ. 2)
%ча камыша, сложенная изъ 30 кіп на*ыша, иричемъ каждая копй имѣетъ 60
кулів. Павлогр. у. Стояв у неї на городі
в кострі на зіму очерет. Котл. Ен. I.
Костѳрйва, ви, ж . Раст. Гезідіса. Вх.
Пч. I. 10—овбча. Еезіиса оѵіпа. Шух. I. 20.
Костйрник* ка, лс. Йгрокъ въ кости.
Моторі п'яниці, которі костцрники не хо'іе*пе в кості програвать$ ідіть до мене в
°*отне військо погулять. Дума.
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Костйронько, ка, лс. Ум. отъ костйрь.
Костйрство, ва, с. Игра въ квоти.
Добра свело на кабацьких служебок, на костирство, на танці-музики не прогайнували.
К. Бай. 49.
%
Костйрь, рй, лс. 1) ^Костирник. О.
1861. II. 4. Уподобав картовника і костира п'яного, що... в козацътва вигравав у
кості. К. Бай. 32. 2) Раст. Вгопшз весаІіішз. її. ЗЮЗО. I. 114. Ум. Костйронько.
А він шельма костйронько, превеликий
п'яниченько. Грин. III. 380.
Костогрйэ, га, лс. Птица. Ргап§і11а
соссаіЬгаизііз.
Костогрйза, ей, об. Презрительно: бѣднякъ. Той волоцюга, костогриза ще дити
ною тебе зводив. Г. Барв. 87.
Костокрйлий, а, е. Перепончатокры
лый. Через базарь кажан костокрилий пере
летить. Шевч.
Костом&ра, ри, ж . Большая кость.
Костом&руватий,. а, е. Ширококостый.
Широке костомарувате чоло, ніби воляче•
Г. Барв. 22.
Еостом&ха, хм, ж . =■ Костомара.
Желех.
Бостопрйв, ва, лс. Костоправъ. По
дольск. г.
Кострйця, ці, ж . Кострика. Я ж ду
мала, що нагаєчка з костриці, аж то вона
з поганої сириці. Чуб. У. 699.
Кострйчитися, чуся, чищся, и . Хо
рохориться, ерошиться. Блоха усе костричиться. Ном. Л* 2461.
Кострйчуватийг а, в. Имѣющій много
кострики. Костричувате прядіво. НВолын. у.
Кбструб, ба, лс. 1) Ястребъ. Мнж. 183.
2) Весенняя хороводная игра дѣвушекъ,
описанная у Чуб. ПІ. 77 и КоІѢ. І. 158.
3) Неряха. Сидів коструб на припічку, я
не подивився. Гол. III. 290. Ум. Кострубвнько.
Коструб&нь, ня, лс. Со взъерошенны
ми волосами, шерстью, перьями. А кому
з нас, небого, ти здоровльом озвалась?—
Отому когитрубрневі... що в середині.—А
то був вітер. О. 1861. XI. Свид. 50.
Кострубатий, а, в. 1) Косматый, вих
растый. Москаль руді, пикаті, та боро
даті, та кострубаті. Левиц. І. 334. 2)
Шероховатый. Лебед. у.
Кострубйч, чб, лс. Взъерошенный.
Оженився кострубач та взяв пелехату.
Гол. II. 438.
Костр^бонько, ка, лс. Ум. оть коструб.
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Кбстур, ра, м. Клюка, посохъ.—Діду
Сидоре, собак боюся!—А з костуром, бабко,
а з костуром, любко, а з костуром, Пархомівно, сивая голубко. Ном. № 1281В. Ум.
Костурбць* Я собак боюся.— Ой з костурчем , бабко. Грин. ЦІ. 659. У в. Костуряка.
(Старець) розбігся, опершися на костуряку.
Ном. № 1366В.
Костура, ри, ж . Ножъ для убиванія
животныхъ. Бх. Уг. 246. Ум. Костурка.
Кост^ронька, ки, ж . ІІосошекъ. Дай
те мені костуроньки отратися. Мил. 149.
Костурйка, ки, ж . Ув. оть кбстур.
Костьол, лу, лі.—Костел. Бачте, у
Вільшаній у костьолі... у титаря. Шевч.
140.
Костьбльний, а, е=К остельний. К,
Досв. 125.
Костюк, кб, ли Рогъ (въ загадкѣ).
Два костюки, два лопухи, чотирі ходори,
дев'ятий Матвій. (Загадка о коровѣ).. Ном.
стр. 293.
Бостюльки, льок, ж . мн. Назв, растеній. Вгошиз зесаііпиз Ь. и В. агѵепзіз Ь.
ЗЮЗО. І. 114.
Костйк, кб, ле.=Кістяк.
Костяний и косцянйй, б, 6= К іст я ний. Н а тобі костяною зуба, а мені дай
залізною. Рудч. Ск. Б&ба-Яга— косцяна нога.
Ном. № 241.
Костянйця, ці, ок» - Камениця 2.
ЗЮЗО. І. 134.
- Кос^хна, ни, ок?.=Кісонька. Живи
ти, 'мой татухна, без мене, без моєї русої
косухни. Чуб. ІУ. 280.
Кось-кось! меж. Зовъ лошади: кось,
кось, кось! Ном.
Кбська, ки, ж . дѣтск.=Кбся.
Кбськаяия, ия, с. Призываніе лоша
дей крикомъ: кбсь-кбсь! Еоськання ночліжне
парубоче. Б. Дз. 214.
Кбськати, каш, еш, гл. Призывать ло
шадь крикомъ: кбсь-кбсь!
Косюрки, лін. Раст. Ьіпагіа ^епізіаеЯогіа Ь. ЗЮЗО. 126.
Кбся, сі, ж .9 дѣтск. Лошадка. Ти до
неї: косю-косю! а вона і юлову дере. Ном.
№ 2470.
Косйк, кб» ле. 1) Острый уголь,
клинъ. 2) Бревно, которое укрѣпляется
между двумя столбами (или діагонально
одно, или два такимъ образомъ, что вмѣстѣ со столбами составляютъ букву М) и
служить для укрѣпленія послѣднихъ. Кіев.
и Подольск, г. 3) Кусокъ сѣти; изъ шести
косяків сшивается бредень. Браун. 39. 4)

Канатъ для якоря на днѣпровской лодкѣ.
Мнж. 179. 5) Небольшой табунъ лошадей!
Було в йою трохи коров і волів та по
полю пасся косяк чималенький. Сніп. 15С.
Косякб, нар. Наискось, діагонально.
То взад, то вбік, то косяка.
Косятйиѳць, идя, лс. Родъ растенія.
Черниг.
Котб! меж. Крикъ на кота: прочь! л
кота! бо тя наздопчу. Ном. № 497.
Котбра, ри, ж . Юрта, шалапгь. 1 ви
брав за царя раба свою Давида, з котарц
йою взяв од батьковських овечок. К. Исал
183
Котбрь, рй, лс. = Кіт? Колыбельная
пѣсня: Ой ну люлі, котарю, та вимети
кошару, а ти, котко рудю, та вимети
грубу, а тщ котку волохатий, та й об
мети коло хати. Мил. 43.
Котбл, тлб, ле. 1) Котелъ. 2) Литавры.
Приїхали (в Січ), вдарили в котли, зібра
лись козаки. ЗОЮР. І. 168. Ум. Котелбк.
Котблка, ки, ж . Окалина мѣди, по
лучаемая при выдѣлвѣ мѣдныхъ котловъ.
Вас. 182.
Котѳлбк, лкб, м. 1) Ум. отъ котбл.
Докопавсь до грошей да й витяг як сили
мога котелок хороший. ЗОЮР. II. 88. 2)
лен. Раст. Тгара паіапз Ь. ЗЮЗО. I. 139.
Котѳнй, нйти, с.=К ош ѳня.
Котбць, тцй, лс. 1) Бамышевая загогородь въ видѣ почти сомкнутаго круга,
стоящая въ ьодѣ для ловли рыбы. Браун.
15. Пішли на озеро,— там наші кітці
стояли, на рибу поставили. Новомосв. у.
2) Родъ пасхальной игры, состоящей въ
катаній яицъ. КС. 1891. У. 207. См. Котючка.
Кбти, тів, лін.=Котедь. Браун. 15.
Котйга, ги, ж . Телѣга, на которой во
зять необходимые для пастуховъ овецъ при
пасы. Левч. Мали вони гце при отарах г
котигу... возили харчі, воду і дрова. Стор*
П. 182.
Котигорбшок, шка, м. Сказочный бо
гатырь, мать, котораго забеременѣла отъ
съѣденной горошинки. Миж. 30.
Кбтик, ка, лі. 1) Ум. отъ кіт. Був
собі котик ща півник та спряглися жиѵт>Рудч. Ск. I. 27. 2) Родъ женской шубки.
Зап'яті одинаковими хустками, в одинако
вых котиках, крит их' ясно-зеленою м а т е ріею, вони були ніби однолітки. ЛеввД*
Пов. 21. 3) Щетка (на ногахъ лошади)»
задній коготь (у собаки). Желех. Вх. НчI. 14. 4) Кусокъ дерна, употребляющее*
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яь ягрѣ, называемой к&тикн. КС. 1887. VI.
484. 5) Цвѣтъ вербы, лозы, ивы. Свячена
лоза г котики— ліки од трясці. Ном. № 8401.
6) мн. ОІесЬоша Ье<Зогасеа Ь. ЗЮЗО. I.
124. 8) Пузырьки, поднимающееся со дна
пруда, болота. Коли замерза вода, то котики підходять зі дна, то тим і крига
лк сіль розсипається. Чигир, у. Ум. Кбти*
чок. А кошичок няв-няв-няв! Рудч. Ск. І 51.
Ботйна, ни, м. Коть. Котино, котино!
поїдемо по сіно. Мет. Э.
9
Ботйти, ч $ , тиш, гл. Катить. Лід
кріпкии, хоч гармати коти. Ном. Реве,
сіпогне хуртовина, котить, верне полем.
Шевч. 82.
Котитися, ч $ ся, тишся, гл. 1) Ка
титься. І по сей бік гора, і по той бік
гора, а між тими крутими горами коти
лась зоря. Мет. Піт з йою котиться.
2) Рождать (о кошкѣ, овцѣ и зайцѣ).
Миша, то вже звір і навіть не несеться,
о котиться. Левиц. Пов. 8) Клубиться (о
дымѣ, тумавѣ). Туман яром котиться,
дівці гулять хочеться. Нп.
Кбтичок, чка, м. Ум. отъ кбтик.
Котйщѳ, ща, м. Уа отъ'кіт.
Котіль, ля, м. Наружная плетеная
воронка верши. Шух. 1. 226.
Ебтко, ка, ле. Котивъ. Продрав котко
стелю. Грин. III. 492. За що йою дурно
бить? Котко буде молотить. 'Мил. 44.
Еотлйр, р&, ж .~ К ітл яр . Котл.
Котлярбнко, ка, м. Сынъ мѣднвва,
литаврщика.
Котлярівна, ни, ж . Дочь мѣдника,
литаврщика.
Кбтиа, ни, ж . Котомка. Лохвиц» у.
Котбвва, ки, ж . Конура для кота (въ
сказкѣ). Вона построил йому (котові) ко*
шовку і городець чималий дала. Рудч.
Ск. І. 25.
Котбвий; а, а. Кошачій.
Котбк, ткй, м. ‘ 1) Ум. оть кіт. Сама
бяба злизала і на котка сказала. Мет. 3.
Сй ну. люлі, кініку, украв в баби квітку.
Мил. 44. 2) Колыбельная пѣсня. Над ко
лискою котка виспівувати. К. Гр. Кв. XXIV.
Сяду прясти, повкладавши діток та поприсипавши котками. Г. Барв. 442. 3) Ка*
*окь. 4) Деревянный цилиндръ, подкла*
ДЫваемый подъ ухватъ, чтобы легче было
^внимать изъ печи горшки. 5)=Котючна.
ВД. 1891. V. 207. 6) мн. Котки. Раст.
агѵепве 2* ЗЮЗО. I . ' 139. Ун.
ОДТОчок. Ой був собі коточок, украв собі

клубочок. Мет. Колише в запічку маленькою
внучка, виспівуючи коточка. Левиц. І. 24.
Ботол^п, на, м. 1) Коткодерь. Хоч
і котолуп, та гроші має. Ном. № 14834.
2) Разносчинъ мелкихъ товаровъ изъ и.
Рашевки, Гадяцк. у. ЗЮЗО.І. 228. Вас. 189.
Котол^пия, ні, ж . Мѣсто, гдѣ уби
вають и обдирають кошевъ, а въ пере*
носномъ смыслѣ— мѣсто пытокъ.
Которб, рй, ж . Ссора, раздоръ; обида.
Котору завдавбти. Обижать, оскорблять.
Вх. Зн. 28.
Котбргати, гаю, еш, гл.. Сильно дер*
гать, теребить, тормошить.
Котбрий и котрій, а, е. мѣст. 1)
Какой. Три пани—єдні штани: котрий
успіє, той і штани надіне. Ном. № 1180.
Н е знаєш, з котрою боку зайти. Ном.*
Котсрий би міг турчин-яничар сей сон
одгадатщ міг би йому три гради турецькії
дарувати. Дума. 2) Какой-нибудь. Як до-~
живе було который запорожець до великої
старости... то наб'є черее дукатами, та
забере з собою приятелів... та й іде з ми*.
ми в Київ бенкетувати. К. ЧР. 84. Часом
несподівано котора дівчина вбіжить до мене
з будинку. МВ. (О. 1862. III. 43). 3) Иной.
Як который, то й навчиться, а сей— ні
коли, 4) Нѣкоторыб, одинъ, другой... Та
в тій школі так: котрий пише, котрий
читає, а котрий то й байдики б’є.— Ко
торых дівчат то матері не пустили
в дружки, ш порі й соми не пішли. МВ.
І 41.
К отрій. См. Которий.
Котрійсь, р&сь, рёсь, мѣст. Какой-то,
нѣкоторый. ЖиЄ до котрогось часу. Ном.
№ 8215.
Котулйти, лйю, еш, м .= К утул й ти .
Мнж. 182.
Котина, ии, ж . Плита съ котломъ,
устроенная такимъ образомъ, что дымъ
выходить изъ отверстій вокругъ котла въ
находящійся сверху кбмин. Подольск. Св.
Л. 27.
Котись, ей, лс. Ум. и ласк, отъ «гг.
Комусю-братіку! скажи мені скоріше, хто
з хазяїнів оттут усіх добріш? Гліб.
Котюга, ги, м. 1) Ув. отъ кіт. Стар
як котюга, а бреше як щеня. Нон. №
6905. Невже котюга знов думає про сало}
К. ЧР. 289. 2) Собака домашняя (у гущ ловь). Вх.- Пч. Ь 16. Котюга забрехала.
Шух. І. 89.
Ботібчий, в, в. 1) Легко катящійся.
Бач, які котючі рош і—швидко вже й.рос-
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котились.— Котючиії вітер низався поміж <
деревлм безлистим. МВ. II, 11В. 2) ЕГлодо- .
витый (о животныхъ).
Котючка, ки, ж . Игра въ катаніе
явцъ на первый и второй день Пасхи,
описан, у Чуб. IV. 43. КС. 1891. V. 207.
Котй, тйти, с. 1) Котенокъ. 2) Упот
ребляется, какъ ласкательное слово для
дѣтей: Цить, котю, цить!— каже мати,
втираючи сльози дитині. Св. Л. 100.
Котйх, х&, ж.= К ізяк. «Гава зимою:
яруб котях!и. І тому рада. Мнж. 172.
. Вотйчий, а, е. Копщчій/ Котяча
шерстина.
Кофа, фи, ж . Кружка для воды. Федьк.
Кок, х у , м. Корзинка? воробокь/Дівчаша танцюють з парубками— тільки одляски йдуть, а музиці тах кох і наскида
ють грошей. Г. Барв. 58.
Еох&н, н&, ж.—Коханець. Вх. Лем.
427.
Кох&ненький, а, е. Ум. оть кох&иий.
КохАнець, нця, м. Возлюбленный. Ом
ком ламай, хоч не ламай мизинною пальця,
як не було, то й не буде над мене ко
ж н а я . Нп.
Кох&ний, а, е. 1) Любезный. Ляхам своїм
коханим росказуйте, а не мені., Стор. 2) =
Кохбмець. Не ж ди свого коханого з дале
кою краю. Мет. 3) Милый, любимый, до
рогой* Чи я в батька не кохана була? Нп.
Панготчешьку ти наш коханий! К. ЧР.
4) Обыкновенно €ъ удар, на первомъ сло
ті: кбханий. Взлелѣянный, вырощенный.
Тілько що соняшники не кохані, не про
хані ростуть, собі: МВ. (1862. І. 96). Ой
косо, косо кохана! Сім літ я тебе кохала.
Мет. 205. Ум. Кохйненький. Синочки да
кучерявенькії, а дочечки да коханенькгї.
Грин. ІД. 442.
Кох&нка, ки, ж . 1) Возлюбленная,
любовница. Коханко ти моя! Викохав ж е
я тебе не для кою, для себе. Чуб. V. 87.
2) Взлелѣянная, иѣженка, воспитанная въ
роскоши. Ой ну лт і-лш і, а коткові дулі,
а дитинці калачі... Нашій дитинці ко
ханці. Мил. 42. Мали вони дочку і вона
булл в їх така коханка, що виросла, воює
перл й сватать, а вона не вміла діла ро
бить, Рудч. Ск. І. 179. Ум. Кох&ночка.
Вийди, верце-коханочко! Мет. В сі дівочкижвжночки до церковці йдуть. Мил. 120.
Кох&ння, ия, р. 1) Любовь, любовная
страсть. Чи всім людям із кохання так ся
діє? Очі не сплять, серце стогне, душа
мліє. Мет. 28. Минулося моє кохання, мов

женихання. Левид. 2) Любимый прогшзтц
возлюбленный или возлюбленная. Кахшня
мое! така в мене думка, гцо я тобі свізд
зав'язав. МВ. 3) Воспитание, взлелѣмванхе>
возрощеііе (дѣтей, животныхъ, растенійГ
Вони більш куповані, ніж із свою шштня.
Кіев. Ум. Коханнячко. Ой ж ам . мені ко
ханнячка, дівочою гуляннячка. Мет* Спасибі
пгобг та, мій батечку, за твоє-коханнячко.
Чуб. V. 485. То ж тобі, н&шю, за твоє
коханнячко, що мене викохала* як утя на
воді, та людям— не собі. Чуб* НІ* 392.
Кох&нок, нка, м .— Коханець. Росіюзала гайдамаці, хто вона* і як її пустив
старий чоловік до кохаит * Стор* 1. 35. 1
сама тобі коханка передам. Отії. 63. Ум.
Кох&ночок. Вибалочки-коханочкл та рибку
ловили. Мил. 120.
• Кох&ночка, кк> ж . Ум* отъ коханка.
Кох&ночок, часа, м. Ум* отъ коханок.
Кох&стий, а, є. О р&стеніи: хорошо
выросшее, хорошо вырощенное. Кохасте
зілля. Се як полемо в городі, то найдемо
роскішне і кажемо: оце кохасте. Полтав. г.
Кох&ти, х&ю, еш, гл. 1) Любить (коголибо). Ой ти, дівчино, мислоньками блудищ сам а ти не знаєш, кою вірно любиш.
Ой знаю, знаю, кою я кохаю, тілько я не
знаю, із ким жит и маю. Нп. Хто вірно
кохає, той часто вітає. Ном. №3757. Бать
ко й мати твої живуть при тобі і дя
кують... гцо ти їх при старости й ко
хаєш і поважаєш. Кв. 2) Взлелѣивать, возрощать, воспитывать (о дѣтлхъ, живот
ныхъ, растеніяхъ). Котору дитину кохала,
любила,— крій себе не маю. Макс. Ой косо,
косо, кохана, сім літ я тебе кохала! Мет.
205. См. Викохати.
Кох&тися, х&юся, ешся, гл. 1) Лю
бить другь друга. Нехай ж е нас похова
ють і хрест укопають, та щоб люде диву
вались, як ми вірненько кохались Мет. 98.
2)—з ким, в кому. Любить кого. Кохайтеся,
чорнобриві, та не з москалями. Шевч. Не
ма т ії дівчиноньки, що я в їй кохався .
Мет. 3)—в чому. Заниматься чѣмъ съ лю
бовью, любить что-либо, находить наслажденіе, удовольствіе въ чемъ-либо. Пан
дуже кохався в юродах. Кв. Кохайтеся
в правді! Сніп. У скупощах не' кохайся! Ном.
№ 4675. 4) Воспитываться, нѣжиться. Ти
тільки й звикла на чаях та на сахарях
кохатись. Куди ж тебе паняти, таку
пановиту? Харьк.
Кохітник, ка, м. Раст. КЬосЫепйгов
іеті£Іпешп. Шух. І; 22.

Кохля—Кочуватися.
Кёхля, лі, ж . У рыболововъ: шесть,
лрикрѣпленный къ' веревкѣ, которая дру
гимъ концемъ иривязана къ сѣти: во вре
мя зимней рыбной ловли этотъ шесть опус
кается въ прорубь и проталкивается подо
льдомъ до слѣдующей проруби и т. д.,
■отчего сѣть растягивается подо льдомъ въ
водѣ. А сам кохлю попереду іоітЪя Коц&бки зробити. Перекувыркнуться
•(о пораженномъ выстрѣломъ зайцѣ). Вх.
Уг. 246.
Коц&рка, ки, ж . Коверница. Сумцовъ.
Культ, переж. № 18. Харьковскія коцарки.
(КС. 1889. ІУ. 131).
Кіцарювёти, рюю, еш, гл. Дѣлать
ковры. Желех.
Кёцур, ра, м. Котъ. Желех. Кіт коцури возить. Котъ мурлычетъ. Вх. Лем. 425.
Кёцурник, ка, м. Раст. Котовникъ,
<будра, СІесЬота Ьебегасеа. Вх. Уг. 246.
Коць, дя, м. 1) Коверъ. Вас. 172. А
коцъ важний з розводами, і посередині ве
ликий орел, Кв. Н у, тепер, діти, несіть
.мене до церкви. От ми положили йою на
жоць та й понесли, Стор. 2) Одѣяло тка
ное—шерстяное, шелковое. Гол. Од. 82.
Ліжко, заслоне мняким шовковим коцем.
Мир. ХРВ. 315.
Кёцький, а, ѳ. Фамилія сказочнаго
кота, произведенная отъ слова кіт (котський).
Приходить до його лисичка, та й питає
йою (кота): Що ти таке? А він каже: я
пан Коцький. Рудч. Ск. І. 23.
Коцюба, би, ж . 1) Кочерга. Мовчи,
•суко, чорт з тобою! ось я тебе коцюбою!
Чуб. 2) Названіе вола съ выступающими
впередъ и расходящимися въ стороны ро
гами, концы .которыхъ загнуты наружу.
КС. 189,8. VII. 45.
Коцюбитися, блюся, бишся, гл, Ар
тачиться. То вже вірь сьому— чого ще ти ко
цюбишся? 'То ж не один хто сказав, гро
мада вирекла. Ном. 10744.
КоцюрбА, би, ж . Черемуха, Р птиз
расіиз. Вх. Лем. 427.
КоцюргА, гй, ж . Палка, клюка. Доб
рий собака так аж за коцюргу хапає. Ном.
Коч, ча, м. Родъ фаэтона, коляски.
Із коча пан мій вилізає і посила за момдим. Шевч. 515.
Кочало, ла, с. І) Кругь. Оббігає че
реду три рази в кочало. Шух. І. 212,213.
Щ Кружокъ деревянный или иной, —ВХО
ДИТЬ въ составь разлнЧныхъ предметовъ:
У рюмки въ него упирается ножка, у куМіі8км оно дѣлитъ верхнюю часть (кужівник)

1 Ш

ѵ

отъ держака, оно обхватываетѣ било друлівнийа и пр. Шух. I* 148, 277, 307. Уа
Кбчальце. Кружокъ, <*5хяитывающій нижній
конецъ веретева. Шух. I. 148.
Кбчать, ті, аг.—К оч ѳть/
Кочёвний, а, е. Кочевой. В жодній
кочевній отарі мусить бути: лічман один,
чабанів два і гарбачий один... Отари ко
чують по степах. О. 1862. V. Кух. 29.
Кочедйжник, ка,
Памороть. „Въ
Ивановскую ночь разцвѣтаетъ красно
огненный цвѣтъ папоротника, онъ еще на
зывается кочедижникои*. Чуб. III. 196.
Кочерга, гй, ж . 1) Кочерга. Підняв
морду так, що й кочергою носу не доста
неш. Ном.№ 2462. 2) Въ курит, трубкѣ: тре
угольная металлическая пластинка, посредствомъ которой крышка прикрѣплена
къ самой трубкѣ. Шух. I. 276. 3) Кпёрга.
Въ штанахъ: разрѣзъ спереди. Шух. I.
153. Ум. Кочерёжка.
Кочербґа, ґи , ж . Брюква. Вх. Зн. 29.
Кочерёжка, ки, ж . Ум. отъ кочерга.
Кочѳрёжник, ка, м. Мѣсто, гдѣ ста
вать кочерги, ухваты. Да ту (сорочку) із
себе та в піч , да стала в кочереоюнику.
Рудч. Ск.
Кочѳржйльно, на, с. Древко кочерги.
Рубай, сину, ясенину, буде кочержильно.
Чуб. V. 879.
Кёчет, та и кёчеть, тя, м. 1) Колышекъ на концѣ граділя, на который надѣвается деревянное кольцо, соединяющее
плугъ и колішню. Чуб. VII. 399. 2) Въ
лодкѣ: кочетокъ, каждый изъ двухъ колышковъ, въ которыхъ ходить весло.
Мнж. 179.
Кочёвищѳ, іца, с. Кочевье. К. МБ.
XI. 142. К. ПС. 111.
Кочубёй, бёя, м. Птица: хохлатый
жаворонокъ. Сорока напряде, а кочубей
витче. Мет. 4.
КочувАння, ня, с. Кочевье, лагерь,
временное поселеніе. Котл. Ен.
КочувАти, ч^ю, еш, гл . 1) Кочевать.
В ж е сім день, як під горою ми стоїмо, ко
чуєм караваном. К. МХ. 38. Отари ко
чують по степах. О. 1862 V. Кух. 29.
Кочуючи тепер, уже зімою, від куреня до
куреня і від будинка до будинка, Шевченко
опинивсь на весіллі. К. XII. 18. 2) Вести,
препровождать. Я повернувсь до бідашки,—
два гайдуки ймили, ой імили та кочуют
гет до отамана. Шух. I. 199.
КочувАтися, чуюся, ешся, м. При
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'Кош—Коштовня.

ходить къ кому-нибудь. Так і завтра ко•куюся хиба до тебе? Федьк.
'Кош, шб, лс.=Кіш.
Кош&лка, ки, яи\=КошиіС I. Лев?.
Кешанйця, ці, ж . Скошенный на тра
ву хлѣбъ. Ой пшениця, кошаниця—това*
рові паша. Мил. 80.
Кошар, ра, лс. 1)= К ош и к 1. Вх. Уг.
246. 2) = Кошара. Вх. Лем. 427. Ум. Кошарик. Вх. Уг. 246.
Кошбра, ри, ж . Сарай, загорода для
овецъ. Чуб. VII. 894. ІІІух. I. 185. Чужа
кошара овець не наплодить, Ном. № 9659.
Сімсот овець дам з кошари. Мет. 9.
Кош&рик, ка, м. Ум. оть кошар.
Кош&ршце, ща, с. Мѣсто, гдѣ стояла
кошйра. Желех.
Кошарчйна, ни, ж . Небольшая вошйра. Гіолт. г.
Кош&тина, ни, ж . Кошачье мясо.
Нинняв ковбасу німецьку, от гцо і свини
ною, і кошатиною, і конятиною начинена.
Кв. II. 173.
~ Кошічкн, вів, лс. лш.=Котики 3, б.
Кошвй, вй, ж . соб. Бошки. Брацл. у,
Кошблив, ка, м. Ум. оть кошіль.
Кошѳлйна, ни, до.=Кошіль. Желех.
Кошѳнйця, ці, ж .=К ош аниця. Три
копиці кошениці. Ном. № 13874. Ну , каже
кінь, пусти мене... на три зорі, на пше
ницюі, на зелену кошеницю. Мнж. 34.
Кошенй, нйти, с. Котенокь. Запи
шався, як кошеня в попелі. Ном. № 2473Ґ
Кошбчий, а, е=К отячи й. Любить
її, наче кошеним мізьом нагодувала його.
Ном. № 8747. Кошбча м'ята. Раст. а)=Котики 3, б. ЗЮЗО. І. 124; б) Береіа СаІагііса Ь. ЗЮЗО. І. 129.
КошбЧник, ка, лс. = Котики 3, б.
ЗЮЗО. І. 129.
Кбшив, ка, лс. 1) Корзина. З коши
ком та з грошиком. Ном. № 10479. Моло
дим# йшла з кошиком, дівчина з другим.
МВ. III. 39. 2) Корзина плетеная на телегѣ для перевозки картофеля, бураковъ
л пр. Чуб. ѴП. 403. 3) мн. Раст. ТгііоІІІІШ топіапшп. ЗЮЗО. I. 139.
Кошик&рство, ва, с. Ремесло корзин
щика. Желех.
Кошик&рський, а, ѳ. Корзинщикові.
Желех.
Кошикёрь, рй, м. Корзинщикъ. Желех.
Копійці, ш й ц ь , ж . м н . Раст. Тгііоіішп топіапшп? См. Кошик 3. Ой у лісі
зацвіли кошиці. Мет. 278.
Кошівка, ки, де.=Кош ик і. Лев?. 60.

Коппвииця, ці, ж . Корзина для храненія зерна=Кошіль 2. Толе в кашлвниці
трохи зернища. Грин. III. 105.
Кошіль, лй, лс. 1) Корзинка съ крыш
кой, которую носять въ рукахь. Дружко
коровай крае, семеро дітей *мав, та все г
кошелями, ввесь коровай забрали. Мет. 203.
Кошелі носити за ким. Ухаживать за кѣмъ,
подлаживаться къ кому. ІІод. 2) Соломен
ная или изъ прутьевъ большая стоячая
корзина для ссыпки зерноваго хлѣба. 3}
Плетеныя корзины сь землею, для увеличенія окоповъ на нихъ поставленный.
Скрізь поверх валу поставили кошелі, спле
тені з лози І натоптані землею. Стор.
Ум. Кошелик.
Кошіиня, ня, с. Кошеніе, косьба.
Шух. І. 169, 189.
Кбшлання, ня, с. Взьерошиванье (во
лось, шерсти).
Кбшлати, лаю, еш, гл. Взъерошивать
(волосы, шерсть).
Кошл&тий, а, е. Мохнатый. Іде коза
рогата, веде діток кошлата. Гатц. 17.
Кошл&тити, лйчу, тиш, а .= Кошлати.
Кошлйтіти, тію, еш, іл. Взъероши
ваться. Шерсть кошлатге. Херс.
Кбшниця, ці, ж . Родъ высокаго и
узкаго хворостянаго амба рчика, въ кото
рый ссыпаютъ кукурузу въ початкахъ.
Коіѣ. I 62.
Кошовйй, &, ё. 1} Относящійся къ
кошу. 2) Только м. р. Кошевой, начальникъ Запорожской Сѣчи. Ой полети, гал
ко, ой пезети, чорна, на Дін риби їсти,
ой накажи, галко, ой накажи, чорна, од
кошового вісти. Грин. III. 602.
Кошт, ту, лс. 1) Расходъ, издержки.
Хитро, мудро та невеликим коштом. Ном.
№ 3716. 2) Иждивение, средства. Поро
бивши власним коштом човни. К. ЧР. 234.
Хрест я вже своїм коштом ставлю. Св.
Л. 311.
Коштбвий и коштовйтий, а, ѳ. До
рогой, цѣнный. Харьк. г. Ой справ ж е
мені, мати... коштовитий цвіток. Чуб.
V. 748.
Коштбвний, а, е. 1) Цѣнный, доро
гой. Який я коштовний дом збудував. ГринIII. 693. 2) Драгоцѣнный.
Коштбвність, ности, ж . 1) ЦѣнностьЖелех. 2) Драгоценность.
Коштбвно, нар. 1) Цѣнно, дорого. 2)
Драгоцѣнно.
Коштбвня, иі, ж . Цѣнная, дорогая
вещь. Це вже ви, т не, скупитесь: таку

Коштувати—Крадючий,
коигтовню та чорт -зна чим укривати.
(Пай хотів тарну клуню вкривати старою
соломою). Полт.
Коштувати, т^ю, вш, гл. 1) Стоить.
На йоМу була біла свита, сім кіп кошту-.
ваіа вена. Ботл. Воно коштуватиме їх не
багато. Каеев. у. 2)=Куиітувати.
Кош^денька, кошелечка и кошель
ка, ки, ж Ум. оть кошеля.
Кошеля, л і, ж . 1) Рубаха. Н а чім
когиуля як біль біленька, як біль біленька,
як лист тоненька. Гол. II. 18. Ой матицати, вчини мою волю, передай козаку білую
кошулю. Чуб. V. 373. 2) Струпья на го
ловѣ ребенка. КС. 1893. УІІ. 80. Вх. Зн.
29. Ум. Кошулф)нька, кошулечка, кошулька.
Головонька змита і кошуленька біла. Мет.
287. Ой ходить сон по улонці, в білесень
кій кошулоньцг. Макс. В тонких білих кошулечках козака водила. Чуб. V. 306.
Шила кошульку з тонкого рубку. Мет. 176.
КошЄр>
* . = Куширь. Бодай тая
річка кошуром заросла. Нп.
Кощйвий, а, ѳ. Костлявый. Високою
зросту, кощавий, похгпливий, жвавий. МВ.
Ц. 137.
Кбщов, ка, лс. Собачка ружейная,
спускъ. Шух. І. 229.
Кбяшнжк, ка, лс. Скупщикь птиць,
ѣздящій для отого сь кбйцем въ селахъ.
ЗЮЗО. І. 288.
Кпйни, кпин, ж . мн. Насмѣпгки, издѣвки.
Кпити, КПЛіб, КПИШ (8 кбго, 8чбго)
гл. Трунить, насміхаться. Було не кпити
з Микити, бо Микита і сам кеп. Ном. №
7093. Давно се діялось колись: гце як борці
У нас ходили по селах, та дівчат дурили,
з громади кпили, хлопців били. Шевч. 565.
Кпйтися, кплюся, кпйшся, гл. 1)
Йздѣваться. Ой знати, знати, хто з кою
кпитгея, здалека сідав, вкосом дивиться.
Гол. І. 314. Ледащиця з мене кпиться,—
мені соромота. Нп. 2) Жеманиться. Не
кпися, свансчко, не кпися: візьми чарочку,
напийся. Мет.
Кравйльниця, ці де.=Кражниця 2.
Вх. Зн. 29,
УцКравеціл, ц ії, ж . Кутерьма. Чуб.

Кравбцтво, ва, с. Портняжество.
Швець знай своє швецьтво, а в кравецьтво
** мішайся. Ном. Л? 9573.
Кравбць, вцй, лс. Портной. Кидають
ѵ*евці} кравці і ковалі свою роботу. К. ЧР.
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12. Враж і кравці не виудили і каптана
вкоротили. Мет. Ум. Крйвчик. Первий кь
родок—усе кравчики, другий городок—уст
ткачики, третій городок—усе шевчики.
Чуб. ІП. 387.
Кравбцький, а, е. Портняжескій.Кравнйк, кй, лс. Раст. Обопіііез гиЬпи
Вх. Пч. І.г 11.
Кравцівна, ни, ж . Дочь портного.
Кравцювйтя, щбю, еш, іл. 1) Портня
жить, шить. Жидки сидять, кравцюють ру
ками швидкими та сухими як кість. Ле
виц. І. 95. 2) Быть портнымъ.
Кравченко, ка, лс. Сынъ портного.
Крйвчик, ка, лс. Ум. оть кр&вбць.
Кравчйна, ни, ж . Названіе войска,
собран наго въ концѣ XVI в. С. Наливай*
комъ. Обізвався Наливайко—не стало, кравчини! Обізвавсь козак Павлюга— за нею по
линув. Шевч. 52. Славна стала та крав
чина, як на Польщу .стала, вовкулакам,
католикам мстючи зраду здала. Срезн.,
Запорож. Стар. I. 39.
Кравчйха, хи, ж . Портниха или же*
на портного. Желех.
Крйголь, гля, лс. 1) Родъ кегля. КС.
1887. VI. 478. См. Краколь и скрйколь. 2)
Родъ скалки для катанья? (Хуста) качала
в країлю на столі. Чуб. III. 290.
Краг^лѳць, льця, лс. 1) Ястребъ,
.ЭДзиз сошшипіз.Вх. Уг. 324.2) Родъ звон
ка или бубенчика на шеѣ овцы или козы. ѵ
Вх. Уг. 247.
Крйдѳнці, т р. = Крадькома. В х.
Зн. 29.
Крйдѳний, а, ѳ. Краденый. Н е гстъ
пан дяк гусей, бо крадені. Ном. № 6893.
Крадіж, жЄ> лс. Кража, воровство.
Крадіжка, ки, ас.=К радіж . Лиха на
хідка гірша від краоіжки. Поел.
Крадіжний, а; в Воровской. Крадіжні
гроші. НВолын. у.
Крадій, дій, лс. Воръ. Лубен, у.
Крадіиня, ня, с.— Крадіж. Хиба на
сіння— крадгнняі Набрав ■та й пішов.
Драг. 380
Крйдки, ж7
р.=Кр&дькома. Желех.
Крйдці, «ар.=Крадькома. Желех.
Кр&дькб, кй, лс.=Крадій. Желех.
Кр&дькомй, нар. Украдкою. У наметі
поставили образ Пресвятої і крадькома мо
лилися. Шевч. 365. З хати гге виходив,
хиба пгзт , крадькома. МВ. II. 193.
Кр&дюка, ки, лс.=Крадій. Мир. у .
Слов. Д. Эварн.
Крадючий, а, е. Крадущій. Роди,.Б<ь-
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Крадя щий—Краля.

•же, і на трудящою г на крадючого. Ноѵ.
-Я 10184.
Крадйщий, а, е^К радю чий. Уроди,
Боже, на трудящою, на ледагцою, на про*сягцою, на крадящою и на всякую долю.
Грин. 1. 16.
Краовйй, &, &. Мѣстный. Широко роскидав він вісти про кроте духовенство.
Левиц. I. 180.
Кр&вць, йця, м. Кусокъ. Хліба не
стало, випросив був краець у чоловіка. Мир.
ХРВ. 216. См. Окраєць.
Кр&ечка, ки, ж . Ум. отъ крбйка.
Ера&чок, чка, м. Ум. отъ край.
Бранна, ни, ж . Край, страна. Да ди
вись, дивись, да, бусурмене, на свою країну.
Мет. 179. НемЬ в світі, як своя країна!
Рудч. Чп, 248. Рідна краіна. Родина, оте
чество. Ум. Країнка, країнонька, країночка.
Ой пошлю я зозуленьку у чужую крагнонь•
ку. Грин. III. 410.
Край, кр&ю, м. 1) Край, конедъ. Суне,
*суне той кухлик аж на край столу,— поки
впав і розбився. Харьк. До краю одежі йою
приторкнулись, вв. Мр. VI. 56. Нема краю
тихому Дунаю. Мет. 14. Уразив він мое
серце в самий край. КС. 1882. X. 87. Од
кр&ю до кр&ю. Изъ конца въ конецъ. То
му доля запродала од краю до краю, а дру
гому оставила те, де заховають. Шевч.
75. 2) Конецъ, окончаніе. Він отто перс, говорив та й край, більш нічого й не про
мовив. Екатер. г. Край уж е!більше не хочу
•сыподня робити. Харьк. Оце ж моему най
митуванню край. ІІоят. До кр&ю.. Окон
чательно. Він і перш 1 був ледащо, а як
прийшов з війська, то вже до краю розлайдачився. Подольск. Кр&ю, до кр&ю довб*
,дити. Оканчивать, приводить къ концу.
Треба краю доводити, коли й де вінчати,
та й весілля. Шевч. 107. Та доведу вже
•до краю, доведу— спочину. Шевч. 206. 3)
Борть, (судна). Мнж. 179. ’4) Берегь. На
широкім Дунаю, недалеко від краю козак
тпюпае. Гол. І. 115. 5) Сторона. Ой хо
дімо, товаришу, да на той край помалу^
Мет. 85. 6) Край, страна, область. Ой виз
воли, Боже, нас. всіх бідних невольників
•я тяжкої неволі, з віри бусурменської на
мені зорі, на тихі води, у край веселий.
-ЗОЮР. І. 214. Тяжко-важко умірати у
чужому краю. Шевч. Рідний край. Родина,
отечество. От і виходили з Запорожжя
юдин за одним гетьмани козацькі... супро
т ив ворогів рідного краю. К. ЧР. 11. Треба
рятувати рідний грай. Стор. МПр. 57. 7)

.Кусокъ (хлѣба). Як хліба край, то й під
вербою рай. Посл. 8) Употребленное какъ
нарѣчіе: а) Очень, крайнє. Тут край тре
ба грошей, а їх нема. Волч. у. Мет край
треба продати корову, а инчу купити,
Волч. у.; б) На концѣ, на краю. Довго вони
на могилі край села стояли. Макс. А дум
ка край світу на хмарі гуля. Шевч.; в)
Возлѣ, около, при, надъ. Котору дитину
любила-кохала,—край себе не маю. Макс
Виплакала карі очі, край козака стоя. Нп.
Тільки край мою серденька як гадина в'єть
ся. Грин. НІ. 220. По діброві вітер в і є ,
гуляє по полю, край дороги гне тополю.
Шевч. Надибав дівчину край долини. Гол.
1. 120. Моя хата край води. Нп. Ум.
Краєчок, крайбк. З краєчку рожево зорялося
од схід сонця. МВ. II. 188.
Кр&йкд, ки, ж . Кромка. Чуб. VII.
417. Гол. Од. 50. Употребляется женщи
нами какъ поясъ. Ум. Кр&єчка. Бсржгй на
себе запаску, краєчку нашвидку підперезала.
Г. Барв. 141.
Кр&йнѳбо, ба, с. Небосклонъ, гори
зонта. Схилившись на руку, дивлюся я в ве
чірнє крайнебо далеко й глибоко.
Кр&йнив, ка, м. В нашою пана, пана
крайника, писано, ей писано, злотом му те
рем писано. АД. I. 44.
Кр&йній, я, в. Крайній. Зачну свата
тися з крайньої хати. ЗОЮР. І. 309.
Крайбк, йк&, м. Ум. отъ край.
Кр&йчик, ка, м* Кончикъ. Бачив край
чик повняка місяця. МВ. III. 58.
Крак, ка, м. Пусть. У нас де кран,
там і козак. Ном. № 772.
Кр&кати, каю, вш, и . 1) Каркать.
Як летіла ворона до гори, то й кратла.
Ном. 2) Таскать? Да мене эюиди з м пали, за чуприпу кракали. Чуб.
Кр&коль, кля, л;.=Скраколь. Желех.
Кракоч, ча, м. Тараканъ, Регіріапеіа
огіепіаііз. Вх. Уг. 247*
Крак^н, н&, м. Воронъ. Вх. Зн. 29.
Кралбвський, а, е. Короле вскій. У
землі кралевській добра нема. Мет. 388.
Кр&лечка, ки, ж . Ум. отъ кр&ля.
Краль,, ля, м., также пташ&чиЙ
краль=К рілик. Вх. Уг. 247.
Кр&лька, ки, ж . Раст. Златоцвѣ тъ ,
СЪгувапіЬепшт ІеисапіЬетига. Вх. Уг. 247.
Кр&ля, лі, ж . .1) Королева. Король
каж е: потіха моя! Ераля каже:- погибель
моя. К. ЧР. 43. Король , і краля не знали,
як шанувати Колумба• Ком. I. 2) Краса
вица. Таку кралю висватали, що хоч за
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ѵіпъмана, то не сором. Шевч. 107. І що ж
Крамкати, каю, еш, гл. О воронѣ:
то іл хороша з лицп була!... Здається, каркать Вх. Уг. 247.
І не з малт а ти такої кралі. МВ. (О. 1862.
Крамний, ё, 6. Лавочный. Ми з Одар
ц і; 35). 3)Дама (въ картахъ). КС. 1887. кою за нікольством не понапрядали на
VI. 463. Ум. Кралечка, кралька. Не бійсь, рушники та на хустки, то я оце крамне
цоя-кралечко, каже дід. Стор. I. ИЗ.
вам покупила. Г. Барв. 330. Мати хоті
ла
одягти ного в козачину, в нові крамні
Крам, му, м. 1) Товаръ. На готовий
штанці.
Левиц. І. 245. Крамна комбря.
крам найдеться пан Ном. Л? 4622. 2)
Лавка.
Голота...
давай коло крамних комір
Родъ дѣтской игры. Ив.'43.
поратись! К. ЧР. 360. Ум. Крамненький.
Крамарёнко, ка, ж. Сыиъ торговца.
Нагайка дротянка з кілка не вбгувае, со
Крамёрив, ка, м. Ум. отъ крамарь.
рочка ьрамненька кров'ю закипає. Чуб. V.
Крамарйха, ки, ж . Жена торговца. 494.
Висока довгобраза крамариха, товстого кра
Крамнина, ни, ж .=К рам ина. Де ж
маря .жінка. Мир. Пов. II. 67.
тобі, мила, крамнини шукати$ Будеш,
Крамарівна, ни, ж . Дочь торговца.
миленька, в плосконній лежати. Нп. Н а
Крам&рия, ні, ж . Лавка. Завтра день вчала її рідная мати... в дорогу крамнину
базарний, Петру Лукичеві треба рано в кра- сповиваючи. Чуб. III. 388. У тих москалів
марні бути.— Людей труїти гнилою не- усяка крамнина є. Черниг. г.
'хонею! подумал* Христя Мир. Пов. II. 55.
Крамнйця, ці, ж . 1) Лавка. Завів
Кр&м&рочка, ки, ж . Ум. отъ кр&- крамницю з тютюном. Левиц. Пов. 6.
Зайшов .собі в таку крамницю, де прода
марька.
Крам&рочок, чка, м. Ум. отъ кр&- ють фиги-миги г всякі ласощі. Гатц. 62.
2) Дощечка у сапожниковъ, на которой
марь.
Крам&рство, ва, с. Торговля. Одначе рѣжутъ товаръ и выстругиваютъ гвозди.
протисся (до багацтва) не крамарством, а ' Константиногр. у. Ум. Крамнична.
Крамовйй, а, 6=Крамний. Скидала
більше( промислами. Левиц. І. 239.
плаття
все крамовее, а надівала все зо
Крбм&рський, а, е. Торговый, купечелотеє.
Чуб.
III. 396.
скій. Говорив про свої крамарські діла. Мир.
Крамбк,
мк^, м. Ум. отъ крам.
Иов. І. 172. Крамарський віз простуго
Крамплі, лів, м. мн. Щетка для разнить. МВ.
Крамарчук, к&, м. 1) Сынъ торговца. чесыванія шерсти: деревянная доска съ
2) Незначительный торговецъ. 3) Приказ- ручкой, усѣянная мелкими проволочными
чикъ.
крючками. Гол. Од 40.
Крамплювёти, ліою, еш, гл. Чесать
Кр&марь, ря, м. 1) Купецъ, торговецъ,
лавочникъ. Геть к нечистому, переяславський шерсть чесальными щетками, крамплями.
крамарю!.. Се то, бач, що Сомко мае в Гол. Од. 39.
Переяславі свої крамні коморі в ринку. К.
Крамп^лець, льця, и. Часть ткацкаго
ЧР. 25. Були і крамарі, цехові, чумаки і станка. См. Верстат. Шух I. 254.
запорожчики. Стор. МІІр. 126. 2) Разно*
Крамськйй, а, ё=К рам ний. Крамсъка
щшиь товара, преимущественно красна го, сорочка. Гол. Од. 50. Свита крамсъка. О.
коробейнлкъ. Ум. Крамарик. Мил. 95. Кра- 1861. XI. 26.
«арочбк. Крлмарс, крамарочку, прочини кваКрамувати, м^ю, еш, гл. Торговать.
тмрочку. Мет. 189.
Поїхала Галя крамом крамуващи. Чуб. У.
Кр&марьва, ки, ж . Торговка, лавоч 912. Крамуєш на тисячі. Мир. Иов. 11.71.
ница. Та немає тіх крамарок, то прода
Крамчёти, ч^, чйш, гл.=Крамкати.
ють ріднесеньких маточок. Мил. 205. Ум. Вх. Уг. 247.
Нрамарочка. Ой крамарко, крамарочко, ска
Крап, ну, м. Раст. КиЬіа ІіпсІогитЬ.
ж и ж мені всю правдочку. Чуб. V. 910.
ЗЮЗО. I. 134.
Крімарювёти, рюю, еш, гл. Торговать,
Крёпати, паю, еш, гл. Брызгать, ка
быть торговцемъ. Дядьки сміються з його, пать. Дощик крапле. Рудч. Ск. II. 75.
яким він товаром дума крамарювать. Рудч.
Крапѳлйна, ни, ж .= К р ап л я . Ум.
Ск. II. 28.
Крапелинка, крапелиночка. А дощику ніхто
Краминё, нй, ж . Лавочная, покупная і крапелинки не бачив. Кв.
матерія. Ісповили та мале дитя в тонку
Крапелька, ви, ж . Ум. отъ врёпля.
промину. Мил. 120.
Краплистий, а, е. 1) Крупный (<у
0

0
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Дождѣ). Да пішов дощик краплистий, да щинамъ волоса краевыми нитками по поуродив черчик черчистий. Мет. 233. 2)Въ лученіи извѣстіл о цѣломудріи новобрачной.
храпинкахъ. Дві великі подушки у крап Красять рід, гио хороша молода. Мил. 12,\
листих темних пошивках. МВ. II. 200.
Красітечний, а, е. 1) Очень .краси
Кр&пля, л і, ж . Капля. Виточить вый. Вх. Лем. 428. 2) Очень хорошій. Вх
з мене останню краплю крови. Стор. МПр. Лем. 428^.
03. Краплями піт тече. Св. Л. 11. Ум.
Красітѳчно, нар. 1) Очень красиво.
Крапелька. Довго держав він чарку коло 2) Очень хорошо. Квіт пахне красітечно.
рота, висмоктовував останню крапельку. Вх. Лем.^428. в
Левиц. І. 137*
Крас іти, сію, еш, гл Красоваться. Ой
Брапбвий, а, ѳ. Въ крапинкахъ. Хто там на горі, на красі, красге кукіль у овс1
червоною пояса продає, а хто краповою пояса Чуб. ІІІ.г 139.
хоче. МВ.
Красітка, ки, де.=Красотка. Желех.
Крапч&стий и крапчйстий, а, е =
Красітний, а, ѳ. I). Красивый. Вх.
Краплистий. Крапчастий дощ. Мнж. 148. Лем. 428. 2) Хорошій. Крастна вода,—
Дощ не дуже крапчистий,— він дрібний, можно ся й напиши. Вх. Лем. 428.
Зміев. у.
Крйска, кн, ж . 1) Краска. Кружок би
Крас, су, лс.=Краса. Вдовонька не ді я розмалював, краски мені подарували. Ком
вонька, не дівочий* крас. Чуб. У. 71.
II. 2) Цвѣтокъ. Чернигов. Продай, Ку^
Красб, ей, ж . 1) Красота; Дочка в те линко, красочку за шапочку. Ном. №
бе буде на ввесь світ красою, а зять—на 13297. Зійду я на гору, аж красочки гра
ввесь світ славспо. К. ЧР..56. Ой хоч знай ють. Не грайте, к р а со ч к и Мені в батькадеш з русою косою, да не знайдеш з такою не жит и, мені віночків не вити. Чуб. 111.
189. 3) Цвѣтъ на хлѣбныхъ растеніяхъ.
красою. Нп. Краси набіратися. Хорошѣть.
Поки Явтух ріс та краси набірався, Фру- Краску з жита збило вітром. Харьк. їх
зина ледачіла, старілась. Св. Л. 65. 2) Раст. Ум. Кр&сочка.
Краснйвѳчко, ка, с. Румяны? Твоя
Атагапіиз сашіаіиз Ь. ЗЮЗО. І. 111. Ум.
Мар'юхна
хорошепька, без білою білечш
Крйсоньна. Свою красоньку утеряла, хоть
я й молода. Макс. Круз нове люстренько біленька, без красного красивечка красненька.
вииядалася, сама своїй красонці дивува Чуб. ІУ. 70.
Кр&сний, а, ѳ. Прекрасный, красивый,
лася. Чуб. У. 6
^
Кр&сѳнь, ня, м. Ерасавецъ. «Мир. хорошій. Н е родися красна, та родися щас
на. Ном. № 1674. За тиждень прийшла в
ХРВ. 131.
Красивий, а, е. Придающій красоту. Київ. Красний, Боже.якийІ МВ. І. 23. Ой я
Прибігли до йою трупу, покропили цілю- знаю, ой я знаю, чою мила красна: перед
-гцою водою—він сціливсь; покропили кра нею й поза нею впала зоря ясна. Нп. Ти,
сивою— то був гарний, а це те кращий козаче молоденький, слова твої красні. Мет.
107. Хто б мав таке слово пишне да
став. Мнж. 17.
Кр&сий, а, е. Пестрый, разноцвѣтный. красне, щоб так як на картинг змалював
Вх. Зн. 29. Крйса. Названіе коровы. КоІЪ. той манастирь. К- ЧР. 99, Красний сей
світ! Федьк. Кр&сна дівка, а) Созвѣздіе
І. 65.
Дѣвы.
б) Радуга. Чуб. УІІ. 575. Ум. Крас
Красйло, ла, с. Красная краска. Та й
купили білила, ще й чорною чорнила, чер ненький, краснесеньний.
Кр&сно, нар. Хорошо, прекрасно, кравоного красила:%дідам бороди білити, хлоп
'Сиво.
Красно в садочку. МВ. І. 140. Три
цям пояси красити, дівчатам запаски чор
дні не живився, а красно дивився. Ном. -V
нити. Грин. III. 95. Ив. 81.
•Красйти, ш^, сйш, гл. 1)Дѣлатькра- 12567. Н а гуслях грає, красно співає. АДсивымъ, украшать. Лихо нікого не красить. I. 33. Крйсно, краснёнько дякую. Очень,
Чуб. І. 263. Ой рясна красна калинонька весьма благодаренъ. (Галиц.). Ум. Крас
в лузі, рясніше-красніше ваш поїзд! Ваш нёнько, краснёсенько.
Брасиоголбвѳдь, вця, м. Грибъ, А&апоїзд бояре красять. ХС. XII. 428. 2) Кра
гісіі
8 ешеіісиз. Гайку, гайку, дай гриба й
сить, окрашивать. Да пішов дощик крап
бабку!
сироїжку з добру діжку, красною*
листий, да уродив черчик черчистий, да
не вміла Маруся носити, да не вміла кра ловця з доброго молодця! Ном. № 340.
сити. Мет. 233. 3)—рід. Свадебный обы
Краснопірка, ки, ж щ• Красная крым
*
чай въ поиедѣльвикъ: перевязывать жен* ская соль. Сумск.

Краснокорінь—Кращіти.
Краснокбрінь, яя, м . Раст.: а) ЕсЪіит
щтіЬгит Ь.‘, б) Опозіа есЫоібез Ь. ЗЮЗО.
I. 121, 130.
Красномбвѳдь, вця, м . Ораторъ, красно
речивый. Іов хоче,., довести , що він не згірлиий красномовець над С ахвира. К. Іов. 26.
Красножбвний, а, ѳ. Краснорѣчивый.
Девиц. Нов. 52.
Красномбвнісгв, ности, ою. Краснорѣчіе. Н іч н а доба, чарка горілки додають
крагномовности навіт ь не красномовній р еч і

„о. М ойсся. Левиц. І. 138.
Краснопйсний, а, е. Каллиграфическій,
красиво написанный. Желех.
Краснбпись, сі, ж . Каллиграфія; чисто*
нясаніе. Желех.
Краснопірка, ки, ж . Рыба: ЗсапііИІ115 егуїЬгорМЬаІшиз. Браун. 28.
Краснотйлв, лю, м. Раст. Заііх асиііїоііа ЛѴіІІсІ. ЗЮЗО. І. 134.
Краснюк, кй, м. Грибъ изъ породы
Боїеіиз. Кіев. г.
Красовйтий, а, ѳ. Красивый. Удовине
л ичко красовм пе. МВ* II. 146. П а н і моя,
т ані влюбленная , моя • красовит а! Мет. 122.
Красовйдя, ці, ж . Красавица. Щ о
т о вж е за молодиця була красовиця! МВ.
И. 182.
Красбля, лі, ж . Раст. Настѵрціи. Тгораеоінш іпідііз. От примост илась (муха)
на красолі т а іі д ум ає про т с, що як то
ш рно оюить н а волі. Гліб.
Красотй, тй, лс.=Краса. О й тяж ко
ж аль м ені р у с о ї своєї коси, красот и ді
воцької. Мет. Бож ою красотою людей ве
селит и. Шевч.
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Красувбтйся, с^юся, ешся, гл. 1) Кра
соваться. П иш аєт ься, красуєт ься , сонце
зуст р іч а є. Шев4. 219. Чесна дівка кра
с у є ш с я косою . К в. Лессло й ом у , легенько і
світ йом у красується» МВ. 2) Цвѣсти (о
хлѣбѣ). Ж и т о красуєт ься. Ном. № 10163.
Красолька, ки, ж . 1) Ум. отъ кра
соля. 2) Насѣк. КагаЬиз піїепз. Вх. Пч.
І. 5. 3) лін.= Красоля. ЗЮЗО. ї. 139.
Красоля, лі, ж . Насѣк. Саіошоза 8усотЬапіа. Вх. ІІч. І. 5.
Красунок, нка, иг. Родъ хлѣбнаго
жучка. Кобел, у.
Красуня, ні, 'ж. Красавица. Й я не
молода, але й д я ч и ха к расун я— нічого ска
за т и . Левиц. ПЙО. 372.

Крас^ха, хи; лл?.=Красуня. Загадка:
П рийш ов дід (мороз), зробив м іст (крига),
прийш ла дівка к р асуха (весна), по мост у
т у п а ,— м іст розвалився. Грип. І. 249.
Крйсь, сі, ж .= - Крас. Вх. Лем. 428.
Красюк, кй, м. Красавецъ. Желех.

Красючка, ки, ж . І) Красавица. 2) =
Красулька. Канев. у.
Крйта, ти, ж . = Ґрата. Коли ж вони
вт д а ю т ь у т й д а н и
їнам и в т ем ниці. К.

і м учат ься

за кра

Іов. 79.
Крйшанка, ки, ж . 1) Окрашенное
пасхальное яйцо. Н а великдень, на соломі

прот и сонця, діт и грались собі краш ан
кам и. Шевч. 461. Д е т ой у Бога велик
день, а він гуже із краш анкам и! Ном.

ДО 2619. 2) Яйцо вообще. КС. 1891. У.
191. Н изом у краш анки буде ж овток , а
верхом буде луш п ай ка. Ком. І. Ум. Крашаночка. Мнж. 47.
Крашѳнйк, ка, ж.=Крашѳняк. Вх.
Красотвбрний, а, е. Творлщій красу.
Зн. 29.
Бож ий день н а землю красот ворний п ри й 
Крашѳнйці, ць, ж . мн. Красные су
д е . Костом.
Красотка, ки, ж . Красавица (о дѣ- конные штаны у гуцуловъ. Шух. І. 120.
Крашѳнйк, ' ка, м. Окрашенный въ
-вушкѣ, ребенкѣ). М о я т и красотко! Вх.
красную краску сердак. Шух. І. 126.
Уг. 247.
Крйщати, щаю, еш, гл. 1) Дѣлаться
Крйсочка, ки, ж . Ум. отъ крйска.
болѣе
красивымъ, хорошѣть. 2) Улуч
Кр&сти, крйду, деш, гл. Красть, по
шаться.
кропать. Телят боїт ься\ а волів краде. Ном.
Крйщѳ, нар. Лучше.
А? 3034.
Крйщий,
а, е. Ср. ст. отъ крйсний.
Кр&стися, крйдуся, дешся, гл. Под
1)
Болѣе
красивый.
Т а к а дівка, каж у, що
крадываться. Крадеться я к вовк. Ном. Л:>
крагцої
в
селі
нема:
біла,
повна 7 тіло ніж 
2977. А із я р у в ки реї козачій хтось кра
не— як панночка. Стор. Х орош и й , хоро
дет ься. Шевч.
Красувйння, ня, Ь. І) Красованье, ший! Б у в би ще кращ ий, т а вж е н ікуди .
«состояніе того, кто или что красуется. Ном. ДО8467. 2) Лучшій. Я тобі не п ара ;
2 ) Цвѣтеніе (о хлѣбахъ). Ум. Красуван- я в сірій свит ині, а т и т ит арівна. К р а гцого віт а й . Шевч. 142.
пячно. Грин. III. 404.
Кращіти, щію, еш, гл. Быть лучшимъ?
Красувйти, с^ю, еш, гл. Красоваться,
Д уж ч е кращ іє, я к червоно. Полт. г.
цвѣсти.
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Кращі шати —Крепаці'во.

Краіцішати, шаю, еш, м.=Кращати. вона буде кремезлива. Берд. у. С т аранні
Кращіший, а, е. Ср. ст. оть кр&щий. люде були кремезніш і. Харьк. 2) Твердый
неуступчивый. Х а з я їн був чоловік кремез
Н а д М а р у с ю нема й кралі кращ іш ої .
ний и норовливий. МВ. II. 76.
Харьк.
Крѳмѳнйна, ни, ж . І ) Кусокъ кремня.
Кр&яння, ня, с. 1) Раярѣзываніе.
’ Кот илася кременина • Нп. 2) Кремнистое
Желех. 2) Кройка.
К ріяти, крйю, еш, гл. 1) Рѣзать, раз- мѣсто. П рилет ів орел з чорної х м а р и , убив
рйзывлть. Я блучко краю т ь . Грин. III. 10. голубця н а кременині. Мет. 107.
Крѳмѳнйстий, а, е. Кремнистый. Усе
К раят и коровай дрібненько. Мет. Опанас
порожевіло: кременист і ш пилі , грукучий
пост авив ч а р к у , оселедець крае. Мкр. Н.
2) Кроить. С укн ю крайт е. Грин. III. 101. Д н іп р о . МВ. III. 125.
Кременйця, ці, ж . Раст. Реіазіїе^
3)—серце. Раздирать, разрывать сердце.
оШсіпаїіз, Шух. І. 22.
Н е край мою серця. Мет: 12.
Кремізн'ий, а,
Кремезний. Б а б а
Кр&ятися, кр&юся, ешся, и . О серд->
'
крем
ізна.
Черк.
у.
‘
цѣ: разрываться. К раєт ься серденько на
Кремінбць, нцй, м . Ум. оть крбжіяь.
дві половини . Чуб. V. 47. А в щ н е ся
Кремінний, а, е. Кремневый. О й т и у
сорт к рає} іио'м любив , а не взяв. Гол. I.
294.
юро крем інная! Мет. 37.
Крѳвавий и ир— Крівавий и пр.
Креміння, ня, с. соб. оть крбмінь. Я
Крбвнѳ и крбвно, н ар. До кроваваго м аю вельми дорогий крам: ш пильки і голки,
нота, усердно; очень сильно. М и т руд и  креміння і люльки. Макс. (1849). 70.
Кремінчик, ка, ле. Ум. отъ крбмінь.
мося „ кревно, а ви знай леж ма леж ите.
Харьк. Р оби кревно і ходи певно. Ном.
Крбмінь, меню, ле. 1) Кремень (минеЛ° 9965. Почав гірко і кревно р и д а т и . ралль). 2) Кремень для высѣканія огня.
Мир. Пов. І. 162.
Ой продала дівчи н а гребінь да куп и л а ко
Крбвний, а, е. Кровный. Упирь і не закові кремінь. Ни. Я , добродію , був колись
кремінь у а т епер і губки не стою. ЗОЮР.
певний усім відьм ам р оди ч кревний. Ном.
Ум. Кремінець, кремінчик. Леж али губка ,
Кревна- родина.
кремінець.
Котл. П огляділа в гаманець ,—
Крбвність, яости, ж . Родство.
а ж люлечка й кремінець. Нп. К реш іт ь ,
Крбвно, н ар. См. Кревне.
Крбденець, нця, м . Буфетъ, посудный креш іт ь, кремінчики. Чуб. V. 548.
Кремпілець, льця, ле. 1) Косякь для
шкапъ. Леїгч.
укрѣпленія
полки. Волвіц. г. 2) Палка для
Крбжити, жу, жиш, іл. Беречь, ску
связыванія узломъ концевъ веревки.
питься. Мнж. 183.
Крбмніль, ля, ле. 1) Узявся за кремпіль
Крбйда, ди, ж . Мѣлъ. П обілів як
добре.
Ном. № 13876. 2) Креиплі и п р .=
щюйда. Ном.
Крейдяний, а, е. Мѣловой. О й т и Крамплі и пр.
Крбмсати, саю, еш, м. 1) Обрубы*
горо крейдяная . Чуб. В и коп ал и печері у крей
вать, обтесывать. 2) Переносно: плохо, недяній горі. МВ. II. 73.
Крейдйнка, ки, ж . 1) Мѣсто, гдѣ ѵмѣло дѣлать что.
Крбм’я х , ха, ле. Округленный цо воз
добывается мѣлъ- Суджан. у. 2) Посуда
можности кремешекъ, просто камешекь
для разбалтыванія мѣлу.
Крбймах, ха, ле.=Крем’ях. А М а  или черепокъ, употребляющійся при игрѣ
у крем'яхи. Ив. 39. Н ум т е у крем 'яхи гу
р у с я т у т ж е зн ай ш л а черепочки т а да
лят и.
Оббивсь я к крем 'ях. . Ном. См.
вай у крейм ахи грат и. Кв. І. 40. Ум.
Креймах.
Крёймашок. Ив. 39.
Креніль, ля, м. Бабка (игральная
Крбкотень, тня, м. Крехтунъ, ста
рый, постоянно крехтящій человѣкъ. Хо- кость). Шейк. Слов. 15.
Креп, пу* ле. Мощь, крѣпость, сила.
рольск. у.
М
ій
син був т аки здоровенький і креп був
Крект&ти, кч^, чеш, гл. Кряхтѣть.
у р у к а х у йою у робот и не боявсь він Ц уп и т ь із п ечі горщ и к ,
аж крекче.
Екат. у.
ЗОЮР. І. 34.
Крепйк, кй, ле. Крѣпостной. Д сей
Крбля, лі, ж . Большая льдина. Вх.
Іван Золотаренко та був крепак. МВ. І. 37.
Зн. 29.
Крепйцтво, ва, с. Крѣпостное состояКремезлйвий и кремезний. 1) Круп
ній,- здоровый. Н е за к у т у й д и т и н у , т о ніе. Такий то виходився хороший, мотор

Креиацький— Кривий.
ний, і ке пізнати його, що « гіркому крспаитві зріс. МВ. І. 37.
Крѳп&цький, а, е. Крѣпостной. А він
був з роду крепацького. Шевч. Передм. V.
Крѳп&чка, ки, ж . Крѣпостнад. Ти,
дякувать Господвві, не крепачка: твоя пра
ця не зтне дурно. МВ. І. 36.
Крёпдики, ків, м- мн. Пирожки съ
капустой, сливами или рыбой. КоІЬ. 1. 86
Крес&к, к&, н Кремневое ружье. Кре
сан стрілецький. Федьк. I. 19.
Крес&ло, ла, с. Огниво. А тим ча
сом кете лиш кресало та тютюну. Шевч.
Ти курець? —Курець.—А е люлька, кресало
й ишанець? Рудч. Ск.
Крѳс&ння, ня, с. Высѣваніе огня.
Крѳсіночка, ки, ж . Ум. отъ крѳс&ня.
Крес&ня, ні, де.~К рисаня. На голові
кресаня в самих павах. Федьк. А брат
убереться, кресаню з полами насуне на
чоло. Федыс. Ум. Кресйночка. Здоймив, здойнив кресаночку та й перехрестився. Гол.
I. 230.
Крѳсйти, крешу, шеш, одн. в. крес
нути, снУ, нбш, гл. 1) Высѣкать, высѣчь
огонь. Один став кресати, щоб кашу ва
рити. Сніп. Щось у полі та за військо
йде, шаблями огонь креше. Грин. III. 463.
2) Бить, колотить, ударить. Та й став по
ребрах гце кресать. Сніп. 188. Обсуваєть
ся... щоб бува з п'яних очей не креснув за
чепа. Мир. ХРВ. 260. 3) Подковами звевѣть. Пішов козак дорогою, підківками кре
ше. Грин. ПІ 376. 4) Быстро дѣлать рядъ
однихъ и тѣхъ же движеній (при работѣ
и пр.). Женці молодії, серпи золотії,— так
і крешуть. Г. Барв. 347 Ой млин меле, вода
реве, а колесо креше, а колесо креше. Грив.
111. 70.
Кресатися, ш^ся, шѳшся, и. Драть
ся, биться. Штирі воли як соколи рогами
ся крешуть. Гол. IV. 455.
Кресйво, ва, с .= Кресало. Шух. І. 129.
Крёснути, сну, неш,
гл Таять.
Крига почина креснути.
К реснути. См. Кресати.
Кресь! м еж , выражающее звукъ высѣкапія огня. Кресь да й єсть! Поел.
Крет, та, лс.—К р іг Вх. Лем. 428.
К ретівка, ки, ж . Кучка земли, под
нятая кротомъ. Вх. Лем. 428.
Крёчѳт, та, м. Кречеть. Закуркають
кречети сизі. Макс.
Крёчний, а, е —Ґречний. Зачекай
кречна панно. Гол. І. 130.

Крив&к, ка, м. 1) Кривое дерева
(срубленное). Вх. Зн. 23. 2) Посуда, въ.
которой жарять поросять. Подольск. 3 )
Заяцъ. Вх. Уг. 247.
Криванжё, ані, об. Хромой, хромая.
Мнж. 183.
Кривда, ди, ж . І) Несправедливость*
обида. І велів панам ляхам на Україні чотирі місяці стояти, а ні козаку, ні му
жику жадної кривди чинити. Макс. 2}
Неправда. Чия правда, чия кривда і чиї
ми діти. Шевч. 46. Чия кривда, нехай
тою Бої скарає. Ном Л® 2293. Ум. Крйв~
донька, крйвдочка.
Кривдити, джу, диш, гл. Обижать.
Хто кривдить людей, пюй кривдить своїх
дітей. Ном. Л? 2296.
Крйвдиця, ці, ж .= К р и вда. Желех,
Крйвдний, а, е. Обидный, несправед
ливый. Цінування, складене українським
народом Москві і москалям, не повинно бу
ти кривдне за-для Москви. Левиц. (Правда,.
1868, 449).
КрйвднОї нар. Несправедливо, обидно.
Е , братці, так на мене кривдно: у менеп'ятеро дітей, а стіни землі мені даєте..
Канев. у.
Крйвдонька и крйвдочка, ки, ж . Ум.,
оть крйвда.
Кривдув&тися, дУюся, ешся, гл. Оби
жаться. Ви, діду, не кривдуйтесь тим, що*
ми вас не вибрали. О. 1862 V. 7.
Кривёнький и кривёсѳнький, а, е.
Ум отъ кривйй
Кривйй, &, 6. 1) Кривой, искривлен
ный Кум красно говорить, але кривий пи
сок має. Ном. Л; 2982. Криве дерево не
дужо випрямитись. Ном. № 3216 * 2) Хро
мой. Усім подав вечеряти, а одному ста'
рому кривому вовкові нічого було дати. Чуб.
І. 51. 3) Ложный, неправый. В моїх сло
вах не знайдете лукавства, я знаю гі сам,
що просте, що кривеє. К. Іов. 15. 4) Кривё слбво. ІІротиворѣчіе кому. Так уже її
поважали, що, мовляв, і кривою слова боя
лись. Сим. 229. 5) Кривим бкои поглядіти.
Косо смотрѣть. На козацьку Укриїну кри
вим оком поглядали. Макс. 6) Кривйй танёць. Весенняя хороводная игра. Чуб. III.
32. О. 1861. XI. Свпд. 40. 7) Кривё зілля.
Раст. Ро1у£опшп Ьізіогіа. Шух. І. 22, Ум.
Кривёнький, кривёсенький, кривісінький. Та
ка... гарна, тгльки трошки кривенька. Рудч.
Ск. II. 33. Горобчичок манісінький, на ніг
женьку кривісінътй. Грин. III. 662.
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Кривина— Кривуля.

КривинД, н і , ж . Кривизна. Положи
*дерево кривиною вгору. Волч. у.
Кривйти, влю, виш, іл. 1) Кривить.
2) Поступать несправедливо. Він первих
вас за кривду покарав, дарма, що ви кри
вили за для Ного. К. Іов. 28.
Бривйтися, влюся, вишоя, гл. 1)
Искривляться. Чобіт кривиться. 2) Кри
виться, дѣлать гримасу. Матері, батьки
кривились. Мѵр. Н. 35. Хто п'є, той кри
виться; кому не дають, той дивиться.
Ном. № 1/493.
Кривісінький, а. в. Совершенно
кривой.
Крйво, нар. 1) Криво. Криво забив
кілка. Хоч криво впріг, та поїхав так. Ном.
2 ) Не такъ, какъ слѣдуетъ, 4невпопадъ; ложно. Коли нога моя ступала криво.
К. Іов. 66. В тім себе милиш і на криво
цілиш. ЗОЮР. І. 317. Н е свідкуй криво.
бв. Мр. X. 19.
Еривоббдрий, а, е. 1)=Кривоклубий.
Желех. 2) О четырехугольникѣ: косоуголь
ный. Напр, о плотѣ: когда плоть сплав
ного лѣса, ударившись о что-либо и ско
сившись, превратится въ косоугольникъ.
Черк. у.
Еривобёдро, нар. Косоугольно Напр.,
о плотѣ говорять, что онъ лливё кривобёдро, т. е. его бока не параллельны берегамъ. Черв. у.
Еривоббвий, а, ѳ. Искривленный. Лю
дей чимало на землі, а доведеться одино
ким, в холодній хаті кривобокій, або під
тином простягтись. Шевч. 658.
Бривовірний, а, е. Ложно вѣрующій,
не правовѣрный. К- Кр. 112.
Еривов’йэий, а, ѳ. Кривошеій. Бх.
Зн. 29.
Бривоголбвий, а, ѳ. Съ уродливой го
ловой. Вх. Зн. 29.
Бривод^шний, а, е. Несправедливый,
безсовѣстный. Водились ви на світ зрад
ливі, з утроби вийшли криводушні. К.
Іісалт. 132.
Еривовл^бий, а, е. Съ кривыми бед
рами Желех.
Еривомбвий, а, е. Плохо говорящій,
косноязычный. Тим язикам лихим, калі
кам кривомовим. К. Дз. 25.
Еривоніг, нбгу, лі. Родъ вышивки.
Чуб. ѴН. 415, 427.
Еривоніс, ндса, м. Съ кривымъ ноСОМЬ. Хоч кривоніс* аби Бої приніс. Чуб.
Ь 245.
Бривонбгий, а, е. Хромой, косолапый.

Були багаті і убогі, прямі були і криво,
ногі, були видющі і сліпі. Котл. Ен.
Еривобвяй, а, е. Косоглазый.
Еривопйкий, а, е. Съ кривымъ лвдомъ, съ кривой рожей. Чуб. VII. 385.
Ержвоплбкий, а, ѳ. Кривоплечій. Хо
тіла мене мати та за третього дати,
аж той третій такий кривоплекий. Чуб
V. 497.
Бривопрйсяга, ги, ж . Ложная клятва,
ложная присяга. Желех.
Еривонрисйжиий, а, ѳ. Клятвопре
ступный. Кривоприсяжний... слуго! К Дз. 74.
Бривоприсйжство, ва, с. Ложная при
сяга, клятвопреступленіе.
Еривон’йтий, а, е. Съ кривыми пят
ками. Хотіла мене мати за п'ятою одда
т и, аж той п'ятий стидкий, кривоп'ятий
Чуб. V. 497.
Ериворбтий, а, е. Съ кривымъ ртомъ.
Баба бридка криворота. Котл.
Кривор^чка, ви, об. Человѣкъ съ кри
вой или увѣчной рукой- Желех.
Еривос^дця, ці, м Неправедный
судья. Кривосудця ти, небоже! Гол. И. 95.
Ериво^стий, а, е =Криворотий. Жел.
Бривошйя. шиї, об. Кривошеій человѣкъ. Ум. Кривошййка.
Бривувбти, в^ю, еш, гл. Быть Х|юмымъ. Я кривуючи живу. Г. Барв 226
Ерив^лѳчва, ви, ж Ум оть крвв^ля.
Кривулька, ки в крив^льця, ці, ж
Ум. отъ кривуля
Кривуля, лі, ж . 1) Всякая кривая,
ломанная, зигзагообразная линія или по
лоска. Въ орнаментѣ (вышивки, раскраска
посуды, рѣзьба по дереву и металлу и
пр.) кривуля (чаще: кривулька)—зигзагъ
простой или составленный изъ кружечковъ
и пр. КоІЪ. I. 48. Вас. 184. Шух. I. 281,
283. Любила таки їх (миски) показуват ь
.... і білу велику, на вінцях хрещики, по
боках пружки, і червону, що паски свя
тять, з кривульками і з з е л е н и м и голубами
на дні. Сим 233. Чумак у дорозі вирізує
(на ярмі) складаним ноатем те д о р іж к и ,
то кривульки, то зубчики. Чуб. ѴН. 400
2) Каракуля, плохо написанная буква
Хоть би великою кривулею. в§и було слово
написане. Стулити ту кривулю,— вихо
дить слово. Г. Барв. 403. 3) Кривой ку
сокъ дерева,— напр., употреблявшийся для
полоза и пр. Въ загадкѣ кривулечною на
звана ложка: Чотирі чотиречки та п 'я т и й
Макаренко несуть кривулечку через тин

Кривулястий— Крик. *
#о * вуличку. Грин Г 249. 4; Въ юкар*
цоиъ станкѣ: искривленный кусовъ дре^ваго ствола, на который опирается лѣ*
0 В рука работаюіцаго. Шух. 1~ 305, 306
У*. Кривульнц* нривудечка, нривульця. З&ець
рббит кривульни або нривульці—бѣжитъ зиг
отами. Вх. Зн. 29. Ув. Кривуляна. Желех.
Криву лАстий, а, е. Зигзагообразный.
КрявулАста плАхта. Плахта съ узоромъ
ВЪ видѣ кривулі КС. 1893. XIГ. 448.
КривулАта, дАю, еш, гл 1) Искрив*
ілть, * дѣлать ври выя,' ломанеыя линіи.
Щелех. 2) Хромать, ковылять Безногий
шов, кривуляв, на гидсшню простий став.
Чуб. V 65
Крйга, ги, ж . Ледъ; пловучій ледъ.
Хричл крига за.иерзпла, тричъ роставала.
Шевч 111- Холодний, як крига. Нон.
Крйга скрёсла, крйга йде. Ледъ тронулся.
Скоро отеє крига скресла... Катря уже й
веснянки заспівала. МВ. II. 77. Ум, Крй*
яенька, нрйжка. Ігцв по юронъках сніженъки
лежали, ой гце по долинах криженьки
стояли. Ч?б. Ш . 110.
Крйгнети. ш ію , еш, и . Хирѣть; охать,
стонать Старий дід кригнае* Вх. Зн. 29.
Криж, УАЗ, и. 1) Крестъ. Ой виступала М атір Ьожая, на крижеві стала.
Чуб. 1. 161 Крйжеи. Крестообразно. Церква
збудована крижем. Лубен, у. То простяг
неться крижем, то кулаком в груди себе
стасує Стор. Крйжеи пАдати, крйжеи упаД&ти. Падать какь пласть. Його ‘мати етап
ренвкая крижем упадає. Макс. Оксана в
двері: „ Вбили/ вбили!и Та й пада крижем.
Шеьч 147 2) Чаще мн. Крйжі Крестедъ,
полевица. Взяв дід бабу за крижі та по
ет по хижі. Чуб V 1136. Летів ворон...
гів у сірою коня на крижі, з крижа на
з спини на гриву. Чуб. І. 68. 3)
Мѣра въ косую сажень. Подольск, г. Ум.
Крижин. Виходить мі там золотий кри***** а під тим крижом сам милий Гос**>дь- Гол II. 7.
Криж&вка, ви, ж. Дикая крывшая
Пъа. Си Крижень.
Криж&к, вА, м. 1) Рыцарь тевтонссаго
°Рдева. Жел»х. 2>=Крошнл Желех.
БрижАлва, ви, ж. Цѣльгй кочень въ
*®ишеной капустѣ. КоІЬ. І. 51.
Крижанйй, А, А Ледяной. Желех.
Брнжйнка, ви, лс.^Крижавка. Желех.
Крнж&стий в вряжАтий, а, е. Широсввнѣ, въ плечахъ. Вх. Уг. 247.
л ф ижаапа яка (дівка)! Мир. Пов. II. 57.

КрижАтн. жАю, еш, ел.&Кружати
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Мед, горілку крижаєм. Мет. 403. 2)с^Нри«
жувати. А на т ій горі а клен-древо стоїть,
а на тім клен-дрвві крижі крижають, ?
крижі крижають церкву будують. Чуб.'
III. 448.
. БрижАтий. См. Крижастий.
КрижАцтво, ва, с. соб. Рыцари тевтонскаго ордена. Руссю взяв ти, ляше, гору
над крижацтвом і лютим. К- Дз. 123.
БрижАдьвий, а, е. Относящейся къ
крижану.
Крижёвий, а, ѳ. Квадратный. Шух. І.
110, 176. Крижёва ллАхта? Чуб. VII. 428.
Крйжень, жил, м, Крыжовая утка.
Апаз ЬовсЬаз. І тілько край ш авка оставсь
табун ут ят . Чи крижні то були, чи то
були чирята,— про те нам байдуже. Греб.
387.
Крйжеиьва, ви, ж. Ум. отъ крйга.
Крйжив, ва, м. Ум. отъ вриж.
Крижйна, ни, ж. Льдина. Дивіться,
яка здоровенна крижина пливе/ Славяносерб. у. Ум. Крижинка.
Ерижівнйця, ці, ж. Часть воза: доска
или брусъ, которымъ соединены «верху
два полудрабка; Рудч. Чп. 250.
Крйжка, ки, ж. 1) Ум. отъ крйга.
21—мёду. Пчелиный сотъ. Вх. Зн. 29.
Крйжмо, ма, с. Ризкл. Мил. 168. КС.
1893. VII. 77. А кума одріже полотна
на крижмо.
Крижнйстий, а, е=К риж астнй. Вх.
Лем. 428.
Крйжня, ні, ас.=Крижавва. Кахне
крижня%О. 1862 VIII. 16.
КрижнАв, вА, м — Крижень. КС.
1887. VI. 458. .
Крижов&тка, ви,де^=Ерощня. Желех.
Крижёвий, а, е. Крестообразный. Кри
жёва дорёга. Перекрестная дорога. На
крижовій доріжечці там ся /спіткали.
Гол. I. 14. Црижёва цёрква. Церковь, по
строенная въ формѣ креста. Св. Л. 24.
См. Крижевий. Крижовий сёжень. Босая са
жень. Ыово-Ушицк. у.
КрижувАти, ж^ю, еш, гл. 1) Воздви
гать кресты На тій землі крижі крижують, ой там вони церков будують.
Чуб. Ш. 353. 2) Распинать на крестѣ.
Ой, Ісусе лай, Сусе крижов&ний. О. 1861.
X. 92.
Крййяа, пар. Закрыто вплотную. По
синьому мерю як бжоли снували (кораблі),
иго аж море собою, наче хмарами тими,
крийма укривали. ЗЮЗО. I. 176.
Крйв, ву, м. Крвкъ. Не мала баба

вое

Крикливий—Крннвчаний.

клопоту та купила порося: пороса у квік, (одно или два) в бтірі. Шух. І. 227
а баба у крик. Ном. А* 10058. Як осы Изъ четырехъ иолотнвщъ, составляющих^
трус, галаг, крик! Гул.-Арт. Криком мри* плахту, каждое изъ отвороченныхъ сверх г
внпзъ. Вас. 170. См. Криси. 8) Часть Б0~
ЧЙТИ. Громко кричать. Криком кричала:
телева. Шух I 214. 9.—орлине. раст
пробі ратуйте!
Крикливий, а, 0. Крикливый. Ірися ... Азігадаіиз £ІусурЬу1оз І*. ЗЮЗО. І. і із
цъохля проклятуща... крикливійша із ще Ум. Крилёчко, нрйлонько, крильце. Прилс.
' тіла пава, коло його впала, крилечками
бетух. Котл. Ен.
Бриклйвиця, ці, ок. .1) Кликуша. Була стрепенула та й поцілувала. Мет. Ц з
оце, але вмерла жінка .крикливиця. Кіев. г. Возьмуть пія на крилоньки, занесуть ти
Як воно на вашу думку: чи то од Бога в чужиноньку. Ном. Посип пшінця ѵо
оті крикливиці, чи воно з дання, чи з не колінця, воднці по крильияі Мет. 23. Ой
чистою силою накладають? 2) лт. Крикни4 пливе човен%води повен да мальовані кпильвиці. Болѣзценное состояніе ребенка, когда . ця* О. 1861. XI. 9Крилй, лйти, с. Крылышко. Гуси,
оиъ кричить безъ слезъ. Мил. 83. Приіы
шла я до вас з крикливицями і безсоннії- іуси. лебедята%візьміть мене на крилята.
цями. Кури-куриці, нате вам крикливиці, ЗОЮР. II, 19. Ум. Крилятко. Гуся, іуСЯ%
лебедятко, візьми мене на крилятко! ЗОЮР*
Чуб. І. 141.
К рйкнява, виѵ ж . Крикъ многихъ го- II. 20.
. Крих, х у , м. Крымъ. Годі, годі, чумалосовъ. Там така крикнява, свиснява.
ченьки%в Криму соли брати! Рудч. Чп. 102.
Харьк. Левч. 62.
Б рйкнути. Си. Кричати.
Крймець, хця, м. Житель Крыма.
Брйвси, сів, мц. Безсонниця ребенка, Желех.
сопровождаемая плачемъ. Ефим.
Крйжка, ки, ж . 1) Крымская солі..
Кривуль, ля, м. Въ загадкѣ: пѣтухъ. Несли подарки прф собою: пиріг завдовиїки
Бігла моріуля (миша), питала крикуля: чи із аршин і соли кримки і бахмутки. Котл.
в вдома хапуля?. (кіт). Чуб. І. 311.
Ен. 2) Шапка изъ крымскихъ барашковъ.
Брйлас, са, ле. Клиросъ. На два кри Желех. 3) Проказа? У йою матері кримласи не можна співати. Ном.
ка,— така болість, що й не вигоїш» ЕкаБрил&тий, а, е. Крылатый.. Йою хо- теринодаръ (Залюбовск.).
тять крилаті *вовкулаки ззісти. Чуб.,І,
Крихкув&тий, а, е. Лепрозньґй? Про
13. .„вітре мін єдиний, легкий, крилатий. каженный? У них батько був кримкуватиіі
Шевч. 643. Кою ж він по світах шукає? та й вони такі. Екатеринодаръ (Залю*
Орлицю смілі4ву%крилатшу над орла. К.
бовск.).
Крйиський, а, ѳ. Крымскій. В крим
Брйлаш, ша, м . Помощнике рыболов*
ськім степу щюпадали (чумаки). Рудч. Чп.
наго атамана. Левиц. Браун. 9.
Крй датський, а, е. Принадлежащій 105.
Крин, ну, лс. Раст. Кринь, Ьііішп салпомощнику рыболовнаго атамана. Браун. 9.
Крилбчко, ка, с. Ум, отъ крило.
(Іісіит. Роспустись, рожевим крином про
Крйллячко, ка, с. соб. ум. Крылья. Ви цвіти! Шевч. В кринах схована криниця. ККриниця, ці, ж . 1) Ключъ, родникъ,
брала голубкас таке й кргшячко, таке й
пір'ячко , така й голова, як в мого була. источникъ. Піди до криниці; поки півні не
співали, умийся водою Шевч. 15. До доб
Чуб.
Крилб, яй, с. 1) Крыло (птицы). Ле рої криниці стежка утоптана. Ном. $
тів орел по над морем, опустивши крила. 4 47 1^ 2) Одно изъ созвѣздій. По дорозі
Мет. 65. 2) Крыло (вѣтряной мельницы). (млечный путь), саме в роїсохах єсть кри
3) Сторона, бокъ. З обох боків старої бу ниця— чотирі зіркий а від неї пішла дівки
дівлі прибудував ще по крилу. Стор. МІ 1р. з відрами-^три зірки. Мнж. 148. Ум- Кри
65. Пішла отара; чабани спереду на кри ниченька, криничка. Ой у полі криниченько
лах.> О. 1862. V. Кух. 33. 4) Въ церков- на чотирі зводі*. Мет. 7. Зайду до
иомъ зданій, построенномъ въ видѣ крес кринички, що я чистила, то, може, та*
та— каждый изъ четырехъ концовъ. П аян нап'юсь. Рудч. Ск. II. 57.
церкви се хрест з чотирма рівними кри
Кринйчаний. а, ѳ. Родниковый. Б
лами. Шух. І. 115. 5). Борть, бокъ лодки. воді тихо плавала криничана червонобоко
О. 1861. XI. 9. 6) Боковыя полотнища, жабка. Левиц. І. 288. Криничана осокй.
‘стѣны невОда. Также стоячее полотнище Раст. Сагех ргаесох.

Криниченька—Крихкяй.
Кринйченька, ки, ж . Уи. отъ криКриничка, ки, ж . Ум. отъ криниця.
Криничний и кринйшний, а, е ~
Криничаний. Умиваюся криничною та
оодииею. Грин. III. 676.
Кринйчовина, ни, ж . Мѣстность, бо
гатая ключами* Липина і горобина, і дуб
кучерявий поспліталися вітами зеленими
цад холодною криничовиною. МВ. II. 98.
Шукає вона очима тих ярків зелених, де
буває криничовина, де густа осока покриває
долинку, а на долині блищить водит.
^евиц. І* 83.
Кринйчуватий, а, ѳ. О мѣстности:
богатый родниками. Криничувате місто*
Херс. г.
Кринйшний, а, е. См. Криничний.
Криса, си, ж . Крыса. Вигляда, мов
криса з крупів. Ном. № 13791.
Крисйк, кй, м. 1)=Крисаня* Вх. Уг.
247. 2) Оковка на концахъ оси, Желех,
Ум. Крисачок. Вх. Уг. 247.
Крисйнѳчка, ки, ж . Ум* отъ крисаня.
Крисанйна, ни, ас.=Крисаня. Ой
тою я хлопця люблю в жовтій крисанині.
Гол. II. 825.
Крисйня, ні, ж . Шляпа. М ій милий
в крисані. Гол. II. 191. Ум. Крисйнечка.
Іздоймила крисанечку та й поцілувала.
Гол. І. 229.
Крисачбк, чкй, м. Ум. отъ крисак.
Крйси, сів, м. мн. 1) Края горшка,
миски. Здавались йому крисами коло юрт■*
ка, або ко.ю миски. Левиц. І 244. 2) По
ля шляпы. Рудч. Чп. 248. Чуб. VII. 413.
Гол. Од. 69. В солом'яному брилі з тиро~
кими крисами. О. 1862. IX. 60. 3)=Крила 7. Черниг. у. Ум. Крйсочки. Взели те*
ночки по за крисочки. КоІЪ. І. 109.
Крислйтий, а, ѳ. Вѣтцистый, развѣсис*
’гый. Бересток крислатий. Грин. І. 118.
Крисловйтий, а, е~Крислатий«
Криста ль, лю, *.=Криш таль. Дівчино-яюдо! який у тебе кристаль під но
сом—як московський патрон. Ном.
Крйти, крию, еш, гл. 1) Крыть, по
крывать, укрывать. Коли стидаєтся, то
крий решетом голову. Ном. № 3200. А тепе№ (листрнько) падаєш, земленьку криєш.
Ярити хату. 2) Скрывать. Криє від маЩоі свою лиху юдину, гцоб не вразити її
<хрця. Мир. Поп. II. 88. 3) Сохранять, за
сідать. Преимущественно въ выраженіобращаемых^, къ Богу и святымъ.
Нехай Бог криє! 1\ Барв. 310. Крий, Ббже!
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Сохрани Богь! Избави Богь! Не дай Богъ!
Часто употребляется въ значеній: очень1
сильно. По небу хмари♦ скрізь погнало, г
вітер по землі, крий Боже, заревіві Греб.
376. Так важко зітхнула, що крий Мати
Божа! Кв.
Крйтий, а, ѳ. Покрытый, крытый. Кри
тий кожух, крита хата. Крйтий віз. Возъ
съ верхомъ, будкой. В із критий, полубчастий. МВ. II* 198.
Крйтик, ка, м. Крити кь. А критиків
хиба не страшно, котрі за помилку одну
збентежуть так тебе?.. Алв. 6.
Критика, ки, ж . Критика. Н а Стрийковських, Каховських і Грондських нічого
було п . Падалиці здаватись без усякої кри- <
тики* О. 1861. X. 136.
Критикувати, к^ю, еш, гл. Критико
вать. Надрукованою і критикованою нічого
не читав. Шевч. Переди, до Гайдам.
Крйтися. криюся, ешся, іл. 1) По
крываться. У неділю вранці рано поле кри
лося туманом. Шевч. 95. У лиці, базари
крились трупом, плили кров'ю. Шевч. 168,
2) Скрываться, прятаться. У сизому ту
мані крилося село. Мир. Пов, II. 94 . 1 по
зад базару через мертвих переступа, криєть
ся в пожарі за костьолом. Шевч* 202.
Вона од мене, здається б, не крилась. МВ.
Сама пішла до йою, пішла не криючись.
Г. Барв. 399.
'
Критйчний, а, 0. Критическій. Желех.
Крйтнйк, ка, м. Кровелыцикъ. О.
1862. IX* 8. Він майстер був— критник.
О. 1862. VIII. 7*
Криттй, тй, с. ІІокровь, верхъ платья.
Н е знаю, що в криття, гцо в рукава. Ном.
№ 13516.
КрихА, хй, ж . 1) Кроха. За тую кри
ху мало гріху. Ном. & 113. 2) Малость,
небольшое количество. Ум. Кришечка, криш
ка. Кришечкою паски розговілась. Г. Барв.
67. Н і кришечки, ні капельки. Ном. №
4241. (Черевань) хоч би кришечку пере
мінився. К. ЧР* 21. Немає хліба й криш
ки. Грин. III. 130. Бсѣ эти уменшительныя употребляются также и какъ ласка
тельный слова. Н е говори мені съою, Маню,
г не думай про се, моя кришечко! Кв. I.
40. Моя душечко, моя кришечко! Мет, 122.
Крйхітка, кн, ж . Ум. отъ крихта.
Крихкбйький, а, ѳ Ум. отъ крихкяй.
Крихкбнько, нар. Ум* отъ крихко. . <
Крихкйй, А, 6. Хрупкій, ломкій. Бас»
147. Ум* Крихкёнький.
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Крихкість—Крівляний.

Крйхкість, кости, ж . Хрупкость, лом
кость. Желех.
Крихко, нар. Хрупко, ломко. Ум.
Крихкёнько.
Крйхта, ти, ж . 1) Крошка. Голоду
вала часто, оставляючи дитині і посліднюю
крихту. Кв. І. 213, 2) Малость. Приніс я
тобі грошенят крихту: п'ять карбованців.
МВ. (О. 1862. 111. 76). 3) Крошка—лас
кательное слово, прилагаемое къ людямъ
(употребляется преимущественно въ формѣ уменьшит.). Серце мое, крихто моя!
Ум. Крихітка, крйхточка, В чужу землю
чужі люде мене заховають, а своєї ся кри
хотка надо 'мною ляже. Шевч. 73. Так
гуртом по християнській і поховали мою
крихітку. Г. Барв. 532. В мене в хазяйстві
зайва крихточка не пропаде. Левиц. Пов 63.
Крйцѳвий, а; е. Стальной. Шух. 1.
276.
Крйця, ці, ж . Чистая сталь роблять
дзеркала з міді, срібла, криці, а то й зо
лоті роблять. Ком. II. 43. Криця— не лоіииця! пів корця ззість, а мірки не довезе.
Ном. № 10226. Иногда нрйця употребляет
ся ви. кресйло. Взяв губку та крицю, крес
нув * викресав. Рудч. Ск.'.ІІ. 202.
Крицянйй, 6, 6= Крице вий. ІПух.І.
192. Похмуро дивит в крицяну рушницю.
Федьк. І. 19.' < '
Кричбния, ня. с. <Крикь. Кричання нс\
своїм голосом. Левиц. (Правда, 1868, 520)'
*' Крнчбти, ч ^ чйіп/одн. в. крйкнутк, ну, нош, іл. Кричать. Кричить— на
десятій вулиці чутно. Нор. № 3452. Кри
чать сови, спить діброва,'зіроньки сияютг,,
Шёвч. 77. Ой як крикнув •Гамалгя. Шевч.
61. Стара крикнула, тнулась до йою і
заголосила. Левиц.. І., 4. Кричйти на пуп.
Кричать благимъ матОмъ. Все море зараз
спузиріло, водою мов в ключі забило, Еней
тут крикнув, як на пуп. Котл. Ен.
* Крйчма, нар Крича. К. ПС 117.
Крйша, ші, ж . Кровля.
Кришанбць, нцй, м. Родъ пряника.
Солодкі кришанці медові. Мкр. Н. 31.
Кришбник, ка, м. Ломтвкъ, кусокъ.
Чи шматок хліба, чи кільце ковбаски, чи
сйла кришеник, то все так на столах перф'Ними й лежить. ЗОЮР. І. 306. Чбр-4
тІв кришёник. Бранное выраженіе. Ном. №
3563.
.» Кришѳнй, нйти, с. Крохотка. Ум.
Кряшенятко, кришеняточко. Употребляется
до отногаенію къ дѣтямъ какъ ласкательпое: крошка. Дитинка и^е не зовсім оду

жала, ще квилило кришенятко. МВ. Ц
180. Каліки нещасливі, діти кришеняточ.
ка,—* ті в неї не гуляли: ВМ. (О 1862
III. 60).
I. Крйшечка, ки, ж . Ум. оть криха.
II. Крйшечка, ки, ж Ум. оть

кришка.

Кришити,
шиш. іл. 1) Крошить
Ой сип сірівець та криши петрушку. Шеьч
Чого не люблю, того і у борщ не кришу
Ном. № 5075. 2) Рубить. Дід * почне кри
шить татар, як локшину. Стор. 3) р{;
зать, разрѣзывать. Сало кришене стоїть
на столі. Г. Барв. 201.
Крйшка, ки,.ж . 1) Ум. оть крихй,
Кришка на світі чоловіка тримав Ном N°
12850. 2) Крышка,—напр, на трубкѣ, по
не въ*сундукѣ,.гробѣ в рр. Вас 148
І^рйшний,. а, е —Крихкий. Гольп
кришні. Лебед ѵу.

Крищталёвий, а, е Хрустальной. За
правлю горілки в кришталевій пляшці Мет
250. Великі бризки кришталевим стовбом
стрибали догорил Стор. МПр. 66. Срібні,
золоті і кришталеві, кубки. К. ЧР. 38.
Криштблик, ка, м. Ум. оть криш-

тбль.
Криштбль, лю, м.

1) Хрусталь. Зуби
такі, як кришталь Грин, III. 164 Як
Кришталь біла. Ном.і № 13149. Чиста, як
кришталь, вода стояла вщерть з кам'я
ними краями криниці. Левиц. І. 2) Упо
требляется какъ ласкательное слово. 0«
ти, Грицюг дорогий кришталю! Чуб. V
431. Я тебе, кришталю, давно дож идаю .
Грин. III. 171. Ум. Криштйлик.
Крів, крбви. ж .= К ров Левч.
Крів&вий, а, ѳ Кровавый. Заспівай*
козаченьки пісню теї ночі, теї ночі куг
вавої. Шевч. Працюєм Оо крівавою тшу
Ном. 1570. Заводите кріваві чвари. К. ЧР
299. Кріваві сльози.
Крівавйти, влю, виш, гл. Окроваилять.

Крівавйтися, ВЛЮСЯ, ВЙШСЯ, гл. Окровавляться.

Крівавйця, ці, ж. Добытое тяжкинъ
трудомъ. За чужую кргвавиию купив у
церкву плащаницю. Ном. № 13556.
Крівйвник. ка. .и. Раст.=Дѳревій
Вх. ІІч. 1. .8.
Крівбвннці, цъ, ж . м н . Красныл бу
сы. Гол. Од. 70
Крівёво, нар. Кроваво Кргваво за ве
лику здобич бились К. ЦН 167
Крівляннй, а, е=^Крівяиий

Крівця— Крісло. ^
Крівцй, ці, ж . 1) Ум. оть кров.
Людська крівця не водиця, розливати не го
диться. Ном. № 1283. 2) Раст. Звѣробой,
Цурегісипі.
Крів’янйй, &, б =К рівавий . Річка
Ярів'яяою стала. Мнж. 6. Куди тяіли Сат
ливона,— крів'янії річки. Грин. III. 638.
Крізь, пред. Чрезъ, сквозь. Хоч крізь
зеліЬю йди. Ном. № 2080. Хоч крізь сон
подивлюся на ту Україну. Шевч. Крізь
СЛьози. Шевч. День крізь день. Каждый
день. Як таки отак день крізь день сид^піи за роботоюу—ц е можно й 'захворіти.
Дебед. у.
Крівькйй, &, 6. Прозрачный. Воздух
.... прозорий, крізький і проміння сонягинс
нагрівав ного дуже мало. Дещо. 85.
Крій, п р ед .= Край. Ой там моя ха
точка крій води. МаКс.
Крілик, ка, лг.=Кроішв’янка. Вх.
Уг. 247. См. Кріль 2.
Кріличка, ки, ж . Названіе корови.
КоІЬ. І. 65.
Кріль, Кролй, .ч. 1) Кролнкъ. Зевс
моргнув як кріль усами. Котл. Котик у
його хліві кролів ловить. Рудч. Ск. 2) =
Кропив’янка. Бх. Уг. 247.
Крім, пред. Кромѣ. Крім церков свя
тих. Ном. № 8373. Кохав він еще крім
мене другі. Гол. І. 203.
Крім’явнйй, 6, 6=Кремезний. Та
йою ніяк, там такий крім'язний. 'Ли
гою. у.
Кріп, крбпу, м. 1) Раст. Укроїть,
АпеЙшт дгаѵеоіепз. Лв. 96. Ой кріп та
ромен та петрушечка. Чуб. У. 11. 2) =
Окріп. Вх. Лем. 428.
^ Кріпйк, кй и пр. См. Крепак и пр.
Бріпбиний, а, е. 1) Очень крѣпкій. 2)
Очень здоровый, сильный. Це дід кріпеннгт.
Екат. у. Слов. Д. Эварн.
Кріпёнький, а, е. Довольно крѣпкій.
Я ж хоч був собі п'яненький, а в ногах
таки кріпенький. Сніп. 138.
Кріпбнько, нар. Довольно крѣпко. А
рака кріпенько держить. Стор. І. 15.
Кріпець, пцю, * .= К р іп . Вх. Пч. І. 8.
Кріпйти и крепйти, плк>, пйш, гл.
Укрѣплятьг усиливать. Вона мене кріпила
ев°вю радою. Г. Барв. 287. Як стали кретлть морози... та такечки більш місяця
Чепиш . О. 1861. У. 73.
Кріийтися, плюся, пйшея, гл. Крѣ’Шться, твердо держаться. Кріпиться, як
ѵиня на морозі. Ном. № 2444. Не давши

" 309 <

слова— держись, а давши— кріпись. Ном. .V
10675.,
Кріпка, ки, ж . Куропатка. Бх. Зя. 29.
Кріпкбнький, а, е — Кріпенький.
Коник він кріпкенький. Греб. 403.
Кріпкбнько, иар.=Кріпвнько.
Кріпкйй, й, б. 1) Крѣпкій. 2) Здоро*
вый, сильный (о человѣкѣ). Іще кріпкйй
чумак був. МБ. І. 65. Це ж добре, як дів
чина кріпка на вдачу... а ингиа зовсім розбсиїтуеться. О. 1862. І. 74. 3) Сильный.
А зіма вже морозами кріпкими укріпила.
МВ. II. 25.
Кріпко, нар. 1) Крѣпко, сильно. Тут ,
обнявшись кріпко, ми загинем вкупі. Сніп.
2) Очень. Кріпко стереглись наші дівчата
панських парубків. О. 1862. V. 109.
Кріпость, пости, ж . 1) Сила, крі
пость. Ти — Господь моєї кріпости і сили.
К. Псалт. 103. 2) Крѣпость, укрѣпленіе.
Дороги розміряв окопи.., бо знав І кріпості
будувать. Стор. Н. 55. '
Кріпотй, тй, ж . Прочность, врѣпость.
Для кріпотй роблять стріхи над тином,
щоб дощ не набивав. Донск. обл.
Крішпати, шаю, еш, гл. Крѣпнуть,
дѣлаться ьрѣпче. Мороз не кріпшае. МВ.
•І* 81* ,
•
,
,
Кріпше, пар. Ср. стен, оть кріпко/
Крѣпче. Жіноче царство стоїть кріпше
над усі царства. К. ЧР. 50.
Кріпший, а, е. Ср. степ, оть кріпкйй. ^
Болѣе крѣпкій. Над жида нема кріпшога
в вірі. Ном. 897.
Кріс, крбса, м. М н. креей. Ружье
(кремневое). Шух* І. 229. У нас- справа
швидка: з креса та в груди. Федьк.
Кріселко, ка и крісельце, ця, с. Ум.
оть крісло.
Кріслйтий, а, е =Крислатий. В се
редині церква хороша... і малювання дороге...
а над кріслати н лихтарем Дух Святий.
Св. Л.,26.
Кріслечко, ка, с. Ум. оть крісло/
Крісло, ла, с. 1 )'Кресло. Голова не
до ради, а купра не до крісла. Ном. № 6257.
На чім посажену? На золотих кріслах. АД.
І. 41. 2) Шесть, идущій сбоку саней оть
головы полоза вь сторону для того, чтобы
сани не опрокидывались. Сумск. у. 3)Разрѣзъ въ штанахь спереди или сзади. КС.
1893. У. 278. ХН. 447. Ум. Крісёлко, крісёльце, кріслечко. У кімнатах у нас було
гарно: і кріслечко, і столичок, усе як слід.
МБ П. 31. Сядь собі на кріслечку. Грии.
Ш. 432,
, . _

Кріт—Кропив'яний.
, Кріт, вротб, м. Кротъ, Тоіра еигораеа. кроку ступити,— сто днів одпусту доспій,
Кров, ви, ж\ Бровь. Довго, довго кров пити. Ном. № 6212, По що ту прихо
степами текла-червоніла. Шевч. 163 Ста диш кроком зрадлцвим. Год. І. 346. 2)
ли бідні невольники на собі кров забачати. Часть основы, которую ткачъ можетъ за!
Дума. Н е пий води— кров нападе. Радом, у. ткать' до новаго поворота навоя: затвавъ
Кров видно напала. Треба завтра щепія ее, ткачъ, поворачивая верхній накой, раз.
покликати— хай к и н е.кров. Мир. Пов. I. виваетъ съ него часть основы, навертывая
163. 3 ) - с в . Івбна. Раст. Іванов. Вх. Пч. въ то-жѳ время сотканный крои полотна
I. 10. Ум. Крівця, крбвка. З пальця мизин- на нвжній. навой; крон находится между
ца кровка канулат Чуб.
мбґлеи і лбдою. Шух. 1 .258, МУК. III. 20*.
Кров&вий, вровбвити и пр. См. КріКрбвва, ви, ж . Стропило. Яка кроква
вавий, врівавити и пр.
.така й лата— яка робота, така й запла
• Кровбтонька, ви и крбваточка, кь, та. Ном. № 10403. Положимо сволоки з
ж . Ум. отъ вровать.
зеленої осоки; поставимо крокви з жовтенъКрбвать, ті, ж . Кровать, ложе. I в .кої моркви. Нп. Ум.; Крбківка, крбковця.
кімнаті на кроваті спочити лягли. Шевч. .Грин, III. 155. Поставлені кроковки. Мет
На моїй кроваті постілька біленька- Грин. 119.
ПІ. 212. Ум. Крбвбтонька, крбваточка, кроКроввйяа, ни, ж , Одно стропило.
вбтька. А він їй загадав постіленьку слать Волч. у.
на тій кроватеньщ. Чуб. У. 820. В коКрбвівва, ви, ж . Ум. оть врбвва.
меронці кроватонька тесова на кроватоньці
Кровіс, косу, лі. Раст.: а) Дикій шафпериночка пухова. Чуб.
| рань, СагІЬашхшз сгосоз; б) Риішопагіа
Кровбць, вцй, -м. Скрытое мѣсто; убѣ- тоїііз. Лв. 101. Квітками сухими то з
жвще; прнтонъ. Увірка (=білка) наносит рож і, то з крокосу обквічали. ЗОЮР. II.
рріхи до дупляка, до крівця. Вх. Уг. 247,
290. Та купили крокосу дівочкам у косу.
Крбвка, ви, ж . Ум оть вров.
Трин. Ш . 95.
^ Кровийв, вб, м. Раст. ]) Нурегісит
К р овш , вбшу, м, Раст.г^Риішопагіа
^иабгап^иіит. Шух. І. 21. 2)=Нрівавник. т о їііз. Вх. Пч. 1. 12. См. Крокіс.
Вх. Лем. 428. і
Кроводйл, да, лі. Крокодиль. Сокру' Кророж&рний, а, е. Кровожадный. гиаеш крокодила і годуєш сем'ї дикі. К.
Були ми кровожерними яструбами -раро- Псалт. 170.
галт. К- Дз. 115.
Крбвуо, с$ц л і.- Кровіс. Ой де Пет
< Кровопйвець, вця; м. Кровопійца. русь походив,— червоний крокус посходив.
Становий і волосний кровопивці усі. От і Макс. .
* ,
наш кровопивець .незгірший. Канев. у.
Крблив, ва, лі. 1) = Кріль. То це
Кровопййва, ви, ж . Глогокъ крови. прийде кролик%улізе в мішок, Рудч. II. 12.
Нехай я й окупай, та з своєї *праці, а в 2)=Крілик. ВХ. Лем. 428.
твоєму каптанці не одна кровопийка. О.
Кролйчий, а, о. Кроликовый, кроли1861. її. 28. (З нар. уст.).
чій. Червоні кролячі очі. Мир. Пов. II. 50.
Кровопій, вія, лі.=Кровопивець. Ска
Крбква, ви, ж . — хліба = Овравдь
зано,—кровопій людський. Мир. Пов. 1 . 131. хліба. Вх. Уг. 247,
Крбмвати, ваю, еш, и.=КрамкатиКровбтіч, ч і, ж . Кровотечеяіе. Жінка
одна була в кровотічі років дванадцять. Орони кромкавут. Вх. Лем. 428.
Кромвбч, чб, лі. Воронь. Вх. Лем. 428.
Св. Мр. V. 25..
Кровувбтий, а, ѳ. Многокровный.
Крбпець, пдю, лс.=Кріп і . Вх. Лем.
Мнж. 183.
г
428.
Кровцй, щ , ж . = Крівця. Червоная
Кропивб, вй, ж . Раст. Крапива. І на
жалку кропиву мороз буває. Ном. № 3824.
кровцл—то дівоча краса. Чуб. У. 17.
Кров'йнва, ви, ж . 1)-=Кров. Тілько Глухб, біла нропивб, ибртва кропивб. Раст.
му ся просянки лляла. Вх. Зн. 25 2) Кро Патішті аІЬит Ь . ЗЮЗО. І.* 126. Глухб
вяная колбаса. Черняг. у.
кропивб еще: Ьеопогиз сагбііаса. Лв. 09.
Крбітв, врбю, Іл , и .= К р ая ти . Про Ум. Кропивка. Там асе при долинці, в
рье знає швець та кравець, що він буде леній кропивиі. Грон.. НІ. 663.
Кроийв’яний, а, е. Крапивный. Грин*
кроїти. Ном..Я» 9577, Як будуть козаче
ПІ. 93. Кропив’яним сім’ям засипати. Забра
то тіло кроїть. Федыс. Ш. 15І2.
Крбв, ву, ле. 1) Шагь. Дурному з нить, наговорить иного шшревовь. Я була

Кропив’янка— Круг
ділкам кажу: „Пийте, та йою (чоловіка*
п’яницю) не заволікайте*І А то гце прий*
дуть п*д в*кно (кликати). До хати вже і
не вступають, 66 я кропив'яним сім'ям
іпак і засиплю. Г. Барв. 290.
Кропйв’яика, ки, ж- Птица: крапивбвкъ; Тгодіогіуіез рагѵніиз. Константи. _
к
♦
*
і
НОГр. у». Кропйло, ла, е. Кропило. Дяк спгва,
^опи з кадилами, з кропилом. Шевч. Ум.
Кропйльце.
*
КропйтИ, пліб, пиш, и . Кропить,
окроплять. Сонце світить, дощик кропить.
Цом. № 286. Кропи нас, мати, свяченою
водою* Грин. III. 510.
Кропівийв, к&, м. У гуцульски хъ
древорубовъ: рабочій, полиѵающій водой
деревянный желобъ, по которому съ горы
вяизъ спускается дерево. Шух. I. 179.
Еропвбвий, а, , ѳ. Настоянный на
укропѣ (о водкѣ). В приставках стояла
драга* а в бутилях піцна і перцівка* і
кротова, і густа корінна. Мкр. Н. 23. і
і
Ербпля, лі, ж = Крапля. Буду пити,
ібуду пити й кропли не пущу. Чуб. У. 252.
Брбповий, а, о. Укропный? изъ укро
пу? Грин. III. 86.
Ербсѳицѳ, ця, с. Ум. оть кросно.
11 іКрбсиевжй, а, е Крбснева пйлка.
Столярная пила со станкомъ. Шух. 1. 88.
Ербсно, на, с. Употребляется преиму
щественно во мн.; крбсна. 1) Рама или
полная,—напр, въ окнѣ (Желех.), или
только изъ трехъ сторонъ; входить какъ
составная часть въ рядъ снарядовъ и машвнъ: крбсна въ столярной иилѣ— станокъ, (Желех. Шух. I. 88), въ ручной
неньницѣ—два столбика съ перекладиной
сверху (въ видѣ буквы II) надъ жерновомъ: сквозь перекладину проходить шесть,
при помощи нижвяго конца котораго вра
щается» жерновъ (Шух. I. 146, 261).
2) Швальный станокъ у переплетчивовъ, также представляющій изъ себя
неполную раму къ видѣ буквы П. Желех.
3) Ткацкій станокъ простой, въ видѣ двухъ
.стоекѵсъ перекладинами вверху и внизу,
употребляемый и теперь для тканья ковровъ (Вас. 171), решетъ и ситъ (Вас. 175),
«также усложнишпійся и существующей въ
*омъ видѣ, въ какомъ онъ описань* подъ
словомъ Верстат. Шух. I. 255. МУЕ. Ш.
Пх. Уг. .247. Твоя стара мати за
кроснами сидить. Грл. 4) Полотно, хол
стина. Поставила і виткала шовковії кросна.
Нп. Г. Барв. 4 2 2 / Ун. Крбсёнце, иросонкй.
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Молодим господиням кросенця ткати. Чуб.
III. 109.
Кросонкй, пбк, С. МН. 1) Ум. отъ
крбсио. 2) Небольшой. станокъ для тканія ситъ. Вас. 152.
Ерот, кроть, цескл. Кратъ, разъ (толь
ко въ бранныхъ выражеяіяхъ). Сто сот
,крот Пою ма. Нои. № 3767. Не зводь з
ума, кроть твою ма, боя не дитина. Чуб.
У. 216. Прийшли жиди воли брати, а я
стала не давати, кроть сот вашу ма.
Чуб. У. 1160.
Кротйти, ч^, тйш, .и . Рыть землю
(о кротахъ). Кроти накрошили' на егно*
жаті. Канев. у.
Крбтіоть, тости, ж. Кротость. Притчу
Христову роскаже, схиляючи буіі душі до
кротости та до любови. К. ЧР. 313.
>
Кроть. См. Крот.
Крохм&ль, л » , м. 1) Крахмаль. Побити
крохмаль з картоплі. Г. Барв. 373. 2) Ки
сель. Крохмаль, який їдять пани. Котл. Ен.
і
Крбшня, ні, ж. І) Рыболовный сакъ.
Вх. Зн. 29. Желех. 2) Верхъ, * будка по*
•возки. Вх. Зн. 29. Ум. Крошбнька.
* ' Ерубочкй, ків, мн. Родъ вышиванья.
•КоІЬ. Рок. 1. 48. .
.
?
і
І. Круг, га, лс. 1) Кругь, окружность,
•круговая линія. 2) Горизонть, кругозорь.
Вже сбнце в крузі Солнце на горизонтѣ.
Желех. Зійшли мої літа, як вихор з круга
світа. КС. 1883. Н. 468. Щоб ти пішов
'круга світа. Ном. № 3677. (Проклятіе).
1БодайІ йому з круга світа повернуло/ Кіев.
у. (Проклятіе). 3) Кругь; составленный
‘расположившимися по* окружности предме
тами, людьми. Тихо виступали в круг дівт
чата, побравшись, по дві попід руки} Ле
виц. 4) Кругъ (дороги), объѣздъ. Хто
• кругу не боїться,—далі становиться. Поел.
5) Извѣстнал часть (пудовъ до 2— 8) во
локна пеньки, льна, намотанная на дере
вянный обручъ. Вас. 200. Чуб. V II. 408.
Сорок кругів прядіва. Мнж 46. 6)— коліс.
Комплектъ колесъ для воза. 7) Площадь,
ограниченная окружностью. 8) Кругъ де
ревянный, металДическій и пр.~отдѣльный
или какъ часть разлнчныхъ снарядовъ,
посуды,1мебели и пр. Такъ, кругом назы
вается дно деревянной посуды, вырѣзанное, но еще не обработанное (Шух. I.
•250); круг является одною изъ двухъ Сто•ронъ колиски (Шух. 1. 98), частью м’йдь.ниці (Вас. 159). 9) Родъ деревяинаго сто
лика у гуцульской печи, на .который вы
кладывается приготовленная кулбша. Шух.
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Круг—Кругойдучий.

І. 961 10) Въ повозкѣ: каждая изъ двухъ
поперечныхъ стѣнокъ кузова. Рудч. Чп.
250. 11)—Гончарський. Кругъ, станокъ гон
чара; устройство: вертикально стоящее
ееретёно, которое своей пяткой, спінёи, вра
щается въ подшипникѣ, лежащемъ на по
лу; верхній конецъ веретёна прикрѣпленъ
въ высокой, скамьѣ, называемой лёвиця,
при помощи жёбки, дощечки съ выемкой;
ънизу на веретенѣ нижній кругъ,— спідняк,
вращаемый ногами, а вверху— верхняя,
меныиій кругъ, на которомъ формують
посуду. Шух. I. 261, 262. Полтавскія на
званая частей круга: веретёно —веретено,
п’ятка— деревянная подставка -для круга,
лорплйця—желѣзный подшипникъ «для ве
ретена, а дучка— лунка въ ней, лёва скамья, м6ник=жёбка, спідняк, спбдень,
кружка—нижній кругъ, верхняк, головё, голбвка, нружёлко— верхній кругъ; спйці—
большею частью круглыядеревянныя трос
ти, въ чисдѣ шести, образующія подпорку
для нижняго круга и располагающілся
подъ нимъ въ видѣ круглой клѣтки; ціпёник - желѣзный стержень на верхнемъ
кружкѣ, на который накладывается комокъ
глины при формовкѣ. Бас. 179. Нѣскодько
различаясь по своей конструкцій, круги
бываютъ: шльбнський, головётнй, шестерня,
волёський. Вас. 179. 12) Тулья шапки.
Вас. 156. 13) Темя головы? Болить моя
головонька від самою круга. Грин. Ш 162.
14) Участокъ поля. Там ж е мі стоїть
три круга ярини, пггилгі її жат и три
красні дівчини. Гол. Б сьому крузі луччі
буряки, аніж на низу. Кіев. г. 15) Пере
носно: область. Будем вислгжувати, світо
гляд народа в крузі релігії. Леввц. 16)—
Дугану. Вятьдесятъ пачекъ табаку (ку
рит.). Вх. Лем. 428. Ум. Кружёчок, кружбк.

•образность. Про кругліше Землі я трохц
чи не сам доміркувався. Ком. 1. 48.
Кругліти, ліго, еш, гл. Дѣлаться бо*
лѣе круглымъ, округляться. Желех.
Круглобёкий, а, е. Круглый, шаро.
образный. Земля круглобока, така точні
сінько, як кавун. Ком. 1. 7.
Кругловётий, а, е. Кругловатый. Вся
його постать, цілий обвід повною кругло«атого лиця виявляло зразу йою м'яку натуру. Девиц. І. 239.
Кругловидий, а, ѳ. Круглолицый
Ном. № 13790. Огрядний собі пан, круглювидий, русявий. К. ЧР* 104. Ум. Кругловйденьний. Була круїловиденька, ясноока,
уста рум'яні, як вишня. МВ. II. 83.
Круглолиций; а, е=Кругловидий
І з за лісу, з за туману місяць випливає,
червоніє круглолиций, горить, а не сяє
Шевч.
Круглобвдй, а, е. Имѣющій круглые
глаза.
Круглотё, тй, ак?.=Круглість. Давно
вже в голові його заклюнулась думка про
круглоту землі. Ком, 1* 52.
Круглотвёрий, а, е=Кругловидий.
Вх Зн. ЗО.
Круглёвий, а, ѳ. Круглый Ще й на
личку круглявіша. Нп.
Круглйк, кё, м. 1) Вѣтрянал мель
ница голландской системы. 2) Раст. Едшзеіиш раіизіге Ь. ЗЮЗО. І. 266.
Кругдянчё, ч&ти, с. Маленькій круг
лый горшок^ Вх. Зн. 30.
Круглйстий, а, е. Шарообразный.
Земля кругляста, як кавун. Ком. 1. 6.
Круглйти, лйю, еш, иг. Пить круго
вую. Да з кумою з Хмельницькою мед-вино
кругляе. Макс.
II.
Круг, нар. Вокруп». На ріках круг Круглйччя, чя, соб. Бревна нерасииВавилона, під вербами в полі, сиділи ми. ленныя. Таки се кругляччя поколи,— з ѵ
дров сила.
Шевч Круг йою гукають. К.
Круговид, ДУі м. Кругозоръ Чи ви
Кругёв, ва, м. Ястребъ. Циганочколюбите гуляти по сім узгір'ї та любувати
волошечко, я кругава вбив. Федьк. 11 71.
круговидом. Левиц. 1. 273.
Кругй, нар==Круг. Намітивши на
Круговйй, ё, ё. 1) Круговой. Водо,
ньому (яблуці) яке місце, вести від того коли в неї тнеш камінь, росходиться кру
місця пальнем круги яблука. Дещо
говими хвилями- Ком. II. 2) Н азваніе
Бругйня, ні, ж . Порода круглыхъ вѣтра. Иноді так, що вітер круговий
сливъ. Вх. Лем. 428.
подме.
Кругоглйд, ду,
Круговид. ПроКруглий, а, в. Круглый. Гріш круг
лий —роскотиться. Ном. № Круглий хрё- зорий воздух розширив круюіляд на еа
щик. Игра, подобная горѣлкамъ. Ив. 55. боки. Левиц. Пов. 97.
.Ун. Круглёнький.
Кругойдучий, а, ѳ. Поворачиваются
КрУгдіеть, лости, ж . Круглота, шаро- въ видѣ круга. Над глибоким круюйдучим

Кругом—Крупи.
яром стоїть у руїнах колись-то пишний
£мо.к. К. (0 . 1861. 11. 234).
Кругбм, нар. 1) Кругомъ, со всѣхъ
сторонъ. Золотоноша кругом хороша. Ном.
£ 727. Кругом йою степ як море. Шевч. 2)
Кругомъ, вокругъ. Кругом дуба русалоньки
мовчки дожидали. Шевч. ЗО. Обійшли кру
гом церкви. ^ОЮР.
Кругосвіт, ту, *.=К руговид. Його
(М. Вовчка) кругосвіт немаленький. 0 .
1861. IV. 34.
Кругосвітній, я, о. Всемірный. Д ій
шовши з прогресом кругосвітньої наукової
праці т ієї правда... К. ХП. 135.
Круж&лко, ка, сі 1) Ум. отъ кружа
ло. 2) Часть гончарнаго круга. См. Круг.
Круж&ло, ла, с. Кругъ; дискъ. Паруб
ки обсілц кружалом її хату. МВ. А ж
кружало витоптав, танцюючи«Св. Л. 207.
У коморі воскові кружала. Круж&ло являет
ся частью различныхъ снарядовъ, напр.,
ткацкаго станка. Вас. 167. Ум. Кружілко,
кружільце. Коли б подивитись з місяця на
землю удень, вона б здавалась нам білень
ким кружальцем. Ком. І»
Кружіиии, на, м. Участникъ хороводнаго круга. Грин. III. 105.
Кружіти, жію, еш, іл.=Кружляти.
Зевес тоді кружав сивуху і оселедцем заї
дав. Котл. Ен. А козак сидить у корчмі,
мед-вино кружав. ЗОЮР. І. 219.
Кружґйнок, нку, м. Галлерея. Осві
тились заліу кружіанки і кімнати княжеською замку. Стор. МІІр. 74. З обох
сторон будівлі прибудував ще по крилу по
коїв і з'єднає їх кружіанками. Стор.
МПр. 65.
Круженйти, нйю, еш, гл. О птицѣ:
кружить, дѣлать круги летая; парить. Коргиак літає, літає,— чого він так кружсняє?
Радомысл. у.
Кружбць, жцй, м*. Въ прялкѣ для
шерсти— катушка, на которую постепенно
наматывается спряденная шерсть. Вас. 153.
Кружбчок, чка, м. Ум. отъ,Круг
Кружині, ий и кружний, ні, ж . Ок
ружность. Чотирг четверті кружит. Чернвг. у. Се болото верстов із сім кружит.
Кружівка и кружілка, ки, э/с.= К у
жілка? = Берете но? Буде мати бити щіт
кою, гребінкою і веретеном-кружгвкою. Грин
III. 72. Добру свекруху маю, не дасть мя
бити, знаю: видре щітку і гребінку, вере
тена і кружілку. Грин. III. 92.
Кружка, ки, ж . Часть гончарнаго
круга См. Круг II. Вас. 179.

3X3

Кружконі, нар. Кружкомъ, въ кру*
жекь. Посідали круоюкома. О. 1862. VIII. 18.
Кружлйти, лйю, еш, гл. 1) Кружить*
ся, рѣять въ воздухѣ. Як спускали домо
вину в. яму, то все над нею білі юлуби
кружляли. МВ. І. 79. 2) Пить. Пообідавши,
стали кружляти горілку. Стор. І. 204. А
в тій корчмі- два чужоземці: ой їден чужо
земець мед-вино кружляв. Чуб. V. 393.
Кружбк, жкй, м. Ум. отъ круг. 1)
Небольшой кругъ, образованный линіей
или расположенными по окружности пред
метами, людьми. Ставйти, сід&ти кружні.
Становиться, садиться въ кругъ. Жонаті
чоловіки тим часом стали в раді кружка
і обрали з між себе отамана. Г. Барв.
138. Сідайте ж бр кружка та й слухайте! МВ. Кружні бігати. Кругомъ бѣгдть.
Херс. Голові кружні йді. Голова кружится.
Г. Барв. 532. 2)=Круг 5. Чуб. VII. 408.
3) — обичієк. Двадцать штукъ обечаекъ
для ситъ. Вас. 152. 4) Площадь, ограни
ченная небольшою окружностью. / квіток
цвіте без ліку, все ьружками, кружками,
МВ. Вообще всякій деревянный кружокъ,
служащій для различнаго употребленія,
напр., вмѣсто тарелки, какъ крышка для
различной посуды (наир., кувшнновъ, кадокъ съ квашеной капустой, огурцами, кадокъ съ водой) и пр. Чуб. VII. 386. 6)
Кругъ въ мельничной шестернѣ. Мнж.
481. Ум. Кружёчок. Миттю подала на
стіл гарячих млинчиків, сала кусочек по
ложила на кружечку. К. ЧР. 242.
Крук, к і, ж .=Крю к. Висить пуга на
круку, буде жінці і дяку. Ном. Ум.
Кручбк.
Крулбвство, ва/ с. Королевство. Був
обраний на польське крилевство. Стор.
МГІр. 64
Крулевщйзна, ни, ж . Жалованное отъ
короля имѣніе К. Доев. 148.
Крулівна, ни, ж 1) Королевна. 2)
Родъ игры Грин. III. 96
Круль, ля, м. Король (Заимствовано
изъ польск языка).
Крулювіти, люю, еш, гл. Царство4
вать, управлять.' Не таким кпам, пане
брате, в Польщі крулювати. О* 1862. Ц. 54*
Кр^нкати, каю, еш, м.=Кражкати.
Вх. Лем' 428.
Крункіч. ча, м Воронъ. Кіев. г. Вх,
Лем. 428.
Крумчіти, чу, чиш, м .=К рум кати
Гавран яру мчит» Вх, Лем. 428.
Круой. круп и крупів, ли. 1) Крупа
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Крупная—Крутиус.

Крутбнький, а, е. Ум/ отъ крутий.
Н е сягай через крупи да пшона. 2) Мелкій
градъ. Гуляє вітер по вулиці, з неба' по
Крутбньво, нар. Ум. отъ круто.
рощить крупами. Левиц. 1. 3) Икра рачья.
Крутйй, ё, б. 1) Крутой. Буду крутії
Икра селедки. Вх. Лем. 428., Ум. Крупці. юри копати. Мет. 2) Сильно загнутый.
Е іе, крупець! може і м'ясця. Ном.
Молодик-гвоздик! тобі— на уповня, мені—-на
Крупйна, ни, ж . Зернышко круп#. здоров'я; тобі круті роги, мені чорні брови.
Добра каша: крупина за крупиною гониться Ном. Лі 286. Поцілуй ж е мене... у крутий
з дрючиною. Ном. № 12321.
усок. КС. 1882. X. 27. Крутйй ряд. Весенняя
Крупкйй, 6, б. Крупистый, изъ кру игра дѣвушекъ, въ которой цѣпь играюИинокъ состоящій. Крушігца мука (груб- щихъ извивается заворотами и зигзагами.
ш а). Шух. I. 104.
КоІЬ. I. 176. 3) Густой. Наварила каші,
Крупнйй, ё, б=К рупкий. Зазнавши крутої. Грин. I. 33. Круті яйця. 4) Крѣпкій, твердый. Н а круте дерево крутою
крупною й м'ягкою. Ном. № 13915.
1 Крупник, к*, м. Кашица жидкая изъ клина треба. Чуб. 1. 239. А вгризніте, яка
крупы. Чуб. УН. 439, Крупник куліиіеві (картопля) крута. Г. Бар. 428. Ой маю
я, моя мати, нагайку крутую. Нп. 5)
брат. Ном. № 12322.
Трудный, тяжелый. Еье, одвітуе Білозерецъ,
Брупнйстий, а, 6. Зернистый. Вх. крута година наступила. К. ЧР. 302. 6)
|їем. 428.
Трудно разрѣшимый, трудно усвояемый (о
Крупийк, кё, м. Самка селедки. Вх. словѣ, напѣпѣ) Уман. у Крута загадка.
Лем. 428.
Крута пісня. Круте слово. Н е круте ймен
Круподбрник, ка, м. Дѣлающій вру* ня, та забула.-ІІавловгр.*у. 7) Крутё голу. Оттам, мамо, мельник, оттам крупо ловё=крутоголов. Вх. Лем. 428. 8) Крутё
дерник. Нп.
м’ята.• Раст. Курчавая мята, МепіЬа сгізра.
Бруподбрня, иі, ж . Мельница для Вх. Лем. 428. Ум/ Крутбнький. Крутень
Приготовленій крупы.
кую загадку нашим ти задав панам. Котл.
Б руп’йнка, ки, ж .. Колбаса, начинен Од. 489.
ная кашей. Дайте ковбасу, я додому поКрутйло, ла, с. 1)= К рутіж . Вх. Зн. 30.
несу; дайте круп'янку, пудкину пуд лавку.
2)
Крутив,
крутив, та вже ся і крутйло
Чуб. III. 477.
Круп’ёр, ра, л.=К руподерник. Гол. перекрутило. Всевозможный усилія, сред
ства оказались неудачными. Желех.
Од. 11.
Крутёй, тая, м. Раст. ЕсЬіпорз Кігіо
Крутйти, чу, тиш, одн. в. крутнути,
Ь. ЗЮЗО. І.. 121.
ну, нбш, гл. 1) Крутить, скручивать, сви
Крутанина, ни, ж . 1) Суетня, хло вать. Чоловік крутить, а Бог роскручуе.
поты. Там така крутанина, що ну: все Ном. Л£ 84. Перевесла дівчата в полі кру
тілько там підмети, там застели та тили. Сніп. Крутйти мотузй. Вить веревки.
принеси. Брацл. у.. 2) Путаница.
Вх. Лем. 428. 2) Крутить, вертѣть. В ві
Крутёрь, рй, л .—Крутій. Хотин, у. конце поглядає, чи крутить завірюха. МВ.
Лисичка.., крутнула хвостиком, Гліб. Кру
Вх. Зн. 30.
Бретель, лю, м. Скрученная изъ со тйти носом. Быть недовольнымъ. Ном. №
ломы веревка. Потов до святих просити 5083- 3) Интриговать, 4) Крутйти веремія.
доломи, щоб скрутити крутеля г по йому Дѣдать быстрыя атаки. Ніхто краще його
спушитись (з неба) на землю. Чуб. И. 337. Не. ставав до бою, ніхто не крутив ляхам
(
Крутень, тня, м. 1) Нукъ соломы для такого версміял К..ЧР* 13 и 423.
Крутитися, чуся, тишея и крутну
топки. Посади там (у печі) та й спали
тися,
нУся, нбшея, и
1) Кружиться
соілмш три крутні, під челюстами, іиоб
заінотити. Чуб. 1. 123. 2) Свернутый плывя Пливла, пливла з р о ж квітка т ай
нукъ соломы для заплетанія между колья стала крутиться. Мет. 2) Вертіться
ми въ стѣнахъ плетеной хаты, мёзанки. З дітворою кручусь по дворищу та бігаю
Чуб. VII. 381. 3) Свертокъ сѣна, остаю- МВ. Крутнувся доюри че}#ва, Ном. .V
пцйся по дорогѣ отъ протащенной копны. 1833. На тс піп посвятився, щоб по иеркв/
Канев. у. 4)=Крутель. Що на йому септа крутився. Ном. Л; 210.
соломою шита, крутнем пудьсрезався да
Крутйус, са, л.=іПрудиус. Сотни
в бояре вбрався. Грин. III. 438. Ь) Маховбе ківна вже кохалась з якимсь крутиусом чи
колесо (въ машинѣ). Лубен, у..
шибай-юловою[. Стор. 1 33.

Крутихвіст— Кручати.
Крутихвіст, хвоста, м, Изворотливый,
фальшивый, перемѣнчивый человѣкъ.
Крутіж, жй, м, Водоворотъ, омут^ь.
Шух- Iі як у той крутіж упав у ті
прокляті 'Чорні очі. Федьк. II. 66.
Крутій, тій, лі. Плуть. О, не дуоюе
водись з ними, гроші не душ позичай, бо
крутії вони добрі. НВолын. у.
Крутілка, ви, ж . Родъ зимней кару
сели на льду. Чуб. IV. 42. Мил. 55.
} Крутіль, тблі, ж . Канатный дворъ,
крутильня. Вх. Зн. ЗО.
Крутлйводь, вця, лі.—Крутіж. Вх.
Зн. ЗО.
Крутлйвиця, ці, де— Крутливець,
Вх. Зн. 20.
Крутнути, { ся. См. Крутйти, ся.
Крутий, .п і, де, 1) Постоянное вер*
ченіе, .вращеніе„ 2) = Крутанина.
Кр^то, нар. 1) Круто. Круто з ’їздити
подою. Круто спускалась гора. Стор. 2) Сь
сильныѵъ загибомъ. Круто позагинані?
роги. 3) Густо. Круто .наварила,— і лоокґ
кою в кумші не повернеш. 4) Трудно, тя
жело. 5) Сильно. Круто їм буде одвічать.
О. 1862. VI. 60. 6) Остро (о взглядѣ).
Сив сокіл сидить, круто ся дивить. Гол.
Ум. Крутёнько. Садив крутенько гайдука.
Котл., Ен.
Крутоберёгий, а, Є. Оь крутыми бе
регами. Дніпро крутоберегий. Шевч. 380.
Крутобербжжя, жя, с. Обрывистый ви
сокій берегь. В тім місті берег крутий—
крутобережжя. Новомосв. у.
Крутобѳрёжисто, нар. Обрывисто. Де
на Міюсі крутобережисто, там добре млин
постановити. Міусск. окр.
Крутобёрѳжний, а, е. Сь обрывисты
ми берегами. Кв. (Желех.).
Крутобережно, нар.— Крутобережи
сто. Як ж е ми роз'їдемось, коли місточок
маленький? Вертай назад!— Еге! перший
ізнов каже: як я поверну, коли, бач, круто
бережно. Кв. II. 40.
Крутоббвий, а, ѳ. Обрывистый. На
екелі крутобокій ... палай високий. Щог
В. 130.
Крутовбжа, жі. ж Раст ЭуапіЬиз
*ирегЬіі8. Шух І. 21
Крутбвина, ви, де. Склонъ, спускъ
(въ оврагѣ, наир.), Мнж. 183.
Крутоголбв, ва. врутоголбвач, ча я
*Рутоголбвѳць, вця, и Зоол ВертишейЛипх и>гсіиШа. Вх Зн 30 Желех.
КруТОГОЛбВЧИЕИ. ВІВ, м мн Ряст.
ГлиюНа £гаш1і11огя Ли 101.
*

Крутогбрий, а, е. Съ обрывистыми
горами. Дніпр той дужий крутогорий.
Шевч. 562.
Круг о п т , пбиа, м. Шуточно вмѣсто:
.протопіп, Котл. (Изд. Фед.), 77. Филосопи,
крутопопи набірались страху. КС- 1882*
IV. 169.
Круторбгий, а, ѳ. Съ большими за
гнутыми рогаци. Чи не ревуть круторогі,
чи не йде чумак з дороги? Шевч. Ой мія
сяцю круторогий, світи надо мною. Макс,
Крутойрий, а, е. Съ глубокими обры
вами; овражистый. Повилася з Лубенъ кру*
тоярих дорога розлога. К. Досв.
Круть, м еж., выражающее быстрый
‘повороте. Хоч круть верть, хоч верть
круть. Ном. № 8037.
Крутькб, кй, м. 1) Вертунъ, постоян
но вертя щійся, кружащійся человѣкъ. Так
же: непосѣда? непостоянней? 2) Вихрь.
•Крутько схопився. Лохвиц. у. Слов. Д.
Эварн. Вѣроятно крутькбм называется соб
ственно тотъ злой духъ, который, согласно
народному вѣрованію, производить вихрь.
3) Употребляется какъ нарѣчіе: крутькб—
кружась. Ізнов удвох носяться наздибочки
і крутька по панськи. Г. Барв. 341.
Круховий, а, е. Крухова сіль. Ка• мепная соль. Вх* Лем. 429.
Круць, ця, лг. Гвоздь. (І. Христа) демдії мучили, на хрест роспинали, залізними
‘ круцями руці і ноги пробивали. Мил. 15.
1 Кр^ча, чі, де. 1) Крутизна, обрывъ.
Тече річка невеличка, підмивав кручі. Лу
каш. 55. Ой де кручі високії, то там
броди глибокії. Нп, Кинувся гурт (свиней)
із кручі в озеро та й потонув. 6в. Л.
"VIII. 33. 2) Глубокое мѣсто въ рѣкѣ. По
пав у щ)учу та й утоп. Мирг. у.
Кручбк, кй, .к. Баранъ, больной мет
лицею, съ червемъ въ головѣ. Анан. у.
Маркев. 3.
Кручйика, ки, де. 1) Вдвое сплетен*ный, какъ веревка, ремешекъ *или прово' лова;'мѣдная кручйика употребляется для
инкрустаціи художественныхъ гуцулъекихъ
издѣлій изъ дерева. Крицеве кресало з мо
сяжною ручкою; при нім висить на кру
ченії?,—удвоє скрученім ум інні,— протичка.
Шух. І. 276. Рівний скручений дріт =крученка. Шух. І. 281, 280, 291. 2) Сверну^тые табачные листья, пропитанные водкой
, в муравьиной кислотой, дающіе чрезвы
чайно крѣпкій табакъ. Шух. I. 36.
Кручйти, ч^, чйш, ід. Хрюкать. Вх.
Лем. 428.

Кручений—Крякати.
Кручений, а, ѳ. 1) Свернутый. 2) При
дурковатый. Ходить, як кручена курка*
Ном. № 1094В. Кручена вівцб, кручений
бар&н. Овца или баранъ, больные метели
цею. Желех. См. Кручік.г3) Шалунъ, сорванецъ. 4) Кручені паничі. Раст. Іротаеа
гиЪга.
КрученАк, ка, м. Табавъ въ свернутыхъ листьяхъ. Бх. Зн. 30.
Кручбчок, чка. м. Ум. отъ вручок.
Кр^чий, в, ѳ. Вороновъ.—сип—бран
ное слово. Да вже ж на Україні не одна
жінка курку зготувала, тебе, ляха, груного сина, на ніч чекала. АД. Н. 114.
Бручінва, ви, ж . Крендель. Вх.
Зн. 30.
'
КручіА, чії, ж . Водоворотъ ’ подлѣ
мели. Канев. у.
Кручводбр, ра, л. Крючкотворъ; взяточникъ. Поліцейські гручкодери. КС. 1882.
X . 189.
Кручбк, чйб, лі.=Крючов. Коло т ії
криниченьки кручок і відро. Чуб. У. 204.
Попробував то так, то сяк закидати оддалека кружка, щоб вивідать, що в нього
на думці. К. ЧР. З вищого, бач, розуму
закидав кручка. Ух. Кручбчок.
Бруш, ша, .м. Руда, металлъ. Дучче
піти, моя мати, в Сібгроньку груш кот
пати, ніж ...
Крушйна, ни, ж . 1) Крушина, КЬатшіз ігап^иіа. Нема роду-родини, ні вірної
дружини, тілько в саду крушина; Чуб. У.
882. 2) Печаль, кручина. А на моїй го
лові штирі крушини Ой перша крушина—
отець-мати померла. Чуб. У. 585.
Крушйти, ш$, шйш, гл. Мять, сокру
шать*. З старим жит и , тіло крушити.
Ном. Журба мене груш е. Чуб. Н е су
шіте, не крушіте моєї молодости. Гол.
І. 232.
Крушйтися, ш^ся, шйшся, гл. Со
крушаться. Гляну в перше вілонечко-~плачу, крущ ся, гляну в друге віконечкд*—Богу
помолюся. Нп.
Крушний, а, е= К р и хн и й . Желех.,
4 Крьо-нб! меж. Крйвъ, которымъ пастухъ лриказываетъ козамъ возвратиться
назадъ. Козар гонить кози покликом; ці!
п і! завертає їх — крьо-не! Шух. І. 211.
Крюк, ва, лі. 1) Крюкь. Зачеплені
крюком за ребро моталися на шибеницях.,
Стор. . МЦр. 129. 2) Перпендикулярная
часть журавля (у колодца), на которой ви
сить ведро. 3) Воронь. Щоб летіли грюки

9 поля Аяшкгв-панків їсти. Шевч. Ум.
Крючбк.
Крювання, шя, с . 1) Карканье, крикъ
воронь; курлыканье журавлей. 2) Кваканье
лягушекъ.
БрюватИ, каю, еш, гл. 1} Каркать (о
воронахъ); курлыкать (о журавляхъ). Угорі
десь крюкають журавлі. Мнж. 114. 2) Ква
кать (о лягушкахъ). Н е грюкайте, ряді
жаби, в густім очереті. Мил» 66.
Крючбк, чвй, м. У и. отъ крюк. 1)
Крючекъ. Загинбти, закидЯн крючкй. За
говаривать издали о чемъ-либо съ хитрымъ намѣреніемъ. 2)=Крюк 2. 3) Не
большой воронь. Налетів крючок. Грин.
Ш. 142. 4) Деревянная доска съ загнутымъ краемъ, на которой, сапожники вытяглваютъ вытяжные сапоги. Сумск. у. 5)
Мѣра водки самая малая» Чуб. УІ. 333.
Брявчйти, вч^, чйш, ід. Каркать (о
воронѣ); кричать (о ЙисНга^а сагуосаіасіез).
Вх. Уг. 248. См. Кравчати. '
Кряж, ж і, лі. 1) Спинной Хребетъ.
Чуб. VII. 575. 2) Холмъ. Мнж. 4. З'їхав
ш и на високий кряж, озирнувся Кирило
Тур. К. ЧР. 158. Давно вже на .його гру
дях лежимо широкий кряж сирої землі.
Стор. I. 228. 3) Деревянный отрубокъ
цилиндрической формы. Чуб. УН.- 575.
Вас. 184.
* Кряжйти, жф, авйш, гл. 1) Усердно
работать, не разгибая спины. 2) Заботить
ся, радѣть. Лежень лежить, а над ним
Бог кряжить. Ном. № 1682. Стара, було,
так і кряжить за дітьми, щоб ніхто не
зобідив. Канев. у. За ним - гряжили, зна
чить жаліли, що наче він строений, щоб
.не рощитать його. Верхнеднѣпр. у.
Кряжувйти, я ф о , еш, гл. Обтесывать
дерево цилиндрами. Чуб. ѴП. 575.
Крик, в&, м. 1)= К р а к . Вх. Лем. 429.
2) Порода водной птицы. Полети ж ти,
галко, де мій рідний батько, полети ж ти,
гряче, де матюнка плаче. Чуб. V. 465. Ум.
Крячбк. Летить крячок гга той бочок, да й
.сів па тичині. Мет. 463.
Брйва, ви, ж . Лягушка. Вх. Пч. 1. 16.
Уи. Крбчка.
Крйвапк, каю, еш и крАЬу, чеш,
одн. в. врйкнути, иу, нош, ід. 1)= К р а кВти І. Убрався між ворони і грякай як
они. Нои. № 5880. Крякнула ворона на
ввесь рот. Стор. 1. 15. Сидить сорока кола
потока та й гряче, та й гряче. ЗОЮР.
П. 244. 2) Крякать по утиному. Чорно-

іїрлнути—Кубоша.
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рябі каченягна, крякаючи, у двір садком
ВубАра, ри(—ря, -•—і), ж . Снарядъ для
беруться. МП. II. 134.
снятія роя пчел'ц съ дерева; онъ состоитъ
ЕрАн^ти, ну, нѳпг, и . Ударить. Вх. изъ длиннаго шеста и прикрѣпленнаго въ
Йн. 30.
нему мѣшка.
ЕрАтатися, таюся, ешся, гл. Быть
ВубАток, тка, м. Комъ. Желех.
занятымъ; хлопотать. Вх. Зн. 30.
ВубАття, тя, с. соб. Комья. Желех.
, ЕрАч, чА, #м. Жердь, которой повораЕ^бах, ха, л*. Лунка, круглая ямка
чиваютъ бревно: при постройкѣ дома, са въ землѣ, сдѣланная для посадки капусты,
рая нужно бываетъ положенную уже на картофеля и пр. Ти кубахи роби, а я .ка
стѣны, но еще не прикрѣпленную, матицу пусту садитиму. Екатериносл. г. Когда
перевернуть; тогда туго обматываютъ ее картофель выростетъ, то кубахои назы
веревкой и въ петлю, которой ОКаНЧИ" вается кустъ картофеля, собственно его
вается она, продѣваютъ кряч, жердь, при корни съ картофелинами въ землѣ. Піди
помощи которой бревно переворачивается. викопай три кубахи картоплі. Екатер. г.
Ррячем можно хоч яке дерево криве у сво- Кубахи ростуть. Г. Барв. 535.
Е^башок, шка, м. Мѣсто подъ печью
лоці повернути чи так, чи инак. Волч. у.
для
золы. Желех.
ВрячА, чАти, с. Утенокъ. Трапляєть
Вуббба, би, ж . Раст. Кубеба, СйЬеІіа.
ся, батьку, що кряча малеє ловить рибку
Н
а
запіканку корінькову купив кубеби «
1
краще ніж стареє. Макс. (1849). 84.
калгану.
Мкр.
Г.
69,
БрячАстий, а, е. Кустистый. КрячасВубблѳчко, ка и куббдьцѳ, ця, с,.
тий барвінок молодій дівчині на вінок.
Ум. отъ кубло.
Гол. ІУ. 323.
Еубйчний, а, ѳ. Кубическій. Дещо.
Ерячйна, ни, ж . Маленькій кусть.
Е^бка,
ки, ж . Деревянная посуда для
Бх. Лем. 429.
брйндзи.
Вх.
Зн. 30.
Ерячйстий, а, е. Покрытый кустами.
Кублитися, люся, лишся, гл. Гніз
ррячисте поле. Вх. Лем. 429.
диться,
вырывать въ землі ямку для гніз
Брячйтися, ч^ся, чйшся, гл. Давать
да.
Бабина
курит на моїм подвіррі куб
развѣтвляющійся Корень. Перниця крялиться. Ном. № 8967. В и мислите: де
тітся. Вх. Лем. 429.
ВрАчка, ки, ж . Утка. Другі ліоде гу дівся дім тиранський? Де той намет, що
ляють, ходять у гай, а ми крячкою си кублились ледачі? К. Іов. 47.
В^блшцѳ, ща, с. Логовище. По кубли
димо дома. Левиц. І. 344. Як крячка’та
просиділа трохи н% три тиждні коло ма щах своїх звірря заляже. К. Псал. 237.
Кублище сліпою католицтва. К. Дз. 134.
тері. Мир. Пов. І. .137.
Вублб, лй, с. 1) Логовище. Звіря... в
Ерячбк, чкА, л*.=Кряк? Летить кря
чок по над морем та й летячи кряче. своїм кублі недвгіжно спочиває. К. Іов. 82.
Макс. Ой летить крячок через Дунай річ 2) Гніздо, преимущественно вырытое въ
ку. Грин. Ш. 595.
землі, а затѣмъ и всякое. Н а*Благовіщен
Всі! меж. Брикъ на свиней, когда ихъ ня і уыпиця не несеться й кубла не в'є. Ном.
№418. 3) Въ переносномъ значеній также
гонять. Вх. Лем, 429.
Есьондв, зА, м . Католический священ человіческое жилье. Да чого ти, Марусе,
ним». В страгино-судную неділю ксьондз без кубла? Мет. 4)= В одн я. Черниг. г.
Ум. Кубёлечко, кубёльце. Знайшла ж бо я
казання говорив. Рудан.
І- В у , пред. Къ. Явор ку ней промо кубелечко, де утка цесетъся. Мет. 107.
вив. Гол. И. 713.
Туга коло серця як гадина в'ється, ізвила
II.
В у! -к£*с.=Куку! А зозуленька— як
кубельце коло мою серця. Чуб. У. 473.
Е^бок, б ка, м. 1) Кубокъ. Медом час
ку, так ку! А соловейко— як тьох, так
т о х/ Чуб. У, 589.
тували з золотою кубка. Мет. Що з тих
В уб, ба, лс. 1) Кубъ. 2) Выдолблен кубків, як повні сліз? Дом. № 1436. 2) - на
ный изъ дерева кубокъ. Желех.
лброх. Пороховница для храненія мелкаго
ЕубАй, баА, лс.=Еуб. 2. Желех.
пороху, употребляемаго для подсыпки на
В^бан, на, м. Взятка. Кубан все одно, полку ружья. Шух. І. 231. Ум. Кубочок.
*И> й хабар. Св. Л. 164.
Стоїть вода у кубочку,— коли хоч, напийВубАнва, ки, ж . Шапка съ пшрокимъ ср. Макс. Ой десь ж е ти, козаченьку, з
уарашковымъ околышемъ и остроконеч- кубочка вмивався. Чуб. У. 62.
АЮгь пдисовымъ верхомъ. Вас. 156.
Кубоша, ші* ж . Верша. Браун. 18.
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* Кубрйк, кй, м. I) Зоол. Ріігу^апеа
(дичинка). Бх. Зн. 30. 2 ) Бѣдняга. Желех.
' 'Кибрик, ка, м. Боченокъ. Ліэбеч.
Кубышка, ки, ж . Кубышка. „Виш
нівки кварту дай сюди!*•.. їм повну на
лили кубушку. Алв. 43.
Кубцём-кубцём, нар. Нредупредительдо, любезно. Так коло дітейу гостей кубцелмсубцем, прикукублю їх : г сякі%г так?,
сідайте та балакайте, що. там у вас
доброю. Канев. у.
< Кувё! меж. Подражаніе крику грудшого ребенка.
* «Кувёкання, ня, с. Крикъ грудного
ребенка.
' Кув&кати, каю, еш, гл- КричатЬ (о
грудномъ ребенкѣ). Дитина кувака. Мнж. 45.
Кув&ння, ня, с. 1) Кованіе. Кування
молотом. К. Іов. 2) Кукованье кукушки.
Ой жаль мені (зозулі) ранньою кування і
пізньою літання. Мет. 152. Ум. Нувённячко. Нехай тобі зозуленька для куваннячка,
нехай мені соловейко для гцебетаннячка.
Мет. 40.
Еув&ти, кую, бш, м . 1) Ковать. Князь
Борис все плуги кував та людям давав.
Номз М 661. 2) Подковывать (лошадь).
Коваль коня кує, а жаба й собі ногу дає.
Ном. № 2548. 3) Заковывать (въ дѣпи).
4) Чеканить. Достав мальовану тацю,
сріблом ковану. К. ЧР.- 42. 5 ) Наковывать
(мельничный жерновъ). Мнж. 481. 6) Ку
ковать (о кукушкѣ). Н е ст ая зозуленька
в темнім лісі кувала. Макс. 7)—рёчі не*
дббрії. Злословить. А тим часом воро
женьки чинять свою волю: кують речі не
добрії. Шевч. 8)—лйхо. Причинять зло,
вредъ. От яке лихо сі шинкарі кують.
Г. Барв. 291.
, Кувбтися, куюся, бшея, іл. Коваться.
Н е кується, дак плещешься. Ном.
Кувйк и кувік, ка, м. Сова. Кувіки
кувічат г ночі. Вх. Уг. 248.
К ув і и кувік, м еж ., выражающее
визгъ поросенка.
Кувікання, ни, с. Крикъ поросенка.

Кувікати, каю, еш, и. 1)==Квікати.
Кричала, хедзалась, качалась, кувікала мов
порося. Котл. Ен. V. 60. 2) Кричать (о
совѣ). Кед кувік кувікат, умре. Вх. Уг. 248.
Кугб, гй, ж . 1) Водное растете: ТурЬа?
Посунули по .синій хвилі поміж кугою
в Сир-Дар'ю. Шевч. З чистої річки по*
чнуть підійматься темні пучечки куги.
Щог. В. 35. 2) Деревянный поплавокь къ
неводу‘ИЛИ иной сѣти ВЪ видѣг небольшого

(*Д— */* ведра) боченка, а къ перемёту^
чурка изъ древеснаго йорня. Вас. 186,188.
Кугбва, * Ви, ж . Скалистое ущелье
пропасть; обрывъ. Вх. Зн. 30.
Кугач, ча, ж.^Сич. Кугач реготів
Мил. 10.
Кугик, д а , м. =Сова, АІЬепе посіиа.
Вх. Лем* 42'9.
Кугйкаги, каю, еш, гл. Кричать: ку
ги* куги! В х Лем. 429.
Кугина, ни, ж . Раст. Ргшшз таЬаІеЬ
ЗЮЗО. I. 132.
К^гут, та, м. 1)=Ш вѳнь. Наш куіут чорнокргелий. Грин. Ш. 138. 2) Названіе вола съ прямыми, расходящимися
въ стороны, рогами. КС. 1898. ѴП. 44.
Е удёдечва, кн, ж . Ум. отъ кудѳля.
Кудёлити, лю, лиш, гл. 1) Прясть.
Коли б ти, приданочко, добра, то б си
діла дома; а в тую метелицю куделила б
куделицю. Мет. 236. 2) Таскать ва волосы.
Харьк. у. Слов. Д. Эварн.
Кудёлитися, люся, лишея, гл. Еро
шиться. Так працює, аж юлова йому куделиться. Черн. у.
К удёдиця, ці, ж . = К удедя. Вас.
202. В тую метелицю куделила б куделицю.
Мет. 236. Ой прящ-б я куделицю,— го
ловка болить Нп.
Кудёдь, лі аю.=Куделя. Очі як небо
сині, а коса як кудель* Огор.
Кудёлькя, ки, ж . Ум. отъ кудёдя.
Кудёльнжй, а, ѳ. 1) Относящійся къ
иудёлі. 2) Кудёльна хижа. Помѣщеніе, гдѣ
бываютъ вечернйці, иа которыхъ прядуть
кудёлі. Вх. Уг. 248.
Кудёля, л і, ж . 1) Шерсть, а также
плохой ленъ или пенька, приготовленные
для пряжи и привязанные на прясницю.
Куделя вовни- Левиц. Нов. 339. 2)Д1абмѣшливо: шиньонъ. Якіїсь мучились там пта
хи (=жінки) з куделями на юловах. Котл.
Ен. Ш. 49. Ум. Кудёлечка, -кудёльна.
Вас. 152. Вы, молодички, не їли, не спали,
ночі не спали,— куделечки пряли. Щог.
В. 33.
Кудѳрёвсінький, а, ѳ. Ум. отъ куде*
ревнй.
Кудѳрёвий, а, е=К удерявий. Ум.
Кудѳрёвѳныкнй. Роете деревце тонке-високе, а на вершечку кудертньке. КоІЬ. I*
118.
К^дѳрѳцв, рця, ж. Ум. отъ кудѳрь.
Кудёрннй, а, ѳ. Кудрявый. Ш д кудерним деревцем, під зеленим барвгнцем. Нп.

(Кудерь—Куев.
К^дѳрь, дря, м. 1) Локонъ,

кудря.

Употребляется болѣѳ во м н. Кудері и кудрі.
Золотою гребіночкою кудрі росчесав. Грин.
III. 129. Від роскоші кудрі в’ються, від
журби січуться. Ном. № 13499. 2) Самый

верхній кудрявый или загнутый конець

верхушки дерева (употребляется больше
въ У*, формѣ). Ум. Кудерець, Кудрин, мн.
кудерьки, кудречки, кудроньки. Сам верхний
конець смереки се когутик.... Когутик закривлений се кудрик. Шух. I. 176. Воете
деревце тонке-високе, а на вершечку кудеревенъке, а в тім кудерці золоте крісельце. КоІЬ. І. 118. Кудерьки чеше. Чуб.
Ш. 434.
Кудѳрйвий, <&, <в=Кудрявий.
Лем. 429.
Кудй, нар. Куда. Нема куди прихиг
литься. Шевч. Куди кінь э коштом, туди
жаба з хвостом. Ном. № 2547. Хоч куди.
Куда угодно. Маркев. 63. Кудй видно вті
кає. Убѣгаетъ безъ оглядки. Ном. № 4422.
Куди ділі. Чѣмъ дальше. Чоловік мій куди
далі, то все хмурнійший ходить. МВ. (0~
1862. ПІ. 118). Кудй тобі! Сокращено
язь кудй тобі до йбго, до тбго, т. е.
первоначально: гдѣ ужъ уебѣ! далеко тебѣ
до!... Теперь кудй’ тобі употребляется,
чтобы подчеркнуть значительность чеголибо: такий великий виріс, гцо куди тобі!
Пригодилось мені і куди тобі! Сим. 203.
Чаще употребляется въ цѣломърядѣ иро*
ническихъ выраженій. Куди тобі, який
великорозумний! Іа к запишалась, що куди
тобі!
Кудйкало, ла, м. Человѣкъ, часто
предлагающей вопросъ куди?
Кудйсь, нар. 1) Куда-то. Заносило його
і туди кудись, де і літом, і в жнива— усе
зіма. Стор. МПр. 168. 2) Куда-нибудь.
Куди ж ми підемо? Та кудись,— аби дома
не сидіти.
Кудівка, ки, я с.= К удел я . Ой стоя
ла у порогах новая кудівка. Гол. IV. 495.
Куділва, ки, ж . Раст. Хвощъ, Ециізеїит. Вх. Уг. 248*.
К удкудів! м еж ., выражающее крикъ
курей. А куриця кудкудак-кудкудакі Чуб.
У. 635.
іКудвудйвати, д іч у , чеш, м. Кудахкать. Хто хоче— сокоче, а хто хоче— куд
кудаче. Ном. № 4959.
К удла, ли, ж . 1) Всклокоченная го
лова. 2) Мохнатая собака.
Кудл&й, лай, я . 1) Человѣкъ со
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всклокоченной головой. 2) Кличка мохна
той собаки.
Кудлати, лаю, еш, іл^ Взъерошивать.
Магирку зцуплю, волосся кудлаю. Сим. 210.
Кудл&тий, а, ѳ. Косматый, мохнатый.
Собака кудлатий— йому тепло, пан бага+
тий— йому добро. Ном. 1372. Вус'кудлп-*
т ий. Левиц. I. 34. Вхопив за бороду куд
лату. Котл. Ен. У. 49. Дикий хміль, колишеться кудлатими жмутками. К. Орися.
Кудл&ч, ч&, м. Съ длинною всклоко
ченною шерстью или волосами. Надходить
ведмідь: одчини!— Утікай, пане кудлач, бо
вже пана Козловського їмо. Рудч. Ск. І* 22.
КУдля, лі, ж . Потасовка, взбучка.
Т и бо мені там не дужепащикуй, бо та•
ког кудлі і валі завдам, що і в душу не
полізе. Екатер. г.
Кудбвчати, чу, чиш, ш Взъероши
вать, спутывать (о волосахъ, шерсти).
Кудбю, нар. Въ какомъ направленій,
какой дорогой. М и дивимся, кудою до нори
ближче та краще бігти. Рудч. Ск. І. 18.
Кудою їх обминути? Мет. 61. Кудою мені
йти?
К^дра, ри, ж . Кудрявая женщина.
Хто ж тобі, кудро, кудрі ізвив? Чуб.
V. 586.
Кудрбво, ва, с. Кедръ? Як зюйдова
Христа мучила, та на кудреві й роспинала. О. 1861. XI. Свид. 62.
Кадрий, а, ѳ Пѣнистый (о жидкости).
€ден напоеиь—кудрое пиво, другий напоець— медок со.юдкий. Гол. II. 69*
Кадрии, Ба, м. Ум. оть кудерь.
КУдрі. См. Кудерь.
Кудрй, рйти, с.- Чаще во мн. ч.: в у дрйта. Ласкательно: кудри. Ізвила кудрята
темна нічка*-' Чуб. V* 586,
Кудрйвець, вдя, лс. Названіе нѣсволькихъ растеній: ЗівушЬгіит ЗорЬіа (ЗЮЗО
І. 136), СЬепоробіит Воігуз (ІЬ. І. 116),
РугеІЬгит тіїїеГоІіаІит УШИ (ІЬ. 133),
Рапасеїит ѵиі^аге (іЬ. 170). На тім куд*
рявці, сив сокіл сидить. Чуб. III. 390.
Кудрйвий, а, е. 1) Кудрявый. За те
люблю Івана, що голова кудрява Нп. Було б
не топтати кудрявог м’яти. Чуб. У. 160.
2) Пѣнистый. Кудряве пиво людям на диво.
Чуб. НІ. 400.
Кудрятйива, ви, ж . ? Ішла дівка
Трез лозинку, нашла собі кудрятиНку: і ва
рена, і печена, і поприком напапрена. Гол.
ІУ. 530.
К^ев, [ва, м. ?]. Быстрый каменистый
лотокъ въ лѣсу. Шух. І. 80.
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Кужба—Кукібнидя.

'К^жба, би, ж . I) Въ треножникѣ:
крюкъ, на который подвѣшивается котелокъ. Шух. I. 186, 187.2) У колесниковъ:
жердь съ привязанною къ ней деревянною
клюкой для прижиманія волеснаго обода,
во время гнутья къ повідні. Вас. 147. 3)
Горбящійся. Желех.
К^жбитися, блюся, бишся, ии Гнуть
ся, горбиться. Желех.
Куждѳлбба, би, ж . Старая хижина,
старый шалашъ. Угор. Вх. Зн. 30.
Е уж ѳлйна, ня, ас.-=Кужіль. Навину
ла кужелину, т аи не пряла. Грип. III. 325.
Кужблити, лю, лиш и вужблитися,
люся, лишся, иг. Клубиться, кружиться.
Дивлюсь, коли з-за садка дим кужелить,
гцо й Боже! коли слухаю: бое, бое! Вітер
кужелить. Лубен, у. Чад і дим з нори ку~
оюелиться. Иолт. г.
,
Кужівка, ви, ж . Родъ пряслицы,
шестика, вставляемаго въ донышко (сідёць), на который привязывается кужіль.
Части кужівки: нижняя половина дбржівно:
верхняя, на которую надѣвается кужіль,—
нужівнйк: посрединѣ, гдѣ сходятся держівно
и кужівник—деревянный кружекъ,ободокъ—
кбчало. ПІух. I. 148.
К уж івнйв, ка, м. См. Кужівка. Шух*
І. 148.
Кужілбць, льцй, .ѵ .= К уж ідь. Грин.
ІП. 379.,
К уж ілка, ви, ж . 1) = Кужівка.
Части кужілки: шестикъ—стеблб, вставляет
ся въ кружбк или хрест (накрестъ сбитые
два деревян. бруска); верхняя часть стеб
лі называется шпеньбн: она болѣе тонкая
и кужіль сперва навертывается на трубоч
ку, а затѣыъ эта трубочка надѣвается на
шпеньбк. Черниг. у. Оддай людям жінку,
а сам труби в кужілку. Ном. № 4753. 2)
Пѣсня при пряденій? Не гж мене, вовни
ку-братіку, тут,— лунчс сідай на мене,
то я тобі кужілки заспіваю. Рудч. Ск. 1.
8. Ум. Кужілочка. Зробіть мені, діду, ку*
жілочку і веретенечко. Рудч. Ск. II. 33.
Нехай вона ранесенько не встає, кужілочки
густенько не в'є. Чуб. V. 800.
Кужіль, ля, м. о кужіль, ЖѲЛІ, ж .
Чесанный ленъ. приготовленный для пряденія. Кужіль м'якою льону на жердці. МВ.
(О. 1862. 111. 57). Дали кужелю прясти.
ЗОЮР. II. 23. Ой піду я за ворота білу
кужіль прясти. Чуб. V. 76. Дим кужілеи.
Дыыъ клубами. Желех.
К^жмарви, ров, мн. = Кузьмірки.
Ив. 49.

К^венька, ви, ж . Уи. отъ вувия.
К^вва, ви, ак?.=Ку8ька. Напала на
капусту кузка. Черк. у.
К^вня, ні, ж . Кузница. Вулкан, до
кузні дочвалавши, будить зачав всіх кова
лів. Котл. Ен. V. 19. Ум. Кузенька. Чг.
64. Поміж тими кузеньками ковалі кува
ли. Чуб. У. 992.
К $ 80б и в^вуб, ба, л .= К ов уб . Обі
брався грибом— лізь у кузоб. Ном. № 7077.
Нехай ж е я подивлюся, хто сидить в за
пічку—аж там дячок-неборачок у кузув
зігнувся. Чуб. У* 674.
Кувуббньва, ви, де.—Ковубеньва.
К^вьва, ви, ж . 1) Насѣкомое вообще.
2) Хлѣбный жукъ, Апізорііа аивігіаса.
Мале, та й те укмітило, гцо у просі
кузька в. Звенигор,. у.
Ку8ьвби сидіти. Сидѣть на корточкахъ, сгорбившись. Як сісти навпочіп
ки та ще згорбитись, то се буде кузьком
сидіти.
К^аьжірви, ров и рвів, мн. Жмурки
(игра). Ив. 49. Мил. 54.
К уйніра, ри, ж . Шапка (у черноморскихъ чабанів). О. 1862. У. Кух. 57.
Куйбвда, ди, ж . Н іч як куйовда стоя
ла на дворі; мела страшна ху іа , заверюха
крутила. Мир. ХРВ. 407.*
4 Куйбвдити, дж у, диш, гл. 1) Вскло
кочивать. 2) Мести (о мятели) А гцо,
Петре, чи далеко заїдемо? бач, яка хурто
вина! бач, як куйовдить. О. 1861. У. 66.
Куйбвдитяся, дж уся, дишся, гл. 1)
Всклокочиваться. 2) Возиться, рыться. Як
слід свині, в тої куйовдилася. Гліб.
К £ва, ви, ж ., дѣтск. Вошь. Ном. №
4762. О. 1862. IX. 119. Діти куку в руну.
Дать взятку. Чуб. І. 231.
К у в ін , на, м. Тонкая веревочка, на
которую рыбаки нанизываютъ пойманную
рыбу. Одесса.
Кивати, каю, еш, м. Куковать. Двое
кукало, а едно полетіло. Ном. № 13788.
Сидтпн під тином, мов зозуляст а кукає
або кричить. Шевч. 430.
Кувібливий, а, е= К у к іб н и й . Я по
хвалила кукібливу і працьовиту мою гостю,
то... так повела господарство. Г. Барв. 426.
К увібний, а, ѳ. 1) рачительный, ста
рательный. Кукібна молодит Павлогр. у.
2) Опрятный; пріятный на видъ. Таке було
кукібие, таке було охайне. Г. Барв. 434.
К увібник, ва, .у . Рачительный, забот
ливый человѣкъ: Ум. Кукібничок. Черниг. г.
Кукібниця, ці, ж . Рачлтедміица.

Кукібничок—Кукуріку.
Твоя жінка ке робітниця, до нашою добра не
кукібниця- Грин. III. 305. Ум. Кукібнич ка. До господарства перша кукібничка.
Ґ, Барв. 540.
Кукібничок, чка, м. Ум. отъ ку*
кібник.
Кукілбць, льцй, м. Ум. отъ кукіль.
К укіль, колю, м. Раст. Куколь, А§гозіепіа £ііЬа§о. Лв. 96. Нехай радіє, поки
цадію серце іріЄу поки росте з того зерна
або кукіль, або пшениця. Шевч. 554, Вро*
ди, Боже, жито-пшеницю, всяку пашницю,
$ез куколю, без метлички. Чуб. III. 451.
Ум. Кукілбць, кукільчик. М іж щирим зер
ном єсть і кукілець. О. 1862. І. 65. Ой
тану я%стану на нивці пшеницею... А я
біля тебе буйним кукільчиком. Чуб. V. 574.
Кукільоватий, а, ѳ. Перемѣшанішй
съ раст. А§г08Іета діІЬа^о. Є пшеничка,
да кукілювата.
Кукільчик, ка, м. Ум. оть кукіль.
К^кла, ли, ж . 1 ) = Лялька. 2) Сверйутое повісмо пепьки. Гол. Од. 35. 3)
Искусственная соска для дѣтей. Мил. ЗО.
Все на панщині, ніколі було годувать...
Куклою і вигодувала О. 1861. X. 36. Ум.
Куколка.
Кукббити, блю, биш, и . 1) Устраи
вать, заботливо собирать въ одно мѣсто.
2)—кого. Заботиться о комъ, объ его одежДѣ, ішщѣ, удобствахъ. Зовсім знемігся на
силах; не мав снаги й себе самого кі/кобити.
\\ Барв. 247.
Кукббитися, блюся, бишея, а . Г ніз
диться; устраиваться; хозяйничать; забо
титься; возиться.
Кукбблнтися, блюся, бишея, гл.—
Кукобятися. Старенька кукоблиться то
до тієї паски, то до другої. Сим. 206.
^ К у к о в к а , ки, лс.— Зозуля. Вх. Уг.

Куколиця, ді, ж . Раст. ІлсЬпіз ѵезрегііна. ЗЮЗО. І. 127.
Куколка, ки ,'Ж . 1) Ум. отъ кукла
* и 2. Куколкою называется также свертокъ.до 15 арш., шнурка (для обшивки полушубка\ Вас. 155. 2) Каждая изъ доЛолаительныхъ (отъ 3 до 9) ремизокъ въ
^кацкомъ снарядѣ ири ткавіи плахтъ.
Вас. 170.
Кукольв&н, ну, м. Раст. Кукольванъ,
Соссиіиз зиЪегозиз. Рибалка, їздячи човном,
*Уколъван розсипає. К. ЧР. 314.
Кукольв&нити, ню, ниш, гл.— рйбу.
Ловить рыбу, отравляя ее высушенными
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ВЛодамй ' кукоЯШйа (на Днѣпрѣ) Слов.
Д. Эварн.
Кукбночка, ки, ж . ? Отака куконоч»
кау оттакий кукунець. • (Загадка о сково
роді и сковородникѣ). Ном., стр. 301.
К 392.
Кукса, си, ж . 1) Изуродованная ру
ка. Доконала твою силу болюча кукса.
(Сказано о человѣкѣ съ отрубленной, рурой). К. Бай. 124. 2) Человѣкъ съ изу
родованной рукой. Я — кукса, куксою і зва
тись буду (говорить о себѣ человѣкъ съ
отрубленной рукой). К. Бай. 128. 3) Жи
вотное съ изуродованнымъ отъ нароста копытомъ или самое изуродованное копыто.
Мнж. 183.
Куксйн, ну, м. Фуксинъ. Вас. 171.
Куксовбтий, а, е. Съ вывороченными
копытами.
Куксов&тіти, тію, еш, и . Становить
ся все болѣе и болѣе куксою (о животныхъ, у которыхъ постепенно уродуются,
выворачиваются назадъ копыта).
Куку! меж 1) Выражаетъ крикъ ку
кушки. Вилетіла зозуленька да крикнула
куку! Чуб. У. 364. 2) Употребляютъ дѣти,
когда, спрятавшись, подаютъ голосъ, что" бы ихъ замѣтили. А куку! Ном. № 9269.
Кукув&кати, каю, еш, гл. Кричать
(о сычѣ). Коли сичі кукувакають на хатц
треба чекати мерця в' хаті. Грин. I. 255.
Кукукати, каю, еш, одн. в. кук^кнути, кну, нѳш, и . О кукушкѣ: куковать,
одинъ разъ крикнуть. Вх. Зн. 34.
КукУл, ла, м. Самедъ кукушки.
Желех.
Кукуличка, ки, лс.=Зозуля, Желех.
К укуліж ка, ки, ж . = Кукуличка.
Сивая кукуліжка, що на лісі кує. Грин.
III. 649.
К укулю х, ха, м. Улитка. КоІЬ. I. 54.
Кукулйрія, рії, ж . Раст. 8сгорЬи1агіа
тюбоза Ь. ЗЮО. 1. 135.
Кукунбць, нцй, м. ? См. Куконочка.
КуКурвйс, су* м .—Купѳрвас. Драг.
393.
Кукурікання, ня, с. ІІѢніе пѣтуха.
Кукурікати, каю(чу), еш(чеш), одн в.
кукурікнути, ну, неш, и.= К акарікати, какарікнути. Така робота, що удень
спить, а вночі кукурікає. Ном. Л* 10910.
' Зморозь того когутика, нехай не кукуріче.
Чуб. У. 113. Придави півня, щоб кунурікт
нув. Грин. II. 96. *
Кукуріку! • ліелс.=Какаріку. Куку-

Кукурічка- -Кулішницй.

822

р г к у н а своч> юлову. Ном. Л* 821. А т им
часом з-за бай раку півень „кукуріку!* Шевч.

Кукурічка, ки, м , Раст. Сопѵаііагіа
іпиШПога. Лв. 97.
К укурудз, два, ле. .Шишка хиойняго
дерева. Вх. Лем. 429.
К укурудза, дзи, ж . Кукуруза. К у к у 
р у д з а сієт ься , к у к ур у д за родит ься . Чуб. V.
Ум. Кукурудзка.
Кукурудзайка, ки, ж . Зоол. Клестъ,
Іюхіа. Вх. Уг. 248.
Кукур^дзіння, ня, с. Стебли куку
рузы. В ізь м и к ук ур удзін н я бикам, Кам.Подольск. у.
,
Кукурудзка, ки, ж . Ум. оть куку
рудза*
Кукурудзяний, а, е. Кукурузный.
Кукурудзянка, ки, ж . Бѣлая мелкая
фасоль, растущая между кукурузой. Шух.
I. 142.
К у к у ручка, ки, ж . Раст. Ерірасііз
фаіизігіз. Лв. 98.
Кукуц, ца, м. Малый хлѣбецъ, да
ваемый дѣтямъ въ день новаго года.
КоІЬ. I. 125. Шух. I. 144.
Кукучка, ки, ж . = Зозуля. Вх. Уг.
248.
Кулйга, ги, ж . Родъ кушанья изъ
муки. Н авари л и горщик кулаги. Грин. 1 .123.
Кулай, лай, ле. Кулачище. В ін його
я к зат оне кулаєм у н и к у, т а к т ой аж
хряп ом землі дост ав . Харьк. у. Слов. Д.

Эварн.
Кулйк, кй, ле. Кулакъ. Е н е й , м ат ню
в кулак прибравш и , садив крут енько гай
д у к а . Котл. Ен. П іде було п о-за спинами
т а й давай тебе м іси т и кул акам и по
сп и н і. Левиц. 1. 7. Ум. Кулачок. Х о ч у
мене м уж ичок з кулачок, а я т аки м уж и
кова ж інка. Нп.
Кулача, чйти, с. Кулачекъ. Б а б а . . .
вимовляла невеличка дівчинка Оленка , п ро
ст ягаю чи до Ііріськи кул ач ат а. Мир. Нов.

І. 140.
Кулачйна,

ни,

постелю сіря ч и н у ,

а

м . Кулакъ. А
я
в головах кул ачи н у.

Чуб. V. 938.
Кулйчити, чу, чиш, гл. Бить кула
ками. Н ікого перш е він не бачив ; а послі,
я к прозрів , кулачив р у т у л я н і других враггв. Котл. Ен. VI. 40.
Кулачки, чок, ж ., мн. Кулачный бой,
драка кулаками для забавы, состязанія въ
Ъилѣ. КС. 1887. VI. 485.
Кулйчний, а, ѳ. 1) Кулачный. 2) Кус-

нами величиной въ кулакъ. Земляне уг!л%я
Міусск. окр.
Кулйчник, ка, ле. Кулачный боецъ
Б оєц ь, ярун г зади рак а , ст рілець, кулач^
ник і р у б а к а , і дуж и й був. з його х т іа к
Котл. Ен
Кулачбк, чкй, ле. Ум. оть кулйк.
Кулйччя, чя, с. соб. Кулаки. Три
ви рвй в ш ию і м іх кулаччя. Ном. А; 47б і.
А т у т т а к кулаччам у ст іл ріж е. Федьк.
Кулбба, би, ж . Густой переваренный
куліш. Мнж 183.
Кулбша, ші, ж . Кушанье: сваренная
кукурузная, мука. КоІЬ. І. 52. Шѵх. І. 140.
Кулѳшінник, ка, лс. Горшокъ, въ которомъ варять кулешу. Шух. І. 96, 140.
Кулешір, ра, ле. Палочка для размѣшиванія кулеші. Шух. І. 96.
Кулёшня, ні, ж . = Колбшня. Ой вий
ш ов я д горі , д ю р і т а й ст ав за кулешнев. Гол. II. 360.
>Кулйбка, ки, ж . Родъ пече наго хлѣба. С каж іт ь , синки, своїм ж інкам , и^об
вени напекли кулибок . Чуб. II. 446.
К улйдса, ки, ж . Коврига хлѣба. По
бачив на столі ц іл у кулидку хліба. Грин.
Изъ устъ, 119.
К^лик, ка, ле. Ум. отъ куль.
Кулйк. ка, м. 1) Куликъ. І кулик
ч а й к у взяв за чу бай ку.' Лукаш. 25. Сидить
кул и к н а болоті . Чѵб. І. 260. Кулика вбити.
Споткнуться? Здоров був, кулика вбивши
( кулнкнувш и , спіт кнувш ись, не знат ь де
взявшись). Ном. А» 6640. 2) Вареная ле
пешка изъ гречневой муки. Маркев. 155.
Ум. Куличок.
К у л и к ів ,,кова, кбвѳ. Принадлежашій
кулику. Куликів лід. Поверхность воды, по
крытая водорослями. Лох виц. у.
Кулйця, ці, ж . Родъ сорной травы.
б ува плит не і К у л а г и н е .

Л іп ш а р іл я р а н а я т а як т от а п ізн ая, бо
п а р а п ій пш еница, а н а п ізн ій кули ц а .

ЗЮЗО. II, 530.
Куличбк, .чкй, ле. Ум. отъ кулйк.
К уліти, лію, еш, ел. Хромать. ЖелехКуліш , шУ, ле. Жидкая каша. Чуб.
VII- 439, Х о ч куліш^ т а з перцем. Ном.
А? 5072. Т у т з салом галуш ки лигали , ле
м іш к у і куліш глитали. Котл. Еи.
Кулішйрннк, ка, ле. Большой кулешінник КоІЬ. І. 70.
Куліш івка, ки, ж . Фонетическое правопиганіе украйнскаго языка, установлен
ное II. А. Кулишемъ. Желех.
Кулішнйця, ці, ж. Патронташ ь
9
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Кулка— Кум
кинджал з нохсем, жаргвницю, чабалтас,
култнмю. О. 1862. II. Кух. 65.
К^ЛВД* ки, ж . Коса. Заплелась в пул*
%у (чгагкосх). Св. Л. 14.
Куль, лй, лс. 1) Вымолоченный снопъ.
Лав йому він в'язочку сіна і куль соломи і
міх полови. Ном. Употребл. для со
лом. кровель. Купила дві копи кулів. Батькв, де текло, кришу поладив. Г. Барв. 249.
2) Связка камышу. В костер кладуть ЗО
кіп очерету, а в копі’—60 кулів. Павлогр.
у. 3) Палка или конусообразный обрубокъ,
употребляемый въ дѣтекой игрѣ того-же
имени. Ив. 22. 4) Родъ жгута, свернутаго
изъ свитки, которымъ бьютъ во время дѣтСБОЙ игры въ крам. Ив. 43. Ум. Кулик.
Б^льбйба, би, ж . Раст. Одуванчикъ,
Тагахасит Бепз Ьеопіз Юез£. Анн. 349.
Кульб&вочва, ки, ж . Раст. Ніегасіиш
яіріпит. Лв. 99.
Кульбанва, кж, ж . =Кульбавочка.
Лв. 99.
Кульбйка, ки, ж . Сѣдло. Який кінь,
така й кульбака. Ном. № 8011.
Кульбйстий, а, е. Горбатый; загну
тий. Кульбёстий дзюбок. Загнутый клювь.
Вх. Лем. 430.
Кульбйчити, бйчу, чйш, гл. Сѣдлать.
Кульбач, хлопче, коня собі. Гол.
Кульб&чний, а, ѳ. Сѣделъный.
Кульб&чнив, ва, лс. Сѣдельннкъ, сѣдельный мастеръ. Желех.
Кульгй, гй, м. Хромой, безногій человѣкъ. К. Бай. 125.
Кульг&вий, а, е. Хромой.
Кульгйти, гйю, еш, м. Хромать. Н а
Бога пеняеш, а сам кулыаеш. Ном. № 89.
Одоюе дарма, що наука на катедрах кульмла або спала. Левиц.
Калька, ки, ж . Ум. отъ к^дя. 1)
Шарикъ, 2) Пулька. Кулька— не дулька:
як уразить, то заболить. Вас* 214. 3)
Массивный глиняный кружокъ съ дырой
посрединѣ: раскаленный до красна бро
сается въ сосудъ съ водой для нагріва
ній послѣдней. Вас. 182. 4) Родъ клейма
Для оведъ въ видѣ нробитаго въ ухѣ круглаго отверстія. Мнж. 182. 5) Дырочка для
застегнванія въ обшлагахъ женской сороч
ки. Гол. Од. 20. 6) Раст. Рпішіб іпзіііііа.
ЗЮЗО. I. 132.
Кульмйч, чб, лс. Толстый жирный
Двостъ ув овцы, курдюкъ. О. 1862. У.
%х. 38.
Кулькичувйтнй, а, ѳ. Объ одцахъ:
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съ большимъ курдюкомъ. О. 1862. V.
Кух. 38.
Кульондра, ри, ж . Раст. ВевеЦ соіогяіит. Вх. Пч. I. 12.
Культивувйти, в^го, еш, м . Культи
вировать. Желех.
Культура, ри, ж . Культура. Культу
ра знищила крепацтво. К. ХП. 13. Сс бо
(література) вже висока стадія розумової
культури. К. ХП. 124. Європейська куль*
тура. К. ХП. 115.
Культурний, а, ѳ. Культурный. Куль
турний світ. К. ХП. 23.
Культурник, ва, м. Распространи*
тель культуры; культурный человѣкъ. За
будь навіки путь хижацтва скверный і до
сем'ї культурників вертайся. К. XII. 73.
К ільчик, ва, м. Сережка. Волынь.
К^дьша, пгі, ж . 1) Бедро. 2) Уголь
стога сѣна или воза съ сѣномъ. Осмич
культу праву у стозі. Волч. у.
К^ля, лі, ж . 1) Шаръ. Сподівався ко
лись добути свою законну долю і місце на
земляній кулі. Левиц. (Правда, 1868, 423).
2) Пуля. Чоловік стріляє, а Бої кулі но
сить. Ном. № 83. Щоб тебе перша куля
не минула. Ном. № 3771. Кулі лмти. Врать.
Кулі ллє. Ном. № 6939. 3) Ядро. 4)=Милиця. Він на кулі ходе. Ум. Кулька.
Булйга, гм, д е .~ К у л я 4. Вх. Лем.
430.
Кулйс, с&, м г Особаго рода желѣзный
крючекъ съ деревянной рукояткой для
выниманія еще горячей посуды нослѣ обжиганія въ горнѣ. Вас. 179.
Булйстий, а, е. Шаровидный.
Кулйстра, ри, ж . Молоко коровы,
только что отелившейся. Шух. I. 213.
Кум, ма, .м. Кумъ. То Хмельницький
теє доходов, кумом йою до себе прохає.
Дума. Куий. Кумъ и кума вмѣстѣ. В кою
діти мруть, то треба тому брати кумів
стрічних. Ном. № 83. Неси ж в хату, а
я верхи кинусь за кумами. Шевч. 102. Одкулні куий. Кумовья, замѣняюшде, послі
соотвѣтственнаго народнаго обряда, прежнихъ, обыкновенныхъ, кумовьевъ.при чемъ
послѣдніе совершенно теряютъ всѣ права
кумовьевъ,—такая замѣна дѣлается только
въ случаѣ долгой болѣзнн ребенка. См.
Купбвана мати. Мнж. 183. Прбхані куий.
Обыкновенные воспріемники. Мнж. 183.
Стрічані кумй. Встрѣчные кумовья. Мнж.
183. Рідний кум. Кумъ-воспріемвикъ по
отношеніго къ отцу дитяти, послѣдиій ж е—
просто кум. Мнж. 183. Ум. Кумйсь» кумбць,
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Кука —Кукпанство.

Кумедійнт, та, лс. Комедіантъ, бала*
куибчок, нумцьо- Здоров, кумасю мій, Шндратпе! Гліб. Прийде кумеиъ на обідець, а ганный актеръ. А на майдані кумедіянгпц
ложки не буде. Ном. № 11899. Ой щу- ятку розіпнули— ото будуть кумедії при.
чечки за для кумочка, а карасі за для ку ставляти. Черномор. Чою ти з мене ре.
масі. Поел. Та кумцьо таки не випив. Св. ючеш? Хиба я тобі кумедіянт? Чермомор
Л. 59.
Кужбдний, а, ѳ. 1) Смѣшноб, комическій.
2) Странный, чудной. Кумедний
К у м і, мй, ж . Кума. Багатий шепче з
кумою, а вбогий— з сумою. Ном. № 1594. Ум. чоловік! скажи, будь ласкав, наш визволи
Куиісенька, куи&ся, кумка, кумонька,, кумоч телю,—хто ти такиіїї Сніп. 44. У мене
ка, кумця. Куди се ти, кумасенько, біжиш? така кумедна натура,—як тільки заюво-.
Гліб. Ой щучечки для кумочка, а карасі рив про дівчат, то і до завтрього не переЗа для кумасі. Посл. А сам пішов до ку став би. Греб. 399—400.
Кумбдно, нар. 1) Смѣпгао. Та кумед
моньки. Лукаш. Вмілосте, кумцю, варити,
но
ж і грається він з ляхами— неначе
та не вмілосте давати. Ном. № 11967.
Кум&к, ка, лс. Зоол. ВотЪіпаіог і&- кіт з мишою• Стор. МПр. 126. 2) Странно.
Кумелбм пітй. Перекувыркнуться. О.
паеиз. Шух. І. 22. .
1861. XI. Свид. 35. См. Коиёль.
Кум&н, н і, лс. 1) Родъ кувіішна ме
Кумёць, мцй; лс. У м оть кум.
талло ческаго или глинянаго? Убѣгая изъ
Кумйн, 4, 6. Принадлежащей кумѣ.
Дому, дѣвушка-черкешенка выбираетъ, что
Кумина хата горіла, а твоя тітка руки
съ собой взять: Візьмем гроші, намисто,
нагріла— от ми і родичі. Ном. № 9347.
кунтуші хороші, ложки та срібні кумани,
Н е додому вгючі йдучи з куминої хати і
жемчуг, атлас, парчу, сап'ян. Мкр. Г. 32.
не спати лягаючи, згадай мене, брате.
Въ Лохвиц. у. такъ называется большая
Шевч. 446.
глиняная банка- 2) Большая корзина, спле
К^мів, мова, ве. Принадлежащій ку
тенная" изъ соломы въ видѣ кадки для
му. Поночі рвав угірки в кумовому юроді.
храненія муки или зерна. Нѣж. у.
Ном.
Кум&ння, ня, с. 1) Вступленіе въ ку
Кумівстві, ва, с. Кумовья. М и собі
мовство 2) Дружба, близкія отношенія съ кумівство, ходім трохи в ддмівство. Гол.
кѣмъ. Кумання потайне з мамоною не І 216. г
правди. К. ХП. 102.
Кумівщина, ни ж . Время битвы коКум&сенька, ки, ж . Ум. оть кум і.
заковъ съ поляками подъ Кумейками въ
Кумбсь, ся, лс Ум. оть кум.
1637 г. АД. II. 32. Як од Кумівщини да
Кум&ся, сі, ж . Ум. оть кум і.
до Хмелънищиті, як од Хмельнищини да
Куматися, м&юся, ешся, гл. Кумить до Брянщини, як од Брянщини да й до
ся. Кою .люде за люде мають, з тим ся сього ж то дня, як у землі кралевсъкій да
кумають. Ном. № 9493. Годі нам з ляш добра не було. АД. II. 20.
ками'куматись. Левиц. 1. 226.
Кумільга, нар. Спотыкаясь, шатаясь.
К^мка, ки, ж . Ум. отъ кун&.
Кумб^к, ка, лс. 1) Пихта, у которой,
К^мкати, каю, еш, и . О лягушкахъ:
еще молодой, срубленъ былъ вершокъ, от
чего она не растетъ вверхъ, а раскиды квакать монотонно, издавая звуки, подоб
вается вѣтвями в ширину. Шух. I. 165. ные: кум-кум. Кумкають в них жабгі ра
2) Кривое, негодное къ употребленію де на й вечір. Мир. ХРВ. 5.
рево. Вх. Зн^ 30.
Кум-кун! меж. Подражаніе крику ляКумб^ч, ча, лс. = Кумб^к 2. Вх. гушекъ.
Зн. 30.
К^млик, ка, лс.=Комарь. Ум. КуиКумбдія, дії, ж . 1) Комедія—рѣдко личок. Вх. Зн. 30.
въ значеній литературнаго произведенія,
Кумонька, комочка, ки, ж . Ун. отъ
а преимущественно какъ комическое пред- кум і.
Ставленіе и въ частности—театръ маріоКумбчок, чка, лс. Ум. отъ кум.
нетокъ. Чуб. VII. 452. Туди люде сходять
Кумп&нія, нії, ж .- 1) Общество, ком
ся дивиться ту кумедію. А бачив ж е тщ панія. Зібралася кумпангя невеличка, але
пане-брате, цю кумедію? Котл. 2) Курь- чесна. Нп. 2) КомпаніяГ Для кумпанії *
езъ, потѣха. Через тиждень, як усе мину- циган повісився. Ном. 10770.
Кумп&нство, ва, с. Компанія. За куцш
лося, росказав Дорош хуторянам про сю
паното циган повісився• Ном. № 10770.
кумедію. Стор.

Кумство—Купа.
Вужство, ва, с. Кумовство, духовное
родство. Умерла дитина, та й кумство
лропало. Ном. 9497.
Кумув&ти, мУю, еш, и . Быть воспріемникомъ, кумовать. Ой нр тою прийш
ли, до тебе да шоб кумувати, а ми тою
прийшли до тебе, щоб рощитати, Макс.
КУмцьо, ця, м. Ум. отъ кум.
КУмця, ці, ж . Ум. отъ кум&.
Кун&, ни, ж . 1) Куница. Да поїдем,
брате, у чистеє поле, у чистеє поле куну
ловити. Чуб. III. 283. 2) мн. Куній мѣхъ.
Укривайся, зятю, укривайся кунами і со
болями, дорогими суконьками. Макс. *Не
в дорогих кунах (т. е. но карману). Ном.
3) Пробой у дверей. По сій мові замки
пудові у дверей забряжчали, г засови у ку
нах залізні важкі завищали. К. МБ. XII.
278, Въ Камен. у. въ этомъ значеній толь
ко ум. кунка. 4) Желѣзная скобка, приби
тая въ церковномъ притворѣ на шалнерѣ,—въ нее вкладывалась и запиралась
потомъ рука женщины, отбывавшей это
позорное наказаніе за проступки противъ
нравственности. Перше була куна... в ба
бинці, до которої припинались покритки,
поки вся служба одійде. Се робилось в шість
неділь після родин. Чуб. VI. 20. Пріська
Чирячка не раз сиділа в куні. Кв. II. 87.
Иногда—вообще мѣсто ареста, тюрьма. К.
ЧР. 424. 5) У кубанскихъ пастуховъ
овецъ: посуда для жира. О. 1862. V. Кух.
37. Ум. Кунка, нуночка. Вчора звечора та
порошенъка пала, а опівночі куночка похо
дила. Мет. 123.
Кундѳль, ля, м. Собака овчарка. Щ и
рий кундель степовик. Котл. Ен. 66. Вів
чарки прехорошенько найкращою баранчика
взяли та й патрають гуртом, а кунделі
мовчать. Гліб.
Кундбсити, шу, сиш, іл. Дергать,
трепать. Було не савити, не варварити,
ні амбросити, але куделю було кундосити.
Ном. Л* 4007. Нехай мою русу косу да й
Дунай-вода носить; нехай ж е той нелюбонько в рученьках не кундоситъ Грин. III.
329. См. Контосити.
Куниця, ці, ж . 1) Куница. Ось як
Риз попалась мені лисиця, або куниця. Кв.
2) Куній мѣхъ. Брийся, зятю, та куниця
ми, куницями та лисицями. Мет. 185.
3) Выкупъ помѣіцвку за крѣпостную невѣсту (первоначально въ видѣ мѣха, а затѣмъ и денегъ). Дбти куницю. Заплатить
такой выкупъ. Ном. Л* 1316. 4) Метелка
на камышѣ. ХС. VII. 417. Ум. Кунйчка.
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Кунйшник, ка, м. Раст. Саіатодговіш
е р і^ о з КоіЪ. ЗЮЗО. І. 115.
Куній, я, в. Куній, Куній хвіст. Ном.
А він і зажартував, кунію шубочку
попорвав; не журися, моя мила, кунгя шу
бочка зашита буде, ми з тобою жити бу
дем. Нп.
КУнка, ки, ж . Ум. отъ куна.
Коновий, а, ѳ. Куній. Кумова шуба.
Чуб. III. 321.
Куночка, ки, ж . Уж. оть куна.
Кунп&нія, нії, до.=Кумпаш я- К.
ЧР. 68.
♦
Кунтуш, ша, м. Кунтушъ, верхняя
мужская и женская одежда. Взяла очіпок
грезетовий і кунтуш з усами люстровий,
пішла к Зевесу на ралець. Котл. Ен. Коли
син женивсь козацький, доня любо бралась,—
той в окупай, а ся у кунтуш любо одяга•
лись. Мкр.Н. Гуляй душа без кунтуша,
лиха прикупивши,. Ном. № 12502. Єремія.*
був у багатому кунтуші. Стор. МПр. 76.
Куншт&ція, ції, ж . Декорацій, сце
ническая обстановка. Дія третя. Куншта»
ція та ж . О. 1861. XI. Кух. 29.
Кунштик, ка, м. Рисунонъ, картинка.
1 книжечок з кунштиками в Томні наку
пили. Шевч.
Кунштбвий, а, ѳ. Художественный,
артистическій. За стіною скрізь виглядали
кунштові верхи оранжереї. Левиц. І. 217.
Кунй, ні, ж .= К у н и ц я 4. Констан
ти ногр. у.
Кунйти, нбю, еш, гл. Дремать. Мале
дитя коло його на сонці куняє• Шевч.
Куняє й наливає, наливає— випиває, випи
ває і куняє, свою віку козацькою доживає.
Ном. Л; 11730.
І.
Куп, меж. оть іл. 1) Купбти. 2) Купувбти. На місті так: куп, та й луп.
Ном. № 10478.
И . Куп, па, м. 1) Купанье. Купалучка
з купа вийшла. Мет. 312. 2) Куп-куп-зілля.
Раст. Сопѵаііагіа Роїу^опаінш Ь. ЗЮЗО.
І. 119.
Купа, пи, ж .Л ) Куча, груда. Кров'ю
вона (воля) умивалась, а спала на купах,
на козацьких вольних трупах. Шевч. 214.
Турки що тріски валяються купами, а
деякі поранені ходять. ЗОЮР. І. 219. 2)
Толпа, сборище, скопленіе. Йшли моло
диці з малими дітьми на руках, а коло їх
купами бігли невеличкі дівчата. Левиц. І.
9. Простували козаки невеличкими купами
до Жубень. Стор. МПр. 60. 3) Группа. За
росль до шмши розставлена купами. Стор.

Купава^Купець.
МПр. 66. 4)~Купин& Хай тебе візьмуть
ті, гцо купами трусять (т. е. черти).
Ном. & 3750. 6 ) До купи. Въ одно місто.
Усе військо свое до купи у громаду скликають. Макс. Збився народ до купи і на
ставляли сотників і тисяцьких. Стор:
МПр. 60. У купу. Вмѣстѣ. У купу екластиі
У-купі. Си. Укупі. Ун. Купка,, купоньна,
купочка. Треба понасипати по купці ж и
та. Чуб. І. 101 . Хотів заздалегідь приста
ти до невеличкої купкиі вірних. Б. ЧР.
$37.- Летів сивий голубонько та сів собі на
ці. Лукаш. Жито половіє, а в житі
ка льону голубо цвіте. МВ. І. 14. Чу
ж і матері гуляють купочками. Мил. 193,
Листи... перечитавши, у купочку склавши.
Мет. 25.
Еуп&ва, ви, ж .і Раст. Тагахасаш оІГн
сіпаїе. Вх.- Уг. 248.
*
* Еуп&вва, ви, ж . 1) Раст. Вапипсиїик
ауѵепвіз Ь. ЗЮЗО. І. 133. 2)^=Купалка.
Вх: Лем. 430.
х ^
^ Еудбйла я купбда, ли, ж . 1) Имя
женскаго существа, уноиинаемаго къ пѣсняхъ въ ночь подъ 24 іюня во время
празднества Купила. Де Купала ночувала'}
Упала Купала на Йвана, Грин. III. 12б,
Ум. Куп£(й)лиця, куп4(й)лочка^ Н а улгіці
купайлтг (Чуб. III. 195),—т. е. празд
нуется Купили. Купаленка а- купа вийшлё
та й- окропом очі завішала. Мет. $12.^1?
Купалочки три дочки. Мет. 311. Ой Купалочка купалася, на бережку сушилами
Чуб. Ш. 200. 2) Только: купила. Раст.:
а)=Куп&ва. Вх. Уг . 248; б) Тиззііа^о іаг&га. іВх* Уг. 248.
і.
Еуп&йдо и вуп&ло, ла, м. 1) Нбчы
съ 23 на 24 іюня, обрядъ празднованія*.
со&ершаемаго въ эту ночь сельской моло
дежью. Чуб. III. 193. Оьоюдня Купала, а
завтра Івана. Чуб. III. 205. Иногда такъ
называется мѣето празднованія: Н а ку
полі огонь горить. Чуб. III. 221. 2) Чучело,
употребляемое во время этого праздновав
нія. Чуб. III. 194. 3) Дѣвушка, котора^
во время •празднованія; «при обрядѣ гаданія, раздаетъ циѣты. Чуб. III. 195. 4)
Употребленное въ среднемъ <родѣ и какъ
собирательное, обозначаѳтъ лицъ, участвую*
ідихѣ въ. этомъ празднестиѣ. Сходилось ку
пало із дому до дому. Чуб. III. 209. Ум.'
Куп&(й)лочко. Час нам, дівчатка, з купайлочка додому. Чуб. III. 209.
Еуп&йловий и вуп&довий, а, ѳ. От
носящейся къ вуп&ду, жупальскій. Купалове огнище. Е. ДС. 4.
* <*

г Еуп6(й)лочка, ки, іж . Ум. отъ кѵцД(й)ла.
<
(
Еуп£(й)лочко, ва, м. Ум. отъ кѵ.
тіа(й)ло.
Еуийлий) а, ѳ. Красивый? Н а наьиві
на вулиці все купалиг молодці. Ойі нема
нема найкупавшого над Івана над нашого
бо його дівка скупавіла, дівка Красина по
любила., Чуб. III. 201.
' ЕупАлва, ви, ж . Свѣтлякъ, Ивановъ
червячекъ, Ілтругіз, Вх, Уг, 248.
. Еупйльний, а, е =Куп&ловий. Ку
пальний попел. ЗОЮР. II. 38.
Еуп&льиик, ка, м. Купалыцикъ. у
нас цей год купальників багато. Полт. г.
і Купальниця, ці, ж . . Купальщица.
ІІолт. г.
, / Еуп&дьночка, ви, ж . Купальская ночь.
■Тепер тчш-купалъночка,—^не виспалась на
ша панночка. Чуб. III. 212.
Еуп&льия, ні, ж . Купальня. У овечих
воріт е купальня. 6в. І. Ѵ. 2.
Купанйна, ни, ж . Безпрестанное ку
панье..
- Копанка, ки, ж . Купанье. Пісчане
дно світилося й жовтілої Те місце дуже
гарне було для купанки. Левиц. Пов. 102.
Еуп&ння, ня, с. Купанье.
Купатень, тню, м. Раст. Ргипеїіа
ѵиі^агіз. Вх. Пч. І. 12.
» Еуп&тн, п&ю, еш, гл. Купать. Иноді
треба буває купати хворого чоловіка в теп
лій воді. Ком. II. 81. Кучеряві верби ку
пають у воді віти. МВ. І. 18.
Купитися, п&юся, ешся, іл. Купаться.
Хто по кладці мудро ступає, той ся в бо
лоті . не купає. Ном. Душно мені:
ходім, дочко, до ставка купатись. Шевч. 22.
* ЕупЗка, ви, ж . Раст, Сопѵаііагіа
таіаііз Ь. ЗЮЗО. І. 119.
< Е^иер, пра, лі. 1) Хвостецъ и вообще
сѣдалищная часть туловища человѣка. О1861. XI. Сйид. 35. У купрах болишь. 2)
Хвостецъ (нтицй). 3) Коецьі платка въ
женской голОвной повязкѣ? Жінки зав'я
зують голову в хустку із купром— от, тро
хи так, як київські міщанки. Св. Л. 2.
Ум. Куприк. Приніс нам зять курку, по
садивши на бандурку, посадив он є мудро—
куприком на полудне. Гол. II. 673.
Еупѳрцбо, су. лс. Купоросъ. Купервасу
купувала— чорні бровй малювала. Нп.
• Капець, пця, м.< Кучка, толпа. Коло
його хлоп'ят і дівчаток купець. О. 1861.
ГѴГ. 147. Употребляется въ творительн.
падежѣ какъ варѣчіе: иупцеи. Всѣ вмѣстѣ,

Купець—Купуванйй. *
деѣмъ обіцествомъ, толпою. Жив він (Квіт*
*а) найбільш у городі; купцем горнулось до
$ оіо найкраще харьківське товариство. К. Г.
Кв. XV. До мене хлопиі з усіх кутків так
д купляться купцем* Г. Барв. 223.
„ ^ Купбць, пцй, лс. 1) Куііецъ. І по куп*цях, і,по.пан ах пішла про неї слава всюди. Гліб, Ось слухай, но, купче! Каменец.
Ѵ..2) Покупатель. Найдеться купець і на
дірявий горнець. Ном. №. 5209. Ум. Куп*
чм. Дочку Галю заміж дала, дала ж вона
'за купчика. Нп.
»
Купбцтво, ва, с. 1) Торговля. Іде
цупець на ^купецтво. МУЕ. Дії. 33. Сухобрус усе ходив до магазина, не кидаючи
купецтва. Левиц. Пов. 50. Отцева-мат
чина молитва в купецтві, в реместві ца
поміч помагає. Мет. 2) {Купечество.
Купбцький, а, в Ку нечесній. Так оце
та смиренна, богомільна купецька дочка.
Левиц. Пов. 62.
К у п ’евйха, хи, де."^Купина. Ніжин,
у . Богод. у. *
Еупйло, ла, с. Деньги (шуточно)' Купив
6а, та купила притупило* Ном.'№ 10495.
. Купинй, нй, де, Зелень на кочкѣ среди
воды, а также и самая кочка. Пнеться, як
жаба на купину. Ном. № 9245. У тебе
борода, як у лузі купина. Козак бідний
убит лежить на купині головою. Макс. Ой
твоя мила у лузі над водою умивається
зіллєчком-купиною. Чуб. V. 518. ’ 2)=Купена» ЗЮЗО. I. 119, Ум. Купйнна. Пошпотався під Нечаем коник на купинку, зло
вив ляшок,' скурвий 'синок, його, за чуприн
ку. Гол. * * '
.
К у п и н й с т и й ,а ,е . Поросшій кустами
травы; кустистый. Желех.. ‘
Купиийсто, нар Кустисто. Желех.
Купйтн. См. Купувати.
Купитися, плюса, пишея, м .= К у п читися. Чужі‘ дітїі! до неї* ку'плятъек.
Г. Барв. 239л А що ти скажеш про пос
пільство, що купиться коло Н іж ена?. К.
ЯР. 305, Куптесь у полки, \ кричіть у
раду. К. ЧР. 355. Кругом* цього иаря ку
пилась ціла академія писателів. К. Іов.
IX. Думка за думкою купиться. Г. Барв. 48.
К^пі! іл.*, дѣтс. Купаться.
К упівля, лі, де.= К уи л я . Желех.
Купіль, полю я плю, лі. Купель, по
суда для купанья, также . вода лдля ку
панья. Звеліла принести купіль, налити
окропів і почала купатись. Левиц. І. 393*
Лучче було мене, мати, в купелі заляла,
ніж мя таку нещасливу на сей світ пус
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кала. Чуб. V. 316. Що ти мене, моя ма
ти, в куплю не залляла? Гол. І. 239.
Купільник, ка, лс. Банна. Вх. Зн. 30.
Купідьииця, ці, де. = Купільник.
Желех. г
\ Куш нка, ки,' ‘а^.==Купка. Желех.
Купгнки— малі копиці сіна. Вх. Зп. ЗО, ’
К^пва, ки, де. Ум» оть к^па.
К^пки, гл., дѣтс.=К упі.
к Купле нйиа, ни, де. Беши, пріобрітенныя покупкою.
К^ш нц л і, де. 1) Купля, покупка.
Ні дар, ні купля« Ном. Купля руки пені,
а 4продаж гріє. "Ном. №' 10493. , Сей Тваненко напропале. закохався у ярмарках, у
куплї та в продажі. МБ. II, 136, 2 )’ По
купка, купленный предмета! Ідіть поди
віться на мою куплю. Волч, у.
Купяйти, лйію, еш, іл! Покупать. Що
т и, мій Степане^ там будеш куплять?
Луб- V. 635. От вони уіішли в містечко
і почали все куплять. Рудч. Ск. Д. 200,
Купнйй, 6, 6, Покупцой. Купне щупне» Ном, № 10482. Л. ні то воли продаж
ні, а ні то вони кут і, Грин. Дії, 518. і
* Купбваний, а, в. І ) 'Покупной, куп
ленный^ Та роздавав нехай вже свій усім
даром, а то вж е й купований, що іменно
по дорогій ціні купував, і т$й роздавав.
Жв. II. 27, 2) Купована ийти. /Женщина,
(которой поминально, , продають больного
(за 2— 3 коп.); отчего онъ, согласно на
родному (повѣрью, долженъ выздоровѣть.
.Грин. 1. ,31.
Л
.
1 *
(
Купоньки, іл., дѣ тс.= К уп і, Купочки, купоньки. Кв. II. '99.
Кепочка, ки, де, Ум. оть к^па.
К^почкн, м., дѣтс-^К упі.
Кепочок, чка, лс. Кучка. Стоїть купочок молодиць і дівчат. ( МВ. І* 23, Не
їдав йому %
Господь діточок купочкауроди
лась дівцинка одна одним< МВ, І». 35,
К^пра, ри, .де.=£Купер. Ти козак,
\тілько купра не так,* Ном. № 797.
Купр&жити,, ж у, жиш, гл. Кутить.
Як загуляють, так неділі дві або три купражуть. КС. 1883. ХІ^ 503'
, ' Купр&тий, а, Ѳ; Имѣющій большой
задъ (о людяхъ, птицахь). Купрйта дівка.
Родъ брани.
- ,
.
'; і
К^прик, ка, лс. Ум. отъ к^пер.
Куптйтися, чуся, тишея, гл.? Ой куптитъся^ куптитъея,. аж коржик котить
ся. ЗОЮР. II. 27
Купув&ния, ия, с. Купля; покупаніе.
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Купувати— Курбельоха.

Купування та перепродування* Мир. Пов.
II. 56.
К упувіти, п^ю, еш, сов. в. купйти,
плю, пиш, м. 1) Покупать, купить. У наряді доброю коня купувала. Макс. Люде
знають гірку долю, не йдуть купувати,
та й не хочуть купувати,.не хочуть пи
тати. Мет. 13. 7 хліба ні за що купити.
МВ. Купувіти молоду. Въ свадебномъ обрядѣ давать угощеніе и деньги братьяыъ
невѣсты и ихъ товари щамъ, которые будто-бы продають послѣднюю. Мил. 123.
2) Брать землю въ аренду. Чане можна б
на цей год купить де небудь землю на овес?
Нѣжин. у.
К уп^сі, гл., дѣтс. = К уп і. Купочкикупусі! Кв. II. 99.
Капцем, нар. См. Капець.
К^пці, м ., дѣтс. = : К упі. О. 1862.
IX. 119. г
Купцівна, ни, ж . Дочь купца. Купцгвни не схотіли навіть пити чаю. Ле
виц. Пов. 55.
Купцювйти, цюю, еш, гл. Бести тор
говлю, быть купцемъ. Дай, Боже, щоб він
і купцював, він нас ніколи не обіжав. Чи
гир. у. Попереду придбай грошей, а тоді
вже учи куптовати дітей. Лебед. у. Твоя
доля— купцювать. Грин. І. 112.
К^пча, чі, де.= К уп л я. Та я не хочу
її й купчі, як вона понароблювала мені
отам добра. Черк. у. Не навчить купча,
а навчить продажа. Чуб. І. 298.
Купчйк, ка, м. Гвоздика, Та§е(е§
егесіа. О. 1861. XI. 29. Василечок, одбиешись від свою роду, других василечків, що
їх заступили задирливі купчаки, побра
тався з жменею конопель. МВ. III. 138.
Купчйк дикий, болотний. Раст. Вісіепз (гіраїіііа. Вх. Ич. І. 9.
Купчйстий, а, в. Кучкой собранный;
густой; кустистый. Вх. Зн. 30. Купчіста
(лиштва). Родъ вышивки. КоІЬ. I. 48.
Копчик, ка, м. Ум. отъ купбць.
Купчик, кй, м. Покупатель. Учора
купчик приходив,— чи не продам . меду.
Лебед. у.
Купчина, ни, де.=К упка.
К^пчити, чу, чиш, гл. 1) Продавать.
Вх. Лем. 430. 2) Вмѣстѣ, въ кучѣ нахо
диться. Вх. Лем. 430.
Купчитися, чуся, чишея, гл. Т іс
ниться, толпиться, собираться, скопляться.
МВ. III. 104. Глухи кропива купчиться.
МВ. (О. 1862. [. 96).
Купчйха, хи, ж . Купчиха. Проти

йою стояв один купець з молодою купчи
хою. Левиц. Пов. 55.
Купчйця, ці, л с= К у п ч п х а . Зміев, у.
К уп ’й, 4 , с. = Купина. Заріс той
шлях куп'ям та боЛотом. КС. 1882. IV.
169. Не мучте (пропасниці) бідних хрис
тиян, трясіть куп'ями, очеретами і бо
лотами, Чуб. І. 120. Єдин каже: ій богу
бачив— не тільки що воду тяма (веселка),
але й куп'я перла у хмару. Дещо.
I. І$ур, ра, м. 1) Иѣтухъ. Желех.
Кури піють. Пѣтухи кричать. Ой рано,
рано кури запіли, а гце ранійше пан Ва
силько встав. Чуб. III. 285. 0 курях. Бо
время пѣнія пѣтуховъ. Опівночі застог
нала, а о курях сконала. Гол. 2) Кур-зшя,
м. Раст.: а) РоІепІіИа ТогтепШІа 8сЬгапк.
ЗЮЗО. 1. 132; б) Сопѵаііагіа Роїу^опаїиіп
Б. ЗЮЗО. І. 170.
II. Кур! меж. Зовъ индю ковъ. Ти не
знаєш, мій миленький, як индичку звати?
Кур-кур! прийшов кум,— ми ж будем гу
ляти. Нп.
К^ра, ри, ж . ' Курица. Н а Юра схо
вається в жит і кура. Ном. № 436. Кура
кудкудаче. Вх. Лем. 429. Моя кура жовтобура, гце й чубок, і на правій ніженьці мо
тузок. Нп. Кури сокочуть, у міх не хо
чуть. Ном. Усі кури на сідалі. Мет.
Курй, рй, ж . 1) Пыль. Кура встає
шляхом. Мир. ХРВ, 128. Куру підняти.
Переносно: завести ссору. Чорт батька
зна з чого таку куру підняли. Стор. 2) Мятель. В сніжну зіму, як нема кури, отара
виходить в степ. О. 1862. V. Кух. 30.
К урій, раїб, м. Раст. Заїзоіа коіі.
ЗЮЗО. І. 134.
Курійниця, ці, ж Веревка, которой
въ кубанской степи прикязываютъ на арбѣ
собранный для топлива курій и вообще
топливо. О. 1862, V. Кух. 38.
Курітор, ра, м. Лицо при церкви,
соотвѣтетвующее по своимъ обязанностям»
церковному старості. Вх. Лем. 430.
Курйх, ха, ле.=Курій. Желех.
Курішка, ки, ж . Курочка. Ум. Ку~
рйшечка.
К^рбало, ла, с. Болѣе глубокое мѣсто
въ рѣчкѣ. Шух. I. 81.
Курббли збивати. Взбивать облава
пыли. Желех. См. Курделя.
Курбблити, лю, лиш, гл. В ихриться,
клубиться; л етѣ ть вихрем ъ. Желех.
Курбельбха, хи, ж . Мятель, вьюгаЖелех.

Курбелювата~Куріншш.
Курбе люв&ти, лй>ю, еш, м .= К ур бѳ^рітИ» Желех.
Курббт, та, м•? Наш брат курбет
хліба не втреть, а бублики лупить, як
хто купить. Нон. № 12355.
К^рва, ви, ж . Распутница.
Курв&ль, лй, м. Распутный человѣкъ.
Ном. № 11213.
Курва лькувйтий, а, е. Распутный.
Курвалъкувата жінка. Черк. у.
К^рвити, влю, виш, м. Распутничать.
Як умер чоловік, давай вона курвити.
Харьк. у.,
Курвій, вій, лі.=Курваль. Желех.
Кургйн, ну, м. Курганъ. М и підемо
косити. То ти, як уж е буде ютова (каша),
вийди на такий-то курган да й зови нас.
ЗОЮР.
Бургйкати, чу, чеш, гл. 1) Визжать.
Кургпче, як свиня в дощ. Ном. № 12451.
2) Тихо пѣть. Гребці і весла положили,
та сидя люлечки курили і кургикали пі
сеньок. Котл. Бн. Кургиче собі пісню під
ніс. Черном.
Кургбн, на, м. Особаго устройства
большая телѣга у нѣмецкихъ колонистов!»,
фура. Минули деякі німці на курюнах. О.
1862. IX. 120.
Курдблиця, ці и курдбля, ді, ж .
Сильно идущій снѣгъ. Ко нот. у. Желех.
Курдѳдь (дя, м.?) Родь болѣзни у
скота, а также названіе червя, о которомЪ
народъ думаетъ, что онъ причиняетъ эту
болѣзнь. Вх. Лем. 430.
Курдиибн, ну, м. Кардамонъ. Гнав
пінную на курдимон. Мкр. Г. 69.
Курд^пѳль, пля, м. Карликъ. Желех.
Курдюк, кй, м. Болѣзнь языка у ско
тины. Кіев. у. и Подолье, г.
К^рѳвиця, ці, ж . Мятель, вьюга.
Желех.
Курѳвійниця, ці, ж . = Куревяця.

Ж е л ех .
Курево, ва, с. Дымъ. То гуляла ска
жена наша недоля... то розстелеться по
степу пёкелЬним чадом і на десятки літ
не опам*ятуетъся народ од того дияволь
ською курева. Стор. Ї. 248.
Курбга, ги, ж . Абрикосъ. Кременчуг.
У. Слов. Д. Эварн.
Бурбць, рцй, м. Курилыцикъ. Коли
2 й курець, май свою люльку й тютюнець.
Н ом . № 12601. Ти курець?— Курець, ясноылъможний пане! Рудч. Ск. 11. 203.
Курж&н, на, лс.=Кажан. Вх. ПчЛ. 16.
Бурв#(*Ь)-вѳрв?(і6). Чепуха, безсмыс-
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ленная болтовня. Курзю -верзю, Борисихо,
дай куті на гречку! Ном. № 13017. Курзюверзю! Горох молочу! Ном. № 13018.
К^рв» рбй, мн. отъ кур и к^ра.
Вурйний, а, е= К у р я ч и й . Як учис
тить град з курине яйце, всю пшеницю до,
стебла вибив. Стор. I. 21.
Бурйти, рю, риш, одн. в. Курн^ти,
н^, нбш, и . 1) Курить. Отто Гонта
з Залізняком люльки закурили. Страшно,
страшно закурили! І в пеклі не вміють
оттак курить. Шевч. 179. Дурень нічим
ся не окурить: горілку м’б та люльку ку
рить. Ном. № 6207. 2) Дымить. Н е ку
рила, не топила,— на припічку жар-жар .
Макс. 3) Пылить. Н е кури бо так вимі
таючи,—-курить, як черт дорогою! Мнж.
162. 4) Мчаться, подымая за собою пыль.
Курить, . як чорт од какаріку. Нои. №
4220. Як ось... із Переяслава до Сомка го
нець курить. К. ЧР. 183.5) Кутить, пьян
ствовать. Троянці добре там курили: дали
приманку всім жінкам, по вечерницях всі
ходили, просвітку не було дівкам. Котл. Бн.
Курйтися, рюся, ришся, гл. 1) Ку
риться (о табакѣ). Чогось у . мене не ку
риться,— чи табак не сухий, чи що. 2)
Пылиться. Не жаль мені ,ідоріженьки, що
куриться курно. Мет. 22. 3) Дымиться.
Зеленая ліщинонько, чом не гориш, та все
куришся? Нп. 4) Куриться, испускать благовоніе. Куривсь для духу яловець. Котл.
Ен. Нате і мій гріш на ладан, щоб і моє
перед Боюм курилось. Ном. 6433.
Кориця, ці, ж .= К у р к а . Сліпій кургщі все пшениця. Ном. № 6409. Дарма, що
в черепку, аби куриця жарена, куриця ва
рена. Ном. № 12183.
Бурйчка, ки, ж . Папироса. Кожен,
придивлявсь на тютюн, кожен ліпив куричку. Св. Л. 235.
Курйшка, кн, ж . Глиняная кадиль
ница для ладона, употребляемая крестья
нами. Вас. 183.
Курище, ща, с. 1) Облако дыму, пыли.
Од диму сонце закоптилось, курище к небу
донеслось. Котл. Ен. 2) (Съ удареніемъ на
первомъ слогѣ). Дымящійся костерь. Богуславъ.
І. Курій, рій, * . = Курець. Драг. ІЗ
П . Бурій, рій, м. І) Гермафродить
куриной породы. Вх. Пч. 1. 14.2) Еврейскій мясникъ, рѣжущій птицу. Желех.
Курінний, а, в. 1) Шалашный. 2)
Относящейся къ запорожскому курінф.
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Куріння^-Курно.
у

і

Отйман иурінний. Начальникъ части запорожскаго войска. От. Курінь 3. Хведора
Безрідного, отамана курінного постріляли,
порубали, АД. І. 248. Часто вмѣсто/ отіиан курінний говорится просто курінний.
Оставили на мої руки товариша— занеду
жав у їх курінний. К. ЧР. 207.
Буріння, ня, с* Куренів (табаку). А
воює мені це куріння ввірилося! Геть з ха
ти, усю Ъату запоганив своїм тютюном/
Полі*, г.
Курінь, нй, я. 1) Щалапгь, курень.
Кругом мовчки подивилась; бачить—ліс
чорніє; а під лісом край дороги либонь ку
рінь мрів. Шевч. 2) Иногда такъ назы
вается вообще жилище или мѣсто жили*
ща. Сперму окне він ув одній хаті на
старому курені, а оце годів зо два назад,
виселився за нарину. О. 1862. V I. 60. Въ
Подольск, губ. говорять, приглашая войти
въ хату: Хати наші на цвинтарі, а вас
Прошу до куріня. О. 1861. XI. Свид. 52.
3) Казарма у запорожскихъ к&заковъ. Те*
бе козаки не злюбили і в курінь не пусти~
ли. ЗОЮР. I. 216. У Стороженка упо
треблено въ значеній казармы вообще;
Біля мурованою костьола стояли курені на
три тисячі кварцяною війська. Стор. МПр.
66, 67. 4) Составная часть запорожскаго
войска. 5) Часть села или города (имѣетъ
обыкновенно н особое названіе). Черниг. г.

Куріпка, кн, ж . 1) Курица. 2) Куро
патка. Певно полює за куртками і вже
побачите коли яка-небудь не заплутається
і$ його сільце. Стор. II. 243. Ум. Куріпоньйа, иуріпочка. Курточка рябенька сокорить.
К. Дз. 163. Задумала бабусенька* та за
багатіти, посадила куріпочку, щоб вивела
діти. Нп.
К уріп’й, п’йти, с Цынленокъ. Ой
погнала бабусенька куріп'ята пасти, сама
сіла на припічку куделицю прясти. Нп.
Ум. Куріп'йткц, куріп’яточко.
Куріти, рію, ріеш, и . Быть пыльнымъ, пылить. Кропить дощик дороженьку,
да щоб не куріла. Макс. Тепер не курітим*у—дощик пройшов. Знов щось куріеу
тільки не туди, а відтіль ближче, ближче,
пил такий збива. Г. Барв. 74.
К^рка, ви, ж . 1) Курица. Голодній
курці просо сниться. Ном. № 9475. Дмитер
хиніер: ззів курку та й сказав—сама поле
тіла. Ном. № 3068. Курка в штанях. Курица
съ оперенными ногами. Хере. 2) Ѵиіѵа.
Ум. Курочка.

‘ Каркати, рчу, лиш; іл. Урчать, у
череві курчит. Вх. У г* 248.
КурводйИ, йа, м: Въ загадкѣ:
тухы Вийшов царь земляний (=миша) і
пита царя Куркодима, чи не бачив царя
Цурупала Г=кота)? Грин. І. 249.
Курвоід, да, м.* Пожиратель куръ.
Употребляется въ значеній ."лакомка. Такъ
названы въ старинныхъ стихахъ о желтоводской битвѣ (1648) польскіе паны и во
обще польскіе солдаты: От ж е Хмельниць
кий може,— помооки йому, Боже,— тих
куркоїдів бити, як жидів не живити! Ю ж
утікатбть з валів: бояться самопалів. АД.
II. 136. Тих куркоїдіву як жидів, не ж и
вили. Нбм. Л? 873.
> Куркувйти, вфю / еш, гл. Кричать
кречетомъ. ^
Куркуль, лй, м. Пришлый, захожій
изъ другой мѣстности человѣкъ, поселиншійся на постоянное жительство. Екатер.
г. Залюбовск. Слов. Д. Эварн. Въ Чигвр.
у.—прозвище, даваемое въ насмѣшку м і
щанами казакамъ черноморцамъ.
Курдйпий, а, е. Человѣкъ съ изуро
дованными на рукахъ и иогахъ пальцами.
Лубен, у.
Курлйпиця, ці, ж . —Курлапий.
Курл^! меж.у выражающее крикъ жу
равля. Коли № один оюуравель: курлу! Грин.
I, 223.
Курлюкати, Паю, еш, гл. Кричать (о
журавляхъ). Журавлі десь курлюкають на
ширлах. Сим. 2 0 4 /
Куржйн, на, .и.=Курмей. Желех.
Курнаннна, ии, ж . Разорванное платьеСкинув з себе курманину. над ними іюсыняв. Гол. III, 95,
Буржйччя, чя, с. соб. Отрепья, ю хмотья. Желех.
Куржбй и курній, ней, м. Веревка.
Шух. I. 84, 98. Вх. Зн. 30.
Курнйй, й, 6. 1) Дающій иного дыму.
Курне уіілля. Міусск, окр. 2) Дымный;
курной. Курна хата. Шух. I. 96. 3) Пыль
ный. Курний шлях*
Бурийк, кй, .м. Нтичникъ, курятнпкъ.
То зазирне в курник. Гул.-Арт,
Курникати, каю. еш, и . Мурлыкать,
бормотать. Один тілько під лавою кон{!*т
дерат п'яний не здужа встать, а курнакау п'яний і веселий. Шевч. 140. А №
ними сліпий волох... шкандибає, курникав.
Шевч. 161.
К£рно, нар. Дымно; иыльно. Курилися
•Ьріхсенька, курилася ю/рно. Чуб. V. 164.

Курнути—Курячий.
Курнути. См. Курити.
Бурийв! меж. [Іодражаніе мяуканью,
^едех. *
Бурнявка, ки, ж . Раст. Дождевикь,
Ілсореічіоп. Вх. Уг. 248,
Куроїд, да, * .= Е у р в о їд . Лях, по
й(по мислі, то син чортів, вражий, пога
ний, негідний, курогд, жабоїд. Левиц. (Прав
да, 1861, 437).

БУров, рва, м. Еурокъ. Да вже шаблі
заржсюіли, мушкети без курків, а ще серце
козацькеє не боїться турків. Макс. Одвів
курка і вже хотів був стріляти. Чѵб.
І. 154.
Буроврйд, да, м. Крадущій куръ.
іМир. ХРВ. 256.
Буролйп, па, ле.=Курокрад.
ЕУронька, ви, ж . Ум. оть вурва.
КУроньво, ка, м. Ум. отъ І. Бур.
Куропйтва, ви, ж . Куропатка. Муд
рий! Ззів куропатву, а каже, гцо обгриз
лась. Иом.^Л? 3067.
Бурош ння, ня, с. Пѣніе пѣтуховъ.
"Учора я довю сиділа, ігж до куропіння си
діла, все ждала, та ні,— не діждала. Сніп.
224. '
Буроспів, ву, м .^К уропіння.
Курохвйт, та, лі.=Куроврйд. Прибіг
к троянцям, захапався, мов з торгу в шко
лу курохват. Котл. Ен.
КУрочва, ви, ж'. 1) Ум. 'оть вурва.
Нема т ієї курочки, що несла золотії яєчка.
Ном. № 1843. 2) Куриная слѣпота. У мене
курочка була на очах... Так мені видно
стало, наче не було в мене курочки. Грин.
П. 95.
*!■« БУрта, ти, ж . 1) Короткое одѣяніе до
пояса.’ КС. 1882. VIII. 385. 2) Коротко
хвостая овчарка. Ой ішов чабан дорогою, а
курта йшла долиною. КС. 1882. VIII. 385.
Куртйтий, а, ѳ. Короткохвостый.
Куртий, а, е. Короткій. Вх. Зн. ЗО.
,
Куртка, ки, ж . ^Короткое мужское
одѣяніе: родъ кафтана или родъ казакина
съ тальею и узкимъ стоячимъ воротыикомъ;’ возлѣ Львова—полотняная одежда
только до пояса. Гол. Од. 17, 54, 44.
. Курчй, чйтИі с. 1) Цыпленокъ. 3 кур
чатами квочка... кублилась у моркві. ЛеВйц. I. 28. В запалі налетів на М ага, як
на мале курча шулік. Котл. Еп. VI. 32.
Хбдить, як курчйта погубйв. Имѣетъ расте
рянный видь. 2) мн. Курчйта. Трещины
въ кожѣ на рукахъ и ногахъ отъ холода
в вѣтра. Ум. Курчйтко, курчйточко. Ой ви
сиділа квочка четверо курчаток. Чуб. III.
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194. Уже яєчко наклюнулось, то й кур
чатко незабаром вилупиться. Ном. № 4891.
4 Курчйти, чУ, чйш, и . О голубяхъ:
ворковать. Голуби курчат. Говорится так
же и о лягушкахъ, когда онѣ урчать.
Жаби курчат. Вх. Уг. 248.
БУрчин, а, ѳ. Принадлежащій курицѣ. Курчина сем'я. К. Дз. 138.
Курй, рйти,с. 1)=Курча. 2) мн. Кур»та=Курчата (см. Курча 2). '
КУрява, ви, ж . 1) Пыль.* Іде шля
хом до Києва берлин шестернею... Опинив
ся против старців—курява лягає. Шевч.
89. У степу курява така, наче чия вели
ка панщина почала віяти жито на току.
ЗОЮР. І. 291. 2) Мятель, вьюга. Н е ве
лика курява, та багато людей губить.
Ном. № 13842.
Бурйвиця, ці, ак\=Курява. Желех.
Курйв, ка, лі. Навозь для топки.
Буряний, а, 'в. Пыльный. Ой із тою
киряною шляху привертайте к зеленому
гаю. Рудч. Чи. 98. ‘
Буряийця, ці, ж .= К у р я в а 2. Вх.
Уг. 249.
Курятина, ни, ж . Куриное мясо. Та
казала собі снідання дати, снідання дати—
все гусятину, є ї подруо/сечки— все качати
ну, єї кухарочки— все курятину. Чуб. III.
403.
4 Курйтнив, ка, лі.=К урнив. А хо
дім, панотці, гцо там за диво діється в ку
рятнику. Левиц. І. 189. По заході сонця
іди в курятник, під сідало з нездоровою ди
тиною. Чуб* І. 141.
Курйч, чй, м .=К урець. Вх. Лем. 430.
Курячий, а, ѳ. Куриный, пѣтушій.
‘Посталили собі хатку на курячій ножці.
Рудч. Ск. І. 27. Іди собі на очерета, на бо' лота та на дрімучі ліса, де курячий глас
не заходить. Чуб. 1. 134. Куряча головй.
Дуракь. Н е плачте, курячі голови, вам
' треба радуватись, а не плакать. К. ЧР. 416.
Куряча лйпка. Раст. ТпГоІіиш топіапиш.
Воно і походить на курячу лапку. Черк*
у. Курячі бчки. Раст Курослѣпникъ, Апа§а11із агѵепзіз Ь. ЗЮЗО. І. 111. Куряча
сліпотй. а) Болѣзнь глазь. Як гцо перший
раз побачиш (горицвіт) та насушиш, то
воно, добре од курячої сліпоти підкурювати.
Чуб.* б) Раст.=Курячі бчки. У Рогов.
‘ Кагшпсиїиз роїузапіЬехпиз. ЗЮЗО- І. 133.
У Шух. Капипсиїиз асгіз. Шух. І. 22.
Куряче стегбнце. Раст.—Куряча лйпка? Ку
ряче стегенце в борщ по весні кришуть.
Константиногр. у.
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Курячка—Кут&ч.

Курйчка, ки, ж . Куриный пометь.
Желех.
Кус, са, м. 1) Кусокъ. Н е тягни,
Ониську, уса до Івановою куса. Ном.
Перший кус усьому голова. Ном. № 11964.
2) Немного. Желех. Іде Сава з України,
юж кус засмутився. Гол. II. 123. Ні кус.
Ничего; ей мало. Н і кус не помогло. Вх.
Зн. 41.
Кус&к, к&, ле.=Кусок. Кусак сала.
Шух. I. 50.
Кус&ка, ки, об. 1) Куели вый человѣкъ. 2) ж . Водка, настоянная на перцѣ
съ прибавкой и иныхъ кореньевъ. Маркев.
171.
Вусбти, с&ю, еш, одн. в. куснути,
Н^, нбш, іл. Кусать, грызть. Інший в нот
кланяється, а за п'яти кусає. Ном. №
3047. Козаки, прислухаючись, тільки уси
кусають. К. ЧР. 314.. Оріх кусає. Мет.
Кусі йогб! Восклицаніе, натравливающее
собакъ.
Кусйтися, сбюся, ешся, гл. Кусаться.
А собаки ж у вас не кусаютсья? К. ЧР.
Кисень, сня, м. 1) Кусокъ. Відвалив
криги кусень оттакий завбільшки. Харьк.
у. 2) Сильно выстриженное мѣсто. Обстриг
так, гцо скрізь по юлові видно кусні. Лебед. у.
Кусі! См. Кусати.
Кусіка, ки, ж . Все кусающееся.
Желех. Лізе кусіка з-за сусіка, очі заочила,
руки заручила, зуби зйзубила. Н. пог. (Зоря,
1883, 323).
Косінь, сня, лі.=К усень. Се мій куегнь, не їж , а то будеш на тім світі ку
сатися. Уман. у.
К^ска, ки, ж . Все кусающееся, гры
зущее (мыши), насѣкомое-паразитъ (вошь,
блоха, клопъ и пр.). Вх. Зн. 31. Желех.
Кусливий, а, е. Кусливый, кусающійся. Звяіливою не бійся, а кусливою. Ном.
№ 7256. Чорна комашня, то ця не кусається,
а оця руденька— то клята куслива. Канев. у.
Кусм&н, н&, м. Кусище. Міусск. окр.
Кусник, ка, лс.=Кусок. Желех.
Куснути. См. Кусати.
Кусбк, ск£, м. Кусокъ. Бої дав роток,
дасть і кусок. Ном. № 75. Як хліба край,
так і в хліві рай; а як4 хліба ні куска,
так і в горниці туска. Ном. № 1397. В и
мене хліба куском тепер дорікаєте. МВ.
І. 10. Сала кусок положила на кружечку.
' К. ЧР. 242. Но о сахарѣ, соли, льдѣ, го‘ воритея не кусок, а грудка. Ум. Кусбчок.
Кусочок з воловий носочок та м'якушки з
шапку. Ном. № 12219. Кинь ці собаці ку

сочок хліба, то і вона буде за нами йти.
Рудч. Ск. І. 155.
Кустрбць, цй, ле. Чирей, прыщъ;
струпъ. Вх. Зн. 31.
Кустрйця, ці, ж . Раст. Занозка; ов
сяница; Кевіиса. Вх. Уг. 249.
К^счнк, ка, м. Ум. отъ кус. Упо
требляется въ значеній: немного. Вх. Зн. 31.
Кусь! меж. Восклицаніе, натравли
вающее собакъ. См. Кусати.
Кусючий, а, е — Кусливий. Кусючі,
мухи. Чигир, у.
Кусй, ейти, с. 1) Все кусающееся.
Желех. 2) Кусливая змѣя. Желех. 3) Названіе злой женщины. Желех.
Кут, та, ле. 1) Уголъ. Запалю я край
ню хату на всі штирі кугпи. Гол. IV.
448. Мою Василя поховали за цвинтарем
у куті. Федьк. Язичок мельне та й у кут,
а губу натовчуть. Ном. № 1122. 2) Про
странство земли въ углѣ, образованному
двумя сливающимися рѣками. Зробила той
кут якась річка самотека, павши у річку
Остер. К. ЧР. 257. 3) Свиной хлѣвъ. Вх.
Лем. 430. См. Кутець. 4) Родъ дѣтской
игры. Ив. 46. См. Куток. Ум. Кутик, куток.
Катания, ня, с. Кутан іе.
К^тас, су, ле. 1) Кисть (на одеждѣ и
пр.) для украшеяія. Гол. Од. 18. Н а на
шій ясній фані кутали шовкові. Федьк.
Пов. I. 51. 2) Въ гуцульской церкви,
имѣющей видъ креста съ .четырьмя крылья
ми: небольшой навѣсъ отъ дождя въ томъ
мѣстѣ, гдѣ крыша крыла сходится съ
крышей осмірки, составляя уголъ. Шух. I.
118. Ум. Кутйсик.
Кут&сик, ка, ле. 1) Ум. отъ к^тас.
2) лен. Раст. 8і1епе іпПаІа. Вх. Пч. I. 13.
Кстати, таю, еш, гл. 1) Кутать. 2)
Заботиться о комъ, досматривать, воспиты
вать (дѣтей).Желех. 3) Успокаивать, усми
рять. Желех.
Кататися, таюся, ешся, и . 1) Ка
таться. 2) Заниматься; хлопотать съ ра
ботой. Челядь кутался—займаєся, літом
і зімою то у хаті, де варить їст и... пряде ,
тче, красить вовну, шиє, вишиває, пере
шмате, то по за хатою, де доїть вівиі
та корови, ходить коло свиней, обходить
юродовину... Шух. І. 145.
Кут&тство, ва, с Хозяйство? Собствен
ный домъ? Н е будуть тебе при ст арост і
літ чуж і діти у плечі торкати, будеш
ти у своїм кутатстві хліба й соли вжи
вати. КС. 1882. ХН. 498.
Кутйч, ча, ле. Кочерга. Желех.

Кутен- Куховарка.
Кутѳн, ну, л«.=Кутняк. Вх. Лем. 430.
Бутѳрнбгий, а, ѳ. Хромой, косолапый.
Л ис, зи з% кут ернога: я к удаст ься що доб
ы т о—велика ласка п а н а Б ош . Ном. № 8546.

Кутбсик, ка, м. Треугольникъ съ прямымъ угломъ. Кіев. г. Слов. Д. Эварн.
См. Кутас 2.
Кутбць, тцй, м. I) Пазуха въ сѣти.
Браун. 12. 2) Конусообразный глухой консцъ рыболовной сѣти ятіра. Браун. 18.
:») Хлѣвъ. С вині.г. до к у м ц я за ш н я м . Вх.
Лем. 429. См. Кут.
Кути, кую, еш, ід.=К увати. Желех.
Кутий, а, е. Закованный. І спочинут ь
невольничі ут ом лені р у к и , * коліна одпочи
н ут ь , кайданам и к у т і. Шевч. 628.
КУтик, ка, м. Ум. отъ кут. Желех.
Кутйця, ці, ас.= К утя . Мил. 37.
Кутній, я, в. 1) Угловой. В кут ньом у
у м і стояв кіот з образам и. Стор. II. 110.
2) Коренной (о зубахъ). Вх. Пч. І. 15.
На кутні сміятися Плакать. Ном. № 12640.
Смійся , смійся! Засм ієш ся т и в мене на
к ут н і! К. ЧР. 204. 3) Кутня кйшка.—Кутниця. Канев. у.
• Кутнйця, ці, ж . Прямая кишка. Р о 
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Ном. № 343. Кутя багёта. Канунъ
Рождества, сочельникъ. Сим. 145. Кутя го
лодна. Канунъ Крещенія. Передати муті
мёду. Пересолить (иносказ.).
КУфа, фи, ж . Бочка. Г о р іл к а , меди ,
н а базарь.

пива пш к за гми в к у ф а х і їздят ь— хт о
ст рінет ься, усякою чает ую т ь. К. ЧР. 85.

* Кухаренко, ка, м. Сынъ повара.
Кух&рити, рю, риш, гл.=Кухарювати. Лебед.
у.
/
Кухарі вна, ни, ж . Дочь повара.
Кухйрка, ки, ж . Повариха; кухарка.
Звідт іль вона побігла до пекарні ;, перегово
р и ш з кухаркою , вислала ї ї н а ж и т н ій
базарь . Левиц. Ум. Кухарочка. Т а казала
собі снідання дат и , снідання дат и все гу
сятинуу є ї подруж еньки все качат инуу ЄЇ
кухарочки все куря т и н у. Чуб. III. 403.
Кухарство, ва, с. Поваренное искус

ство, стряпня. НВолын. у.
Кухарський, а, ѳ. Поварской.
Кухарчй, ч&ти,с. Поваренокъ. 0 . 1861.
IV. Слов.
Кухарчук, ка, лг.=Кухарча.
Кухарь, ря, м. Поваръ. Ж а б а кри чит ь-верещ итъ, а к ух а р ь н а рож н і ї ї ...т а *
сом аха зап уска скот ині, л а п у п ід хвіст т а
гцит ь . Ном. № 1222. В пекарні ст уко
видира кут н и и ю . Радом, у.
т ят ь н о ж і—к у х а р і обід гот ую т ь, Левиц.
Кутнйк, ка, ле.=Кѳндюх. Вх. Уг. 249. І. 194.
Кухарюв&ти, рюю, еш, гл. Быть по. Кутнйнка, ки, ж . = Кутнйця. Желех.
Кутбк, ткй, м. 1) Уголъ внутренній. иаромъ.
КУхва, ви, ж . —Куфа- Н е см ійсь , ба
Д у ш і гріш ників пи щ ат ь , як к у р ч а т а , т а
рило,
само кухвою спшнеги• Ном. № 8007,
ховают ься по всіх к у т к а х . Стор. МІІр. 47.
Ум. Куховка.
Я ост упилась пш й сіла в к ут к у. МВ. І.
Кухвбт, та, ле. Кисель изъ ягодъ бу
11. 2) Часть, сторона (села). Ой вечеряй ,
зины.
Я к доїли усю ст р а ву , т о н аост анц і
моя м а т и , коли навари ла , а я п ід у н а т ой
подали нам кухвет . Волч. у.
кут ок , де дівчина м ила. Мет. 10. Одна
Кухбнний, а, е. Кухонный.
вулиця н а однім к у т к у співала одну пісню ,
Кухлик, ка и кухличок, чка, л*.
а десь далеко друга й т рет я. Левиц. І. 17.
Ум.
отъ кухоль.
Ум. Куточок.
К ухлй, лйти, с. Маленькій кухоль.
Кутбчок, чка, м. 1) Ум. отъ кутбк.
І лигнув кухл я виш нівки. Сніп. 131.
І ніхт о не бачив у що м ала дит ина у к у 
К ухня, ні, ж . Кухня. Ж а б а кричит ь,
точку плаче. Шевч. 206. І знову н а небо,
верещить
, а к ухарь на рож ні ї ї до к у х н і
бо на землі юрву бо н а їй ш ирокій кут очка
т ащ ит ь. Ном. № 1222. У к ух н і неначе
нема томуу хт о все знаву томуу хт о все
пекло яке п а т л о . Стор. МПр- 72.
ч у є. Шевч. 9. 2) Весенняя игра, которая
Кухнйний, а, е. Кухонный. В о н а з а 
называется еще и мышкою. Чуб. III. 101.
Кутулйти, лйю, еш, и . Плохо же бачила здоровенний кухн ян и й н іж н а столі.
Кухов&р, ра, м. ~ Кухарь. Згодили
вать (напр, о беззубомъ). В о н а не їст ь ,
якогось москаля з м іст а за куховара. МВ.
а кут ул я , я к т а баба. Кобеляк. у. Х л іб —
(О. 1862. III. 64).
я к сухарь сух и й , насилу к ут ул я в його
Куховйрити, рю, риш, гл. = К ухаЧіпка. Мир. ,ХРВ. 179.
Кутй, ті, ж . Обрядовая каша изъ рити. А ви дум аєт е , що нас в и н ст и т ут і
нчменныхъ или пшеничныхъ зеренъ на- не вчили куховарит и? Левиц. Пов. 128.
Куховйрка, ки, ж . Кухарка. Треба
нанунѣ Рождества Христова и Крещенія.
Чуб. ѴЦ. 441. К ут я н а п о к ут іу узварь няньки , т реба й м ам ки і до печі куховар-
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км. Чуб. V. 667. Ум. Куховірочка. І до
печі куховарочку наняв. Мет. 26.
Куховірня, ні, ж . Кухня, поварская.
К. ПС. 111.
Еухов&рський, а, ѳ. Кухонный, по
варской. Почала роспитувати Галю про
якусь куховарську справу. Левиц. І. 225.
Кухоль, хля, лс. Глиняная, деревян
ная или металлическая кружка. Чуб. VII.
386. Будешу будеш ти лежати, питоньки
прохати, та нікому тобі буде і кухля по
дати, Мет. 86. Ко.ю неї на лаві череп'я
ний кухоль з водою. Левиц. І. 75. Старі
кухлі полив'яні, горілкою наливані. Щог.
В. 4. Ум. Кухлик, кухличок. Брагу кухли
ком тями. Котл. Ен. Н а вікнах наставляно в кухликах квіток. Левиц. Та подай,
Галю, та подай мені і кухличок, і відерце.
Мет. 102.
К^хта, ти, лс. І) Поваренокъ. Куди
кухті до патини. Ном. № 13232. 2) Счет
ная единица у продавцевъ галантерейныхъ
товаровъ: нитокъ десять пачекъ, изъ которыхъ въ каждой десять пасом. Вас. 190.
К уцік, ка, ле. Чортъ. Іде полем... То
було й води тут невидно ніякої, а то
млини стоять... А ж ось вискакують з усіх
млинів мірошники... а то не мірошники,
а кутки. ЗОЮР. II. 45.
Куц&н, н і, л і.= К уц ік . Чоловік ста
вив свічечки в церкві, а дійшовши до св.
Михайла приліпив йому одну, а куцанові
другу.— Не ліпи ,— кажуть,— там!— Мені
наказував батько— і того, мов, не гніви, і
того не дражни. Ном. стр. 287. Музика да
мірошник наче родичі, прості* Господи,
кутну. Рудч. Ск. І. 74.
Куцб&йка. ки, ж . Байковая юбка, сши
тая съ лифомъ, корсажемъ. Гол. Од. 21.
К^ций, а, е. І) Короткій, кургузый. Ко
заченьку чорноусии, чому в тебе окупай куций?
Мет. 114. 2) Малорослый. Повибігали ккісь
панночки, куці та бистрії, як сороки. МВ. І.
112. Да й не був він куций, то б то на
зріст малий. Г. Барв. 306. Куца баба. См.
Баба. 3) Короткохвостый, безхвостый. Та
кий я добрий куций, як ти з хвостом.
Чуб. І. 260. Пускать на раду всіх хвоста
тих, а куцих не пускать. Гліб. Далеко ку
цому до зайця! Поел. *4) Чортъ. Куцим
або кутком звуть у нас того, хто в пеклі
грішників припікає. Г. Барв. 306. -Ум. Куцбнький. У других дочки і в двадцять років
ходять в куценькій сукні. Левиц. І. 140.
Дивись згодя: гуляє неборак в Охріновій ку
ценькій Свитці. Гліб. 48.

К^цик, ка, м. 1) У древорубовъ-гуцуловъ при распилкѣ дерева на частий
болѣе короткіе куски ствола. Шух. І. 177.
2) Короткая куртка. Вх. Зн. 31. См. Куцина. 3) Пони, лошадь малорослой породы.
Желех.
Куцйна, ни, ж . Короткая мужская
или женская одежда, родъ свитки, имѣетъ
три складки, называемый усами, и низкій
воротникъ. Харьк. г. ХС. IV. 50.
Куці-б&ба. См. Баба. Сим. 192. Мил. 52.
К*цо, нар. Коротко. Тепер от пове
лось: куцо ходять. Ном. № 11140.
Куцолапий, а, ѳ. Съ короткими по
тами. Подольск, г.
Куцоп&дий, а, ѳ. Съ короткими паль
цами.
Куцорббрий, а, ѳ. О волѣ: съ двумя
короткими ребрами, иослѣдними къ заду.
Волч. у.
Куцорбгий, а, е. Съ короткими ро
гами. Желех:
Куцохвбстий, а, е. Съ коротки мъ
хвостомъ. Вх. Зн. 31.
К^ць, меж. 1) Куць вигрів, куць про
грів. Либо панъ, либо пропалъ. Ном. Л'?
4274. 2 )—и куць-кой! Призывъ для сви
ней. КоІЬ. I. 65.
Куцю! меж. Призывъ для свиней.
Желех.
Куцюр^б, ба, л«. I) Изогнутый палецъ вслѣдствіе уродства. 2) Названіе
танца. Після сіх другі стругали „гусаря‘\
„ой ненькои, „материнки“, „куцюруба\
Мкр. Н. 30.
Куч! меж. Восклицаніе, которымъ го
нять телятъ.
К^ча, чі і ЭЮ
• 1) Куча. Чужую кучу
віючи, вочі завсіди запорошиш. Ном. А’
10314. Малі куча. Игра, въ которой съ
крвкомъ „мала куча!“ играющіе валятъ
одинъ другого въ кучу. КС. 1887. VI.
480. 2) Клѣть для птицъ. Лисичка прибігла і впять украла (курочку); принесла додому, заперла в кучу. Рудч. Ск. I. 20. 3)
Хлѣвъ для свиней. Шух. I. 185. Ум. Кучечка, кучка.
К учінин, на, м. Житель куткй 2.
Кучане— ті сусіде, що на одному кутку
живуть. Константиногр. у.
К^чер, ра и кучерь, ря, ле. Кучеръ.
Харьк. г. Г. Барв. 470.
Кучѳрйха, хи, ж . Жона кучера. Кучерихи дома не було. Г. Барв. 470.
К^чѳрь, ря, ле. Употребляется пре-
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имущ* во ми. ч. 1) Кучері. Кудри. А твій ,. Кучма, ми, ж . 1) Шайка мѣховая
мохнатая. КоІЪ. I. 43. Гол. Од. 19, 69.
кучерь... остригли, і рости не хоче. Федьк.
Поез. І. З і. Голова в кучерях, як у золо* Вас. 156. Благословіть, отчеІ—каже В атому вінку. К. ЧР. 104. О клубящемся сгыъ, знявши кучму. Федьк. Він і по одежі
туманѣ: Туман, мати, по дорозі у кучері щось не просте: татарська кучма насуну
в'ється. Мет, 463. 2) Хвостовыя перья у лась йому на очі. Стор, 2) Всклокоченная
селезня. Кучері в качура на хвости Левиц. голова. Кучму діти. Причинить хлопоты,
Пов. 183. Галицкіе парни-покутяне укра- насмѣяться. Хто в Бога вірує, ратуйте!..
шаютъ ими свои шляпы, гдѣ они назы А хто ж таку нам кучму дав? Котл. Ен.
ваются также нучеряии. КоІЬ. 3) Родъ ор Ум. Кучоика. Чуб. VII. 414.
Кучм&тий, а, е. Густой и всклокочен
намента съ завитками, употребляемаго въ
вышивкахъ, нашивкахъ на одеждѣ, рѣзьбѣ ный (о мѣхѣ). Желех.
Кучомка, ки, ж . Ум. отъ кучма.
и пр. КоІЬ. I. 49. Шух. I. 128, 303. 4)Украшенія изъ загнутаго металлическаго листа
Еучопір, перу, .м.=Каж&н. Вх. Пч.
у крышки курительной трубки. Шух. 1.276. I. 16.
Кучѳрйвѳць, вця, м. 1) Кудрявый
ЕучугУра, ри, ж . 1) Холмъ. Дорога
чедовѣкъ, вудрявичъ. Желех. 2) Раст. пю спускалась у байраки, то обходила куд
8ахі£га§а аіхооп. Лв. 101. Вх. Зн. 31. Ум. латі кучугури. К. ЧР. 91. У потребл. Во
Кучерявчик. Як їдять та п'ють, то й ку мн. ч. обозначаешь холмистую мѣстность.
черявчиком звуть. Ном. № 2329.
На таких кучугурах сів, гцо ніхто не
Б учѳрйвий, а, ѳ. Курчавый, кудря зайде, не заїде. ЗОЮР, І. 108. 2) Куча.
вый. Рибалонька кучерявий. Шевч. 21. Що Яка кучугура з'їдів,— хоч би на топливо
Варочка громадила та Василька принади брали. Полт. г. Кучугура й три оберемки
ла, і чорнявою й кучерявою. Грин. III. 131. (багато). Ном. № 7687.
Куш! или а куш! меж. Крикъ^ котоОй ти, дубе кучерявий, широкий лист на
тобі. Мет. 15. Кучеряві верби купають у рымъ гонять овецъ. КоІЬ. І. 65.
Кушати, шаю, еш, гл.=Куштувати.
воді віти. МВ. І. 18. 2) Названіе мужчи
ны, сажающаго свадебный коровай въ печь. Подольск, г. О. 1861. І. Слов.
Кушйрь, рю, м. Водяная крапива.
Маркев. 103— 104; 3) Кучеряве зілля. Раст.
Оегапіит тоііе. Шух. І. 21. 4) Кучерява СегаІорЫІІит бетегвшп. Сам Дашкович,
капуста. Цвѣтная капуста. Уманець. II. 8. забувши свою философію, обома руками ви?
5) Кучерява м’ята. Раст. МепіЬа рірегіїа 1». бірав раки й рибу з жабуриння і кугииру.
Левиц. Пов. 109. Бодай тая річка кушиѴаг. сгівра. ЗЮЗО. 128.
К учерйвити, вдю, виш, гл. Завивать, рем заросла. Нп.
Кушіль, лі, ж . То-же, что и кошудя,
дѣлать кудрявымъ. Желех.
К учерявитися, влюся, вишся, гл. но употребляется только въ тоиъ значеній,
Виться. Борода біла нижче пояса кучеря что и покраса въ свадебномъ! обрядѣ.
виться. МВ. І. 17.
„Дружко вносить рубашку молодой для
Б учерйвіти , вію, еш, гл. Дѣлаться изслѣдованія, приговаривая: Старости, па
«удрявымъ. Желех.
ни-старости! благословіть покрасу (или
Еучѳрйво, чар. Курчаво, кудряво; из кушіль) в хату унестиГ. Мил. 124.
виваясь. Сизий димок виривається з чар
Кушка, ки, ж . 1) У косцевъ: родъ
кою димаря і кучерЯво розвивається в про- деревяннаго стакана, въ который вклады
зорчатому повітрі. Мир. Нов. П. 84.
вается точильный брусокъ и мусйк— кусокъ
К учѳрйвчик, ка, м. Ум. отъ кучв- отточенной стали; сосудъ этотъ имѣетъ
рйвець.
вухо, которое затыкается за поясъ косца.
Шух. I. 169, 307. Вх. Зн. 31. Въ Екатер.
Бочечка, ки, ж . Ум. отъ кучка.
Б у ч и ти , чу, чйш, гл.—кому. Надо г. такъ называется ведро, въ которомъ ле
едать кому, причинять непріятности. Вх. жить въ водѣ брусокъ. Мнж. 184. 2) Носъ
Зн. 31. Вх. Лем. 430.
(на бурсацкомъ жаргонѣ). А ніс хиба кут
Кучка, ки, ж . 1) Ум. оть куча. 2) ка?— У нас кушкою зветься. (Отвѣтъ бур
Кучки. Еврейскій празднивъ кущей, сака). Св. Л. 49.
{
а также и самыя устраиваемыя тогда куКупшйрка и кушнірка, ки, ж . 1)
Щи. Було ж близько жидівською свята ку- Промыселъ овчинниковъ, скорняковъ. 2)
^ * Єв. І. VII. 2. Горобці в очерет, а Жена скорняка. Желех.
янди в кучки. Ном. № 903.
Кулшнрня и кушнірня, ні, ж . Мае-
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-терская овчинника, екоряяка. Скрізь ти
дають ремейства, ба й плужки, мовчать
кушнірні, воскобійні, кием. Ц. ПС. 111.
Куш нірство и кушнірство, ва, е.
Скорнячество. Чигир, у. Найпотрібніші
для селян ремества підупали, як кушнірство,
чимбарство, колесництво. О. 1862. 1. 52.
Куш нірський и кушнірський, а, а
Скорняческій. Ц ехи: різницький, коновальсь
кий, кушнірський, ткацький, шаповальський.
Котл. Ен. Пі. 44. Він і кушнірську робог
ту знає. ЗОЮР. І. 48.
4
Кушнйрь; р і и кушнір, р і, ж. Овчвнникь, екорнякъ, мѣховщикъ. Вас. 153.
Зо&ишсось у кушніра на жертці. Ном. №
1968. Ідуть у двір, познімавши шапки,
ніокеиомсі кушнирі. Б. ЧР. 214. Він був
кравець і кушнір. Левиц. І. 101. Кушнір
чинить линтварг і смушки на кожухи. О.
1862. Ь 52.
К уш пелі, дй, де. 1) Пыль взбитая.
Піднялася страшенна кушпела. Вихор під-,
актив Ш. Мир, ХРВ. 128. 2) Мятель, вью
га. 2>ула тоді кушпела велика,—смгг «пак
зарав слід і замете. Новомоск. у.
Кушпбдити, лн>, лиш, іл. 1) Пылить
2) Дымить. Д еш як запале ту гаспидську
цигарку та все кушпелить, усе кушпелить,
усе сладе. Е^овомоск. у. Слов. Д. Эварн.
Кушпотіти,
тіш , м .=К уш пелитк І. То ке кушпела кушпотить, т о т а іпарва мчиться на наших. Мир. ХРВ. 128.
Куштбльники, ків, лс. мн. Мелкій
лѣсъ съ полянами на низинахъ. Вас. 206.
К^штра, ря, де. Всклокоченная голо
ва. Ум'явся руками в свою нечесану куит ру. Посипалось волосся. Мир. ХРВ. 234.
Куштув&ти, т^ю, еш, іл. Пробовать,
отвѣдывать. Х т о лихом жартує, том мою
куштує. Ном. № 1968. Куштувіти борщі всякі.
Часто деремѣнять мѣсто жительства или
должность. Полт.
Куш туйок, нку, м. Проба; отвѣды-

ваніе. Оце сотня яблук на продаж; а одно
дай на куштунок людім. Харьв.
Кущ , щ і, м. 1) Кусть. Коло білої
хатки червоніє рясне вишенне, чи високий
кущ калини стріху підпірае. МВ. І. 18.
Цвів кущ панської рож і. Левиц. І. 23.
Тоді ляхи догадливі бували, усі по лісах,
по кущах повтікали. Макс. 2 ) = Кущанка.
3) Группа. Трохи далі— на белебені— стоїть
кущ вітряків, обвішавши крила. О. 1862.
IX. 61. Ун. Кущик. А в городі... два кущики пижма. Мет. 70. 1 кущики вишукує
травиці. Б. Іов. 88. Бере баба грибки, коли
дивиться— у кущику гніздечко. Рудч. Ск.
Н. 32.
Кущ&нка, ки, де. Небольшое стадо
овецъ, часть отіри. Отара—це як багаць
ко овець, а як трошки, так кущанка.
Черномор. Кущанка—малий шматок ове
чат!. О. 1862. V. Бух. 38.
К^щнк, ка, лс. Ум. оть кущ.
Кущйтися, щ^ся, щйшся, іл. Еуститься (о хлѣбѣ). Херс.
Кущувйтий, а, е. Кустистый. Рідка
пшениця, але де кущувата за те. Банев. у.
К у і, ку І, м. Понура; брюзга, старый
ворчунъ. Вх. Зн. 31.
К^ява, ви, де. 1) Плохая старая хи
жина. Вх. Зн. 31. Отдаленное жилище.
Желех. 2) Малоизвѣстная страна. Желех.
3) Крутой холмъ. Желех.
Куйга, ги, лс—К уя. Вх. Зн. 31.
Кцьо! меж. Призывъ для козъ. Козар
гонить кози покликом: ці! ці! завертає їх:
крьо-не! а накликує на них: кцьо-кцьо!
Шух. І. 211.
Кшталт, ту, лс. Образь, видь, форма.
На кшталт, кшталтом (чого). На подобіе, на
манерь. Почали козаки жити на лядський
кшталт із великої роскогиі. Б. ЧР- 32.
Ходили голі... на кшталт циган. Котл. Ен.
У. 37. Викопаємо печеру кшталтом зімовника. Б. Бай. 112.

С2ЕЛйба, би, ж . 1)=Лап&.
лготт, догори лаби держит. Грин. Ш. 504.
2) Ножей въ козлахъ и пр. См. Ремісник.
Шух. I. 179, 257. Ум. /Ійбка.
Лабйз, зу, .и. Раст. Сігвішп Егівіікаііз.
Вх. Пч. I. 9.
Л&б&зник, ку, м. Раст. 8рігаеа ХЛтагіа. ЗЮЗО. Г. 137.
Лаб&йдйк, ка, л«.=Лайдак? Чоловічелабайдаче, на гцо жінку продаєш? Чуб. У.
621.
Лабййстѳр, стру, м. Алебастръ. Харьк.
Лабйтий, а, ѳ. Съ большими лапами.
Желех.
Лабйти, тів, ж . мн. Лапы. К. ХП. 11.
Попаде він (мрець) і Грецька в кістякилабети! Г. Барв. 464. Взяти в лабети. Взять
въ ежовыя рукавицы. Піймався, попйвся в
лабёти. Попался въ лапы. Ном. № 3923.
Лабзй, вй, м. Попрошайка.
Лабзюкх кй, м. ІІопрошайка-мужчина.
Лабвюкати, каю, еш, и . Попрошай
ничать, выпрашивать. Лабзюкати хліб під
вікном.
Лабзюкувйти, кую, еш, м.=Лаб8Юкати.
Лабзюкувйтися, к^юся, ешся, м.
Заискивать, стараться войти въ милость.
Лабвючка, ки, ж . Женщина-попрошайка.
Лабирйнт, ту, м. Лабирипть. Блукав...
У лабіринті мрій без вороття. К. ПС. 81.
Лйбка, ки, ж . 1) Ум. оть лйба. 2)
Ножка въ ступі. Шух. І. 161, 162. 3) Одинь
изъ двухъ столбиковъ, деревянныхъ или
желѣзныхъ, поддерживающихъ на припічку
ибмін въ гуцульской печи. Шух. 1. 95. 4)
Нуреча лабка. Раст. Бусоросіішп. Шух. I. 21.
Лаб^з, 8у, .». I) Стебли сорной травы.
Желех. 2) Листки, покрывающіе початки
*5курузы. Желех.

Лаб^88я, 8я, с. со&=Лабу8 I.
Лабузіння, ня, с. соб. = Лабуавя.
Черниг. у.
Лабузнитися, нюся, нишся, гл. Под*
дѣлываться, подлазить, ласкаться, ухажи
вать. Явдошка запала йому в око... Максим
почав лабузнитись. Мир. ХРВ. 164.
Лаб^рнйк, ка, м.? Бач який лабурник: тут не хоче пастись, а на крагце
лізе (про коня). Харьк. у.
Лабуштйѵ, ну, м. Раст. Асопіішп Сатшашш. Шух.» І. 21.
Лабцювйти, їцою, еш, м. Хватать въ
лапы? Тащить? Хоч старою, хоч малою,—
всіх туди лабцюють. (Чорт і смерть'людей
в пекло). КС. 1882 ІУ. 169.
Лйва, ви, ж . 1) Неподвижная скамья
въ хатѣ вдоль стѣны. Вас. 194. А ні печі,
а ні лави\ Ном. № 1502. Гість лави не за сидить, ліжка не залежить. Ном. $ 11939.
/Іягтй на лйву. Умереть (такъ какъ повойниковъ кладутъ, согласно обычаю, на лйві).
Положити на лйву. Хоронить. Отсюда проклятіе: Щоб тебё положили на лйву! Желаю
тебѣ смерти! Ном. № 3790; также божба:
А щоб мене до вечора на лаві положили!
(коли не так кажу і зроблю). Ном. № 6762.
Кйнути під лйву. Пренебречь, забросить.
Вони свою славу кинули під лаву. Ном.
Л* 761. Поглузують, покепкують та й ки
нуть під лаву. Шевч. 123. 2) УзенькіЙ
мостикъ, бревно, Переброшенное черезъ
воду для перехода. Угор. Желех. 3) Рядъ,
шеренга (людей, предметовъ). Повернувся
козак Нечай од брами до браМи, а поста
ет вражих ляхів у чотирі лат . Ой не
вспгв оке та Нечаенко на коника спасти,
ой як став панів, гей як став ляхів у дві
лави класти.— Пашня в полі як лава. Ном.
№ 10159. А в нашою пана пшениця як
лава. Грин. Ш . 133. Іти лйвою. Идти ря*

338

Лаверджет—Лагідний

дани; идти сплошной массой. От, позакру
чувавши уси%і йдуть лавою. Кв. I. 147.
СтавАти лАвою. Строиться, выстраиваться
въ рядъ У дві лави задніпрянці з моска
лями стали. Шевч. 574. 4) Рядъ рыболовныхъ сѣтей, поставленныхъ непрерыв
ной стѣной. Браун. 12. 5) Гряда въ рѣчномъ порогѣ. Кодацький поріг появився...
ввесь білий, вкритті піною та бризками.
Байдак загув і полетів з лави на лаву рів
но, як стріла. В одну мить його перенесло
через поріг. Левиц. Нов. 351. 6) Часть сна
ряда лисиці (см.). Вас. 164. 7) Коллегія
судей въ старомъ малорусскомъ городскомъ
судѣ. 8) Родъ карточной игры. КС. 1887.
VI. 471. Які ж були до карт охочі... гу
ляли часто до півночі, в ніска, в пари, у
лови, в жгут. Котл. Ен. III» 9. Ум. Лавка,
л1вонька, лавочка. Бідному Саеці нема долі
ні на печі, ні на лавці, Ном. 1734. І оюив—
не любила, і емер— не тужила, і на лавці
лежить, і не буду тужить. Ном. № 8331.
Ой привезли Бондарівну до нової хати, по
ложили на лавонці, стали убірати. Чуб.
V. 427. Не встиг дячок-неборачок на ла
вочку. сісти,— лихо несе шмаровоза ту ве
черю їсти. Чуб. V. 673.
Лавѳрджбт, та, лс.=Левержет. Харьк.
ЛАвиця, ці, ж . 1)=Лава 1. Я його
кладу на полицю, * а він паде на лавицю.
Ном. № 13072. Въ гуцульской стАї слу
жить постелью. Шух. І. 187. У гончаровъ
къ ней прикрѣпленъ гончарный кругъ, на
ней лежйтъ глина, стоять жбрна и пр.
Шух- I. 260—262. 2)—сенаторська. Се
ната, собраніе сената. Кати сидять на
лавицях в сенаті. ( К. цн. 208. 3) Под
ставки для веретінника. Шух. I. 149. Ум.
ЛАвичка. Усядь, брате, на лавичку, сьорбай
добру наливочку. Гол. I. 209.
Л&вка, ки, ж . 1) Ум. отъ л&ва. 2)
Доска въ ткацкомъ станкѣ, на которой
сидить ткачиха. Константиногр. у. 3) Ткацкій снарлдъ для вязанія начйння, то-же,
что и стілёць (см.). Константиногр. у. 4)
Одинъ изъ двухъ гладвихъ продолговатыхъ кусочковъ дерева, находящихся вну
три лавчАстого заикА (см.), посредствомъ
которыхъ происходить замыканіе. Шух.
I. 9. 5) мн. ЛАвки. Длинный рубанокъ.
Шух. I. 87, 249. 6) Лавка (торговая),—
заимств. изъ великоруссваго. Мігцане, що
лбвки в місті тримали, а тепер чи й лав
ки у хаті е (т. е. обѣднѣли). Ном. Л10562.
ЛАвник, ка, м. 1) Членъ стара го го

родского малорусскаго суда. К. ЦН IV. ]
2) Въ цеховомъ братствѣ (ва Волыни):
низшее должностное лицо цеха, исполня
ющее второстепенный обязанности, возла
гаемый на нихъ цехыпстронь. КС. 1890
VII. 92.
Лавниківство, ва, г. Должность д&вника.
Л&вничка, ки, ж . То-же въ женскомъ
цехѣ, что лАвнин 2 въ иужскомъ. КС. 1890.
VII. 92.
Л&воиька, ки, ас. Ум. отъ лава.
Л&вочка, ки, ж . 1) Ум. отъ лава.
2) Дощечка, по которой вползаютъ въ
улей пчелы.
Л&вр, ра, м. Лавръ, Ьаигиз ноЬіІіа
(дерево). Желех.
ЛАврик, ва, л .= Равлик. Желех.
Лаврбвий, а, е. Лавровый. Желех.
Лав^та, та, м. Дуракъ, глупецъ. Вх.
Зн. 31.
ЛавчАстий иамбк. Въ гуцульскихъ хатйхъ одинъ изъ двухъ родовъ деревян
ныхъ замвовъ, которыми запираются входвыя двери; называется тавдю сліпйй. ЛавЧБСТИй заибк состоита изъ одвірника, зАсува
и зубчАстого ключА. Одвірник прибита до
одвірок, сквозь него проходить зАсув съ
двумя отверстіями (ГАрами); въ одвірнику
находятся лавки, гладкіе продолговатые
куски твердаго дерева, силою своей тя
жести падающіе в ґАри, чѣмъ и произво
дится запираніе; при помощи зубчестого
ключА эти лавки ноднв маются, зАсув получаетъ возможность передвинуться и отпе
реть дверь. Шух. 1. 93.
Лавчйна, ни, я е .= Лава І (но пло
хая). Желех.
Лаганбць, нцй, лс. Родъ кружки, деревяннаго сосуда съ обручами. Желех.
Лаган6к,'нк&, .и. Боченокъ изъ ьыдодбленнаго деревяннаго иня. Харьк.
ЛАгерь, гѳря, гря, лі. Лагерь. Максим
козак Залізняк з лагря виїзжав , перед дон
ськими козаками він страху не мав.. Нп.
ЛАгід, году, лс. Употребл. какь на. рѣчіе: лАгодом, ум. лАгодином, лАгодкои.
Кротко, мягко, ласково, миролюбиво. Нав
чає лагодом. Ном. № 9288. Як набіии на
мене, як зачали лаятьсяЛ. Я дивлюсь, що
непереливки,—давай біля їх лагодком, лаю ком,— утихомирилися. Лебед. у. Вона бо
їться чоловіка та так коло його лагодком
Черк. у.
ЛАгідний, а, е. Кроткій, мягкій, ти
хій, нѣжный. Щастя, що Господь йому

Лагідність- Лад.
послав за йою добру лагідну вдачу. Г. Барв. мини: оливу, ми.ю, рнж , маслини. Котл.
148. Ум. ЛагіднёнькиЙ.
Ен. нУ. 66. Ум. Лагоминка. Книші, варе
ники
і всякі лагоминки. Греб. 383.
ЛАгідніоть, ности, ж . Кротость, мяг
Лагомйнець,
нця, .м. Лакомка, сласто
кость душевная, миролюбіе. Чою ви хо
чете? Чи з лозиною прийти мені до вас, любець. См. Лигоийнець.
Лагоминка, ки, ж . Ум. оть лагомйна.
па з любов*ю і духом лагідности? Св. пис.
І. Корине. IV. 21.
Лаг^зка, ки, а*с.=Галузка. І лагузки
ЛАгідно, нар. Мирно, кротко, тихо, не випросиш. Черк. у.
Лаг^н, нА, лі.=Мазниця (чумацкая
мягко, дружелюбно; нѣжно. Через що коти
гризуться з собаками і... не живуть ла для запасного дегтя).
Лаґ^н, нА, м. Стволь дерева вь нагідно? Грин. І. 7. Покірно вклонився... і
відказав лагідно. Г. Барв. 883.
коті. НВолын. у. См. Накіт.
ЛАгода, ди, ж . Кротость, мягкость
Лад, д£, м. 1) Иорядокъ, устройство,
душевная; согласіе, миролюбивый отнопіе- строй. У полі-полі військо стояло, військо
ііія* Вони робили... мечем та кулаччєм, а стояло, ладу не знало. Маркев. 26. Пропа
ми— пером та лагодою. К. XII. 134.
де шкапина, то й той лад у хазяйстві
ЛАгоджіння, ня, с.=Л агодіння.
погасне, гцо й був. Грин. II. 208. За діло
ЛАгодиКом. Си. Лагід.
новим ладом узятись. О. 1861. IX. 181.
ЛАгодити, ДЖу, Диш, и . 1) Готовить, В один лад. Подь одну стать. Констанприготовлять. Іди лишень полуднувать ла тиногр. у. Ні ладу, ні пбладу-неиА. Нѣтъ
годь. Шевч. 241. За панича лагодила, за никакого порядка. Ном. № 6653. Зробити
немила дала. Гол. 2) Починять, исправ лад. Привести вь порядокь. Желех. Через
лять, приводить въ надлежащій видъ. Ла лад. Черезчуръ, чрезмѣрно. Через лад уже
годили самопали, ратища стругали. Шевч. брешеш. Ном. № 6872. Став на лад. ДоШо ви лагодите чересла та лемеші? Ла- стигь извѣстной прочности своего положе
годыпе лучче батьківські списи, бо буде ній. Ном. № 4920. Без ладу живё. Беспо
хутко усім робота. К. ЧР. 194. Я її чо рядочно живетъ. Въ рядѣ выражепій упо
ловікові колись і чоботи лагодив. Г. Барв. требляется въ смыслѣ: толкъ, смыслъ. Чи
801. 3) Снаряжать. По вашій оборі сам буде з сьбго який лад? Выйдетъ-ли изъ
Господь ходить, ой ходить, ходить та все этого толкъ? З одкладу не буде ладу. Ном.
лагодить: лагодить воли й по три плуги, № 11006. Без ладу. Безь толку, некстати,
бички-третячки та й по чотирі. Чуб. глупо. Вбовтнувся в річ без ладу. Ном. №
III. 346. 4) Улаживать миролюбиво, уго 3155. В лад. Кстати, уыѣстно. Дурень ба
варивать; укрощать, смягчать. Лагодить гатий, та й слово йою в лад. Ном. №
сварку. Ліки трохи лагодять біль.
1428. Коли наше не в лад, то ми з своїм
ЛАгодитися, джуся, дишся, гл. 1) Со назад. Ном. № 4597. До-ладу. а) Кстати,
бираться, готовиться. А я оце лагодився до толково, умно, умѣстно. Хто каже до-ла
вас іти. Кобел. у. Почали лагодитись, за ду, то ухо наставляй, а хоч і без ладу,
рані виїхали. МВ. II. 94. Парубки лаго то й тож не затикай. Ном. №. 6119.
дяться у танець. Федьк. 2) Починяться. Іти хиба до вас в найми? чи до-ладу буде?
3) Мириться. Лагодимось, нівроку, як кіт Шевч. 449. Говорила небіжка до самої
з собакою.
смерти, а все не до-ладу. Ном. № 1506. б)
ЛАгоджіиня, ня, с.=Л агодіння.
Какъ слѣдуетъ, хорошо. В такій воді, а
ЛАгодіння, ня, с. 1) Сборы, приго ні випереш до-ладу сорочки, а ні звариш
товленій. Не така дорога, як лагодіння. страви. Дещо. 88. Ладби. Толкомъ. Та ви
Кобел. у. 2) Починка. 3) Улаживаніе, ладом кажіть! Ном. № 2717. 2) Обычай,
общепринятый правила приличія. М и, хлібо
умиротвореніе.
роби,—
ніколи і в голову пошкрібатись,— не
ЛАгодком, лАгодож. См. Лагід.
ЛАгодливий, а, е. Сговорчивый, миро знаєм світові ладу. Св. Л. 82, 83. Щоб
оце вигадувати (нові убрання),—почала
любивый. Харьк.
ЛАгёдний, а, е= Л агідн и й . Вудь ла- мати,— то воліла дати б ті гроші на мо
годним, будеш і Богу угодним. Ном. № 4425. литви.— Бт, що ви знаєте!—грімнула МаЛагомйна, ни, ж . Лакомство. А на ся... Коли не знаєте світові ладу, то не
трьох (хурах), самих великих, всякі лаю• мішайтесь. Св. Л. 113. 3) Распоряженіе.
мини: сливи вагові, родзинки, ф иіи та То Хмельницький листи читає, до коза
маслини. Мкр. Н. 31. Везли з собою лаю- ків словами промовляє: „ Гей стійте, діти,
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ладу ждіт еГ Дума. 4) Ладь, взаимное
еогласіе. Живіть, дітки, в ладу та не за
бувайте батька! Полт. г. Ладом=Лагодом.
Ладом усе можна. Ном. Д? 3303. 5) Строй
ность, ладъ; тактъ. Співйють в лад. Поютъ стройно. Шевч. О, бодай вас! Що то
літа! ні вже не до-ладу... Минулося!., (вре
мя танцевъ). Шевч. 244. 6) Образъ, епособъ. Таким ладом се зроблено. Нехай ідё
своїм ладом. Пусть дѣлаетъ по своєму.
Ном. № 5299. На всі лади. Всячески. Ке
саря хвалили на всі лади, гцо аж остило.
Шевч. 607.
Лйда, ди, ж . Названіе существа, подъ
которымъ разумѣютъ древне-славянскую
богиню. В веснянках співають про матір
Ладу: ѵ Благослови, мати, ой мати Лада,
мати, весну закликати“. Левиц. Світ. 7.
Л&даи, ну, ие. Ладонъ. Чорт ладану
боїться. Ном. № 197. На ладан дйхати.
Быть близкимъ къ смерти. Ном. А» 8222.
Ум. Ладанёць. Купила свічечку, ладанцю,
прийшла додому та й накадила у хаті.
Мнж. 104.
Ладанйти, ню, нйш, іл. Курить ладопомъ. Александр, у. — А шо, купила тю
тюну?— Та ні,— каже (жінка),—купила сві
чечку та ладанцю, та оце і наладанила
трошки.— Ладанила, ладанила! Ладанила б
тебе лиха година! Завтра годовий празник, а тютюну ні в зуб! Мнж. 104.
Ладён, днё, нё. Готовъ. Я й Богом
ладен побожитись, що цього не пам’ятаю.
Грин. II. 178. О, та ти ладен лежати,
нічого не роблячи. Лебед. у. Ладен не зна*
ти що дати, аби мені не робити оцьою.
Черк. у. Я вже тепер ладен. Я ужъ наѣлся, ужъ не голоденъ. Желех.
„ Ладённий млин. Мельница на плоту.
Л&дити, джу, дипг, іл.=Лагодити 1
и 1 . 1) На вдовина сина шибеницю ла
дять. Чуб. Неня з кухарками ладять
страву. Федьк. 2) Ой зацвіла калинонька
в лузі, вломилася поличенька в плузі. Ой чи
мені поличеньку ладити, чи до дівчини на
зальоти іти? Чуб. V. 377.
Л&дитися, дж у ся, дишся, гл. 1 )=
Лагодитися 1. Умірать ладься. Ном. А»
10128. Став пан у дорогу ладитись. МВ.
І. 46. 2)=Лагодитися 2. 3) безл. Спорить
ся. Як не ладиться, то й у печі не го
рніться. Ном. № 1700.
Л&ді, нескл. дѣтск.=Ладки. Ладі, ла-}
дусі, а де були?— В бабусі. Чуб. ПІ. 106.
Ладівниця, ці, ж . Патронташь. У ла
дівниці ні однісінькою набою. Мет. 444.

Лйдка, ки, ж . І) Оладья. Млит.ч,
ладку посватав. ЗОЮР. II. 27 2) Пре
имущественно во мн. Ладонь, ладоще.
(Дѣтск. слово). Плескати у ладки. Бить въ'
ладоши. Сидить баби на березі, ладкпмп
сплеснула. Чуб. V. 845. Ладки, ладки, а до
були?— В бабки. Ном. А? 9264. Ум. Ладоньни, ладочни, ладошки, ладусі, ладусеньки,
ладусики. А в ніженьки— ходуееньки, а о
рученьки— ладусеньки. Мет. 2. Ладки-.га
дусі, а де були?— В бабусі. Ном. № 9264.
Л&дканка, ки, ж Свадебная пѣсня.
Л&дкання, ня, с. Свадебное пѣніе, а
также и самыя свадебныя пѣсни. Гол.
Л&дкати, каю, еш, гл Пѣть свадеб
ный пѣсни. Вх. Зн. 31. Не все то правда,
що на весіллі ладнають. Ном. А° 6823.
Ладнёти, нёю, еш, гл. 1) Ладить, жить
въ мирѣ, въ согласіи. Він з братом лад
нав. 2) Договаривать. Пішов майстрів лад
нати. 3) Готовить, приготовлять, снаря
жать. Ладнайте вози, пора їхати. 4) По
правлять. Діти розмов гяли спокійно про
між себе, часом ладнаючи Галі або одна
одній квітки. Г. Барв 127.5) Исправлять,
починять. Ци мені тую полицю ладнати?
Гол. III. 163. 6) Улаживать. Поки в Солодьках ладнали діло проти Тимохи, в Кам'ян
ці друге склалось. Св. Л. 290. 7) Согла
шать, примирять. Як його ладнати чорне
з білим? 8) Прилаживать, уставлять, ста
вать. Митро кот ладнав до ясел. Св. Л. 76.
Ладнётися, нёюся, ешся, іл. 1) Со
бираться, снаряжаться, готовиться. Проып ладнається ѳ дорогу. 2)— з ким. Услов
ливаться, сговариваться. Харьк.
Лёдний, а, ѳ. 1) Согласный. 2) Кра
сивый. Ладна баба без єдваби. Ном. А- 7516.
Прибігаю до криниці,—беруть воду моло
диці,— бергуть воду, дають пити, не жаль
ладну зачепити. Чуб V*. 143. Лужко ж моє
ладне, мальоване. Чуб- V’ 12. Вонё йому
л&дна. Она ему нравится. Най він любить,
а його жадна, най тота зрадить,, котра
му ладна. Чуб. V 16. 3) Порядочный,
взрослый. Він уже ладний парубіка був,
як гузяли в москалі. 4) Свѣжій, доброкаче
ственный. Гуцулжъкий кінь став при до
статній паші, ладній і здоровій воді сильний,
зісивий. Шух. І. 78. Ум Ладненький.
Лёдність, ности, ж . Миловидность,
благообразность, красота Довідався о лад
ности і о її цноті. Чуб. V. 426.
Л&дно, нар. І) Въ согласіи, въ ладу2) Красиво. 3) Хорошо. Оце ладно! три
пани, вдні штани; котрий успів, той
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штани надіне. Ном. № 1180. Ладно марш
вигравав. Гол. III. 110. Ум. Ладнёнько. Сі
дай на мене (коня) ладненько Мнак. 34.
ЛАдо, да, об. Любовное названіе односо изъ любящихся или одного изъ супруговъ (въ поэзіи). — Царівно, мостіте мос
ти, ладо моє, мостіте мости!— Царенку,
вже и помостили, ладо мое, вже й помос
тили! Чуб. III. 83. Вітрило, вітре мій
єдиний!.. На князя, ладо моє миле, ти ха
нові метаєш стріли? Шевч. 643. Загинув
ладо,—я загину/ Шевч. 644.
Ладбжник, ку, м. Бодяга, 8роп£і11а.
Мнж. 184.
Ладбм. См. Лад.
ЛАдоньки, лАдочки, ладбшки. Ум.
оть лАдки.
ЛадувАння, ня, с. Нагрузка.
ЛадувАти, д^ю, еш, гл. 1) Грузить,
нагружать. 2) Заряжать. Галиц. 3)=ЛадиАти. Бх. Зн.
ЛадувАтися, д^юся, ешся, гл. Гру
зиться, нагружаться.
Лад^Нэ-нА, м. Вьюкъ? (Хазяїн кара
вана) обв'язав ладун о& трока, відро оли
ви наточив. Мкр. Г. 40.
Ладанка, ки, до— Ладівниця. Як на
дів ладунку, то взяв і чортову думку. Ном№ 974. Ум. Ладуночка.
Лад^сѳньки, дад^сикд, лад^сі, ж .
Ум. отъ ладки.
г
ЛАдянка, ки, ж . Часть повісма,
горсть льна или конопли. Желех.
Лае, зу, м. 1) Преимущ. во мн. ч.
Лазаніе. Минулись мої ходи через огороди;
минулися мої лази через перелази. ЮР.
Збор. Петренко. 49. 2) Лѣсной проходь
звѣрей. 3) Лѣсная поляна. Желех. 4) мн.
Нарѣзки полей, участки. Ум. Лазбк. Желех.
ЛАзѳнька, ки, ж . Ум. отъ лазня.
ЛАзити, лАжу, виш, и . 1) Лазить,
ползать. Лазять діти у запічку голодні і
юл£. Шевч. 532. Жазарь, що по печі ла
зив. Ном. № 4075. По кавуну музей лазили.
Гадина лазила. 2) Взбираться, взлѣзать,
лазить. На похиле дерево і кози лазять.
Ном. № 4075. Люде лазили і на такі гори,
що верстов шість або сім заввишки. Дещо.
18. 3) Лазить, лѣзть, перелѣзать. Нала
див дід шиаску для бабки; то лазили кіш
ки, ш то й собаки стали лазити, Ном. №
7680. Зфю плоти лазив. Чуб. У. 79.
Лазівка, кк, ж . Родъ гриба, растущаго на лазу (лѣсной полянѣ). Желех.
ЛАзіння, ня, с. ІІолзаніе. Ном. № 975.
Лавнйк, ка, м. Банщикъ. Ви, грубни
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ки, ви лазники, ви винники, ви броварники,
годі вам у винницях горілок курити, по
лазнях лазень топити. Лукаш.
Лазнйця, ці, ж . Банщица. Ум. Лаз*
нйчка.
ЛАзній, я, в. Въ вираженій: ЛАзня піч.
Та часть печи, на которой просушиваютъ
зерно, а зимою спять. Кіев. у.
Лазшок, ка, ж.=Ла8ник.
ЛАзня, ні, ж . 1) Баня. Лазня в калу
стоїть та людей миє. Ном. № 11285. Га
ряче як у лазні. Ном. № 14038. 2) Ни
зенькая хижина съ маленькимъ входомъ,
куда можно только пролѣзть. Хата— так
неначе лазня.—Що ж се —лазня?— Кажуть,
що є такі дикі люде, що у їх у землян
ках, чи в курінцях нема дверей, а дірка,
і туди лазять рачки. Оце тобі й буде
лазня. Кіев. у. 3) Яма для сохранееіл
хлѣба въ зернѣ. Ум. Лазенька. Пристав
нові дверці до старої лазеньки. Ном. №
13296.
Ф
Лазовйй, А, 6. Лазовё сіно. Сѣно сня
тое съ лАзу, лѣсной поляны. Желех.
Лазбк, зкА, м. 1) Грузило металли
ческое на сѣтяхъ. Лебед. у. 2) Ум. отъ лаз.
Лаз^н, нА, м. Хорошо лазящій по деревьлмъ. Желех. Ум. Лазунёць. Пират, у.
Лаз^нка, ки, ж .—Варяниця. Лазунки— ті ж варениці. Ном. Л* 975. На
мнишки ладунки, на варениці лазунки.
Ном. № 975.
Лазурйка, ки, м. Лѣсной разбойникъ?
Були гце лазуряки, грабили, убивали, оббірали гроші і ховали їх у лісі, на степу...
сами тож де небудь пропадали в розбоях,
а гроші оставались. ХС. IV. 9.
• Лаістий, а, е. Черный (объ овцахъ и
ихъ шерсти). Желех. Ум. Лаістенький. А
все баранці лагепґенькі, лактенькі, круто
рогії. Гол. II. 16.
I. Лай, лАю, м. Брань. Не купуй лаю.
Ном. № 1671.
II. Лай, лАю, м.=ЛАя. Вх. Зн.
Лайдак, кА, Ім. Вездѣльникъ, мерзавецъ. Дала мене моя мати за лайдака,
розійдеться худобонька хоть бы яка. Чуб.
V. 210 .
ЛайдАчка, ки, ж . Бездѣльнвца, мер
завка.
ЛАйка, ки, ж . Брань, ругань. Лайка
не бійка. Ном. № 3807. Не було між ни
ми не тілько бійки, та й ніякої лайки.
Кв. І. 4.
Л&йлАк, кА, л(.=Кизяк. Кінські лайлаки. Драг. 54.
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Лайливий—Ламати.

Ла£лйвий, а, е. І) Бранный. Дух вис
кочив в словах лайливих. Котл. Ен. VI. 41.
2) Любящій ругаться, бранчивый. Там—
ратуй Боже—який пан лайливий! Харьк.
Лайнб, н і, с. Каль, пометь, навозь.
Але з тебе й зух, зараз і осів, як лайно.
Подольск, г.
Лайнути, ну, пбш, м. Ругнуть- Ли
бонь уж е десяте літо, як людям дав я
„Кобзаря", а їм неначе рот зашито: ніх
то й не гавкнеу не лайне, неначе й не було
мене. Шевч. 580.
Лайяйк, к і, лс. 1)=Лайла& Харьк.
2)=Лайияр. Вх. Лем. 431.
Лайнйр, ра, лс. Навозный жукь. Сеоіпірез БІегсогагіиз. Вх. Уг. 249.
Л айтін, на, лс. Испорч. лейтар- Ой
як крикнув проклятий Мазепа на свої лайшани: возьмить Палія Семена та забийте
в кайдани. О* 1862. VIII.
Лайтук, ха, лс. Молодой козленокь.
Одесск. у.
Лак, ку, лс. Лакь. Чорні кучері бли
щали проти заходу сонця як наведені ла
ком. Левиц. І. 262.
Лакбй, кін, лс. Лакей. Лакеїв гарних
і моторних багацько дуже щось було.
Еотл. Ен.
Лакбйка, ки, ж . Жена лакея.
Лакбйсьвий, а, е. Лакейскій.
Лакейчі, чіти, с- Дитя лакеяЛакейчук, к і, лс. Лакей, лакей-мальчикъ. Його (хлоп’я) взято за лакейчука до
молодою пана. Мир. ХРВ. 201.
Лакбрда, ди, ж . Порода морской ры
бы. Левиц.
Лакеювіти, юю, еш, гл. Служить лакеемь.
Лавѳювітий, а, е. Съ лакейской ду
шой. Людці лукаві, лакеюваті. Хата. XVIII.
Лакйва, ви, лс. Лакей (презрительно).
Ух. Лакизка. Будка проїхала оттам шес
териком... і лакизка ззаду куняв. Спи. 203.
Лікітка, ки, ж . Лакомство, сласти.
Лавбваний, а, є. Лакированный. Херс. у.
Лакодіи, на, лс. Въ загадвѣ: горшокъ
печной. Був собі пан лакодан, ввесь світ
годував. Ном. стр. 301. № 389.
Лакбхий, а, е. 1) Соблазнительный,
заманчивый. Гроші—лакома річ. Ном. №
1374. 2) Алчный, жадный. Б и лакомі на
чужі гроші. НВолын. у.
Лавокйна, ни, ж . Лакомство, лако
мый кусочекъ. Там лакомини разні їли,
буханчит пшенишнг білі. Котл. Ен. П. 19.

Лакблити, хлю, к е ш , іл . Кормить
лакомствами.
Лакбкитися, хлюся, хяшея, гл. Жад
ничать, соблазняться чѣмъ. Не лакомся,
Грицю , на дурницю, бо дурниця тебе зра
дить, гцо й воріжка не порадить. Ном. Л*
10805.
Лакбхо, нар. 1) Соблазнительно, за
манчиво. 2) Алчно, жадно. 3) Усердно.
Підважуй дрючком лакомо ( лакоміш) .
Черк. у.
Лакбхство, ва, с. 1) Лакомство, чревоугодіе. 2) Утѣхи, чувственный наслаждевія. Потурчився, побусурменився для пан
ства великою, для лакомства нещасною.
Дума. 3) Алчность, жадность.
Лйкоетви, вів, мн. Лакомства.
Лавувіти, вую, еш, гл. Лакировать.
Херс. у.
Лавуза, ви, лс.=Лавиза. Оцей мій
м уж ... а цей— показує на тою лакея— цей
пройдиевіт, лакуза. Рудч. Ск. І. 128. Ум.
Лакузка.
ЛавУзитись, звуея, зишбя, гл. Под
делываться, подлаживаться. Мнж. 184.
Лакузка, ви, лс. Ум. оть лавуза.
Лала, меж. ? Жала, лала! мате била
та вигнала з хати. Мил. 64.
Лйхаяий, а, е. Ломаный, переломлен
ный. Харьк. Пазбірали останків ламаного
(хліба) сім кошиків. Єв. Мр. ІП. 8.
Лахднйна, ни, ж . Ревматизмь, про
студная ломота. Вх. Уг. 249.
Ламанйця, ці, ж . = Лаханка. Вх.
Лем. 431.
Ліманка, ви, ж . = Терниця. Шух
І. 147.
Лахйння, ня, с. 1) Ломъ, разломъ,
ломаніе, разламываше. 2) Нарушеніе, несоблюденіе. І в ламанні свою слова попадуть
ся нечестиві. К. Псалт. 135. *3) Ломота.
Ламаня ма в кістю. Вх. Уг. 249.
Ламанці, дів, лсн.=ШудиЕИ 1.
Лінань, ні, ж . Валежникъ, лѣсные
обломки. Поїде та ламані крадькома назбірае. Черк. у.
Лахйти, х ію , еш, гл. 1) Ломать, ло
мить, преломлять. Бог ламав, та й нам
давав. Ном. № 12280. Гамалгя по Скут
тарі, по пеклу гуляв, соле хурдигу розби
вав, кайдани ламав. Шевч. 59. Вітер
в гаї нагинав лозу і тополю, лама дуба,
котить полем перекотиполе. Шевч. 232.
Узявши ж п'ять хлібів та дві риби і по
глянувши на небо, благословив їх і ламав, і
давав ученикам класти перед народом. Єв.

Ламатися—Ланцюговий.
Л. IX. 16. Взявши Ісус хліб і поблаюслобивши, ламав і давав їм і рече: прийміть,
іясте: се єсть тіло моє. вв. Мр. XIV. 22.
2) Размывать (о водѣ). Ворскла—річка нетеличка, береги ламає. Ном. № 731. 3) .На
рушать; не сдерживать слова. Н е ламав я
Божою закону. К. Іов. 14. Н е то ламле
суботу, а гце й отцем' своїм зве Бога. вв.
І, V. 18. Хто ламає слово, той віру ла
має* Ном. № 7423. 4)— коноплі. Бить ко
ноплю при обработкѣ ея. Сумск. у. 5)—
ЯЗИК. Коверкать рѣчь, слова. Ламаючи язик
ца татарський штиб. Ном. Л; 13391.
Лам&тися, н&юся, ешся, м. 1) Ломать
ся, разламываться, переламываться. В із
ламається—чумак ума набірається. Ном.
Л* 10462. Хліб чогось не ламається. У
Котл.: Все зараз ламнеться і гнеться. Ен.
IV. 26. 2) Преломляться (о лучахь). Вводі
світ ламається. Ком. II. 39.
Ламкйй, &, б. Ломкій. Харьк.
Ламп&да, ди, ж . Лампада. Перед Пре
чистою горить лампада уночи Шевч. 555.
Ум. Лаипйдка. Стор. Оп. Н. 110.
Лажпаш, ша, л*.=Ліхтарня 1. Вх.
Уг. 249.
Лам^чий, а, ѳ =Л ам кйй. Осика ламуче дерево. Міусск. окр.
Лан, ну, м. 1) Мѣра пахатной земля
оть 10 до 30 десятинъ приблизительно.
;Дарує тобі два лани жит а. Чуб. III. 370.
2) Поле, нива. Ходім на лан окито ж а
ти. Шевч. Тихесенько вітер віє, степилани мріють. Шевч. 219. Сонце на лану.
Солнце на горизонтѣ, на заходѣ. В ж е со
нечко на лану, я додому полину. Чуб. III.
248. Ум. Ланбк.
Л&нва, ви, ж . Желѣзо или веревка,
которыми стбльвйга прикрѣпляется къ оси.
Кіев. г. Погана була їзда: то посторонок
урветься, і вони стануть, ув'язутпь; а
тільки рушать, як, дивись, орчик відірвав
ся, або ланва спала. Св. Л. 74. Также
Чуб. VII. 405. См. Стельвйга.
Л&нець, нця, м. Оборварець, оборВЫшъ, голякъ, сорванецъ. Забравши деяких
троянців, осмалених як гиря ланців, п'ята
ми з Трої накивав. Котл. Ен. І. 5. Ой,
мати моя старая, за що ти мене скарала, за ланця мене оддала? Мет. 263. У в.
Ланцюга. Ланцюга що дня п'є, прийде до
дому, мене б'є. Мет. 263.
Ланйна, ни, ж . Поле, нива. Туман,
туман по ланині, широкий лист на калині.
Лукаш. 129.
Л&нка, ки, ж . 1) Зпенп. 2) Низка мо-
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нисть. Вх. Зн. 31. 3) Каждая изъ ямокъ ‘
въ землѣ, по которымъ катаютъ мячъ въ
дѣтской игрѣ того-же имени. Ив. 34.
Лановб, вбго, с. Подать съ пахатной
земли. Та щоб дожать до ланового, гце копу
доо/синатъ пішла. Шевч.
Лановйй, &, 6. 1) Поземельный. 2) м.
Надсмотрщикъ за полевыми работами. Л
потім ягнята приснились у житі', лано
вий біжить та б'є мене добре і ніби, про
клятий, свитину здирає. Шевч. 564. Дів
чата на луці гребли... Найкращая з всього
села, давненько вже у яр пішла, узявши
глечик, та й не має: а лановий і не шу
кає, мов і не бачить. Шевч. 454. 3) По
левой сторожъ. Тпрру!—став ж ид під ко
ловоротом. Лановий, постогнуючи, виліз з
куріня ворота відчиняти. Св. Л. 309. .
Ланбк, нк&, м. Ум. оть лап.
Л&нтух, ха, м. 1) Большое рядно,
употребляющееся для ссыпки въ него
хлѣбныхъ зеренъ. 2) Большой мѣшокъ.
Де можна лантух, там торби не треба*
Ном. № 1370. Ум. Лантушбк. Ув. Лантушйще.
Лантухов&тий, а, ѳ. Мѣшковатый’ не
поворотливый. Ото гце Андрій лантуха*
ватийі Черк. у.
Лантухбвнй, а, ѳ. Относящейся въ
л& нтуху..
Лантушйна, нн, ж . Плохой л&птух.
Лантушйщѳ, ща, м. У в. отъ л&нтух.
Дантушка, ки, ж . Неповоротливая,
мѣшковатая женщина; Харьк.
Лантушбк, шкй, м. Ум. оіъ л&нтух.
Ланц, ца, ж.=Ланцюг. Шух. І, 181,
253.
Лапцюв&ти, цюю, еш, гл.— рік^. Пе
регораживать рѣку двумя рядами камней,
сближающимися въ направленій теченія
«воды, образуя уголъ, вершина котораго
•не закончена,— въ этомъ отверстіи ставать
сѣть или иной снарядъ для рыбнѵй ловли.
Бх. Зн*. 31.
Ланцюг, г&, м. Цѣпь. Біда за біду
чіпляшься, як у ланцузі кільце за кільце.
Ном. № 2164. Ланцюмми за гюперек втроє
буду тебе (невольника) фат и. Дума, щесе
з України аж у Сібр ланцюг-пута. Шевч.
455. Н е рвися, як собака на ланцюзі. Ном.
№ 3162. Назад рученьки зв'язали, в лан
цюг ніженьки скували. Чуб. V. 986. Ум.
Ланцюжок. Невеличкі лампадки... на тогіеньких ламрожках. Мир. Нов. II. 56.
Ланцюга, ги, лі. Ув. оть л&нець,
Ланцюгбвнй, а, ѳ. Цѣпной.
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Ланцюжок—Ласий,

Ланцюжок, зккА, м. Ум. отъ ланцюг.
Цѣпочка. (Дідона) взяла кораблик барха
т овий... і начепила ланцюж ок. Котл. Ен. І.
21. Н а грудях у його гойдався важ кий зо
лот ий ланцюж ок. Левиц. І. 518.
Ланча, чі, ж . Копье, пика. К рівавую
л ан чу по х а т і носили. Федьк.
Лань и лАня, ні, ж . Лань. Чи знаєш
тиу коли н а скелях серна і т и х а лань
своїх телят ок т елят ь? К. Іов. 88.
Лан! меж. Хвать. П а н лап за кешеню,
аж і х уст к и нема. Рудч. Ск. II. 198. А
зза д у молдаван лап А нт ося за комір.

Св. Л. 140.
ЛАпа, пи, ж. 1) Лапа. П иш е я к со
р о к а лапою. Ном. № 6078. 2) Рычагъ въ
валу, подымающій толчею въ ступѣ. 3)
Лапчатый ломъ, т. е. съ двумя пальцами.
Ум..ЛАпка, лапочка. Ув. Лапище.
ЛапАй, пай, м , Съ большими неуклю
жими лапами, руками. Золотонош. у.
Лапанйна, ни, ж . 1) Постоянное щупаніе. Желех 2) Постоянное хватаніе.
ЛАпання, ня, с. Щупаніе, ощупываніе.
ЛапАнчик, ка, м. Заяцъ (въ сказкѣ).
Х т о -х т о в ц ій рукави чц і? — М иш ка-скря•
бот у гика, ж абка - скрекот уш ка, зайчик-лапанчик , лисичка-сест ричка , вовчик-брагпік

Рудч. Ск. II. 1.
ЛАпати, паю, ею, одн. в. лапнути,
ну, нбш, гл 1) Щуцать, пощупать, тро
гать, тронуть. Р у к а м и дивит ься , а очимо
лапа. Ном. Щ об не бояться мерців, треба
л ап н ут и ст ария за т орбу. Грин И. 24.
2) Хватать, ловить. Ут ік со говій м ій ,—
бігаймо , лапаймо! Гол. НІ. 344. Н аперед
невода риби не лапай. Ном. № 2603.
ЛапАтий, а, е 1) Съ большими ла
пами. 2) О листьяхъ: лаповидный, лапча
тый. А поверх неї лапат ий лист кленків
т а дубів. Левиц. 1. 347. 3) Большими пят
нами (объ узорѣ матерій и пр.), большими
хлопьями (о снѣгѣ). В ізо к був засланий
товстим здоровим килимом з червоними
лапат им и квітками- Левиц Пов. 203
Л ице його було якесь руде, бо на червону
ват ій ш курі було поналяпуване рябот иння,
т аке лапат е , як п'ят аки. Левиц. Пов 179.
Л ап ат и й сніг Милі 184.

ЛАпатися, паюся, ешся, одн. в. лап
нутися, н^ся, нбшся, іл . Щупаться, ка
саться, коснуться, дотрогвваться, дотро
нуться.
ЛАпик, Ка, лі. Въ загадкѣ: листь ка
пусты. Л ап и к на ш п и к у , а й голки не було.
Ном. стр. 296, Л* 186.

ЛАпики, к ів , мн. Раст. СаШіа ра1іі§і>
гів. ЗЮЗО. І. 115.
Лапичка, ки, ж. Кусокъ землі, остав
шійся послѣ раздѣла цѣлаго загона. Чер
ниг. г.
ЛАпка, ки, ж. 1) Ум. отъ лАпа. 2)
Подвижной и неподвижный брусокъ въ
станкѣ для тесанія. Сумск. у. 3) Попе
речная перекладина къ двумъ стойкаыъ
въ.токареѣ. Сумск у. 4) Клинообразная
дощечка, употребляемая гребенщиками при
нарѣзываніи зубьевъ гребней. Вас. 164.
51 Въ ткацкомъ стаекѣ то-же, что и під
ніжок. МУЕ. III. 24. 6) Ловушка. Вх. 11ч
И. 7. 7) мн. Лапки. Родъ узора для вы
шиванья. 8) мн. Кавычки. 9) мн. Котячі
лапки. Раст.: а) Егі§егоп асге. Л в 98;
б) Тгііоішш агѵепзе. Л в. 102.
Лапкб, кА, м. Кличка собаки съ тол
стыми лапам Иѵ Харьк.
ЛапнУти, ся. См. Лапати, ся.
ЛАпоть, птя, м. 1) Лапоть. Я к мает
кланят ься лапт ю , т о лучче поклонись чо
боту. Ном. № 7303. 2) мн. ЛАпті. Обшлага

на рукавахъ. Гол.
ЛАпоць. пця, м . Лапоть. Бѣлоруссизмъ,
употребленный въ слѣдующей пословнііѣ
П от апц г-пот апці, вліз чорт у т п ц і. Ном
№ 13288.
ЛАпочка, к и , ж . Ум. оть лапа.
ЛапсѳрдАк, лапсѳрдик, ка, м. Роль
длинной верхней еврейской одежды. Левин
ЛАпу-лАпу,м еж ., выражающее: а)оіиупывавіе съ цѣлью вахожденія чего-либо
Л а п у -л а п у по лавиці, налапалй м охнат ит

(рукавиці). Ном. стр. 303, № 457; б) Тя
желые, медленные шаги. Н е знав добрий
чоловік т а гз чого ж ити: мусив собі во
лика купит и. А волинок лап у-л ап у, корі
вонька р и к у -р и к у... Рудч. Ск. 1. 51

ЛапувАтий, а, ѳ —сніг Снѣгъ хлопь
ями. Золотонош. у. Слов. Д. Эварн Сы
Лапатий
Лапуза, эн, м. Человѣкъ съ широкой
расплывшейся физіономіей.
Лапун, нА, м Любящій Щ упаться. Токий л а п у н — усе з дівчат ам и лапається
С казано, непут ній чоловік. Сумск. у.
Лас, су, м Вкусъ, влечеміе, желаш е
Кож ний Івась м а свій лас. Ном. Л* 7938
ЛасАч, чА, м. Лакомка. В стрѣчается

лишь въ разсказѣ М. Вовчка „Ведмідь\
гдѣ так ъ назваеъ медвѣдь, лаком ящ ш ся
медомъ А ст раш ний ласач патлатий
учищ а т а й учи щ а мед . МВ. III. 141.
1. ЛАсий, а, ѳ. О масти; чорный или
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рьіжій съ бѣлымъ брюхомъ или грудью. Ном. № 476$. Ліску творити. Быть любезнымъ. Н а чиїм возі їдеш, тому її ласку
См. Підласий.
II.
Л ісий, а, е. 1) Лакомый. Ласатвори. Ном. 9610. Колй ліска віша, твоя.
потрава. Ном. На ласий шматочок най Пожалуйста! Если возможно. Пусти мене
деться куточок. Чуб. І. 261. 2)—на що. прогулятись, коли ласка твоя. То по вішій
Лакомый, охотникъ до чего. Всякий ласий лісці. Это какъ вамъ будетъ угодно То
па чужі ковбаси. Ном. Д? 4634. Ласий, як по вашій ласиг: як дасте,—матиме НВо
кіт на сало. Ном. № 5054 До грошей я лын. у. Абй була ласка... Лишъ-бы было
не дуже ласий. Шевч. 156 Хто не звик угодно.. Аби була ласт слухати,— поки
правди поважати, той завше ласий пану не охрип,—співатиму. Шевч. 156 Те ро
вати. Ном. Д* 1132. Найму собі цимбали, бив, що з ласки вішої звеліли. Я дѣлалъ
щоб ніженьки дримбали; найму гце собі то, что вамъ угодно было ириказать Стор
баса, бо робити не ласа. Чуб. V. 1155
МПр 45. Будь ласка, будь ліско!.. Пожа
Ум. Ласёнький. М ачуха дала на снідання луйста! Будь ласка, дай мені! 3) Одолдітям чогось ласенькою. Ном. № 2041.
жевіе. 4) Ласочка, лаевца Ум Ласочка.
Л&сити, ш у, сиш, гл. Привлекать О
Плаче собі тихесенько... Шелесть!., коли
1862. І. 67.
гляне: по-під гаєм, мов ласочка, крадеться
Л іситися, шуся, сишся, гл. Льститься Оксана. Шевч. 143
Л іскав. См. Ласкавий.
яа что, быть охотникомъ до чего Ласить
Л асківець, вця, м 1) Любовнвкъ(въ
ся, як кіт на сало. Ном. № 5010. В ід свя
тою Власа заміж не ласься. Посл. А пан пѣснѣ). Тіло несуть, коня ведуть, кінь го
ночка до неї ласиться та просить. (О. ловку клонить, за ним іде чорнявая, білі
1862. III. 37).
ручки ломить.. Ввесь світ сходить, та не
Л&сиця, ці, ж ~ Ласка 4.
найде такою ласкавця. Чуб. V. 317 2)
Л ісівк а, ки, ж. Время, обильное ла Милостивецъ, благодѣтель. 3) Раст. Виркомой пищей. О паш ка—ласівка, а петргв- Іеигиш гоІипсІіЫшт Шух Кв. 1. 111
ка—юлодгека. Ном. Л» 483.
Л асківий, л іск ав, а, ѳ 1) Милости
I. Ласій, сій, м. Волъ, имѣющій брюхо вый, благосклонный, снисходительный. Про
в конецъ хвоста бѣлые КС. 1898. VII 42. шу, будьте ласкаві, не во гнів вам! Ном.
Д? 13121. Пані моя ласкавая, я би м тобі
II. Ласій, сій, лі. Лакомка.
щось
сказала. Гол. I 71. 2) Кроткій, смир
Л іска, ки, ж. 1) Любовь, привязан
ный,
добрый, ласковый, привѣтливый, лю
ность, ласка. У дівчини стільки ласки, як
на тихій воді ряски. Лавр 1. Утеряла безный. Ласкаве телятко дві матки ссе
дівчинонька у козака ласку. Мет. 8. Серце Ном. Д; 3202 Що в тебе, багачу, кози та
рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, овечки, а в мене, багачу, ласкаві словечки
як уміло, за темнії ночі, за вишневий сад Мет. 49. Вона ж мене сушить, вона ж
зелений, за ласки дівочі Шевч 4. Чужа мене в'ялить все ласкавими словами Чуб
У. 81. Забарив нас ласкавими словами
ласт сироті Великдень. Ном. № 10702
Будь
ласкав, будьте ласківі! Пожалуйста1
2) Милость, благосклонность, благоволеніе.
благодать; покровительство Панська ласка Будь такъ добръ, будьте такъ добр»» Та
до порош. Ном. № 1200. Боїться ласки встань, будь ласкав, пане свату; Котл Ен
втратити НВолын у. Я панською ласкою Пустіть, будьте ласкаві* Шевч Ум Ласбагатий. Шевч. 139. Знайшла бо еси ласку кавёнький.
Ласківість,' вости, ж Кротость, лас
в Бош. вв. Л. 1. 30. Святителю Мико
ковость.
Може ласкавостю своею та полою, угоднику Божий, помощнику скорий!
допоможи мені ласкою своєю ^небесною! Чуб. кгрливостю втихомирю її МВ
Ласківо, нар. 1) Благосклонно, милос
І 114. Кланяюсь, прошу, не остеите лас
кою вашою, добродію, і моїх синів. МВ. II. тиво, снисходительно Наш заступнице
ІЗ.
1 над собакою повинно мати ласку. благий, приникни з неба г споглянь ласкаво
Ном. Д? 4498. З ліски. Изъ милости, да- з висоти на мене. К. Псалт. 196. 2) Крот
ромъ. Хто служить з ласки, тому мило ко, ласково, привѣтливо, любезно Вислу
сердием платять. Ном. № 10326. Живу у хає тебе ласкаво і нагороду дасть. Стор.
чужій сем'ї з ласки. МВ. II. 105. З Божої II. 8. Спитай мене, молодичко!— озвалась
ліски. Божіею милостью. Запобігати ласки. старо, бабуся..., поглядаючи на мене ласка
Добиваться милости, благосклонности Та во. Ум. Ласкавёнько.
Ласнйй, а, ѳ Лакомый, вкусный Па
кої ласки можна і в пишна запобігти.
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Ласно—Ласько.

т ений кусок найдеться куток. Ном. № як ластівочки собі на втіху. МВ. Н. 12.
12011 .
А в нашій стороні красні дівки, як ластів
Лёсно, нар. Вкусно.
ки, а т ут —як ворони. Чуб. V. 20. 2) ЧеЛасиовёньвий, а, ѳ. Блестящій, лос- тыреугольный кусокъ матерій, вставляе
нящійся? Вст£ѣчено у Чубинскаго, точ мый въ рубахѣ или другой одеждѣ подъ
ность записи, повидиыому, сомнительна. мышками. 3) Одинъ изъ кусочковъ сукна,
Не пий, синоньку, першої чести в тещі, преимущественно краснаго, вшиваемыхъ
вилий, синоньку, коненькові на гривоньѵу, въ свиткахъ у таліи вверху усів. КС. 1893
гцоб гривонька ласновенька була, адоб кяма XII. 449. 4) Назвавіе игръ: а) дѣтской,
дівонька прикладненька була. Чуб. IV. 318. состоящей въ попаданіи палками въ бро
Лйсо, нар. 1) Вкусно, лакомо. Х то шенную вверхъ палку. Камен. у.; б) дѣласо геть, той твердо спить. Ном. № вичьей, съ пѣсней. Грин. III. 115. Ум.
12234. Ласо геть, «а м'якому спить і та Лёстівонька, ластівочка. Да ластівочка да
ка вродилась, гцо— молодиця хоть куди! купалася, да на бережку да сушилася!
Кв. II. 325. В и ласіш їсте, ніж мн. Чуб. V. 9.
Л&стівчиви, вів, м. мн. Раст. СегаХарьк. 2) Съ вожделѣніемъ, съ аипетипіиш
соІитЪіпшп. Вх. Пч. I. 10.
томъ. Н а неї (торбу з* грішми) дивиться
Л астів’й, йтн, с. Дѣтеныпгь ласточки.
усяк так весело та ласо так. Гліб. Ум.
Як ластівка з ластів'ятами. Ном- Л* 9236.
Ласёнько.
Ласог^б, ба, м. Лакомка, любящій хо Ум. Ластів’ятно, ластів’яточко.
Л астів’йчий, а, е. Ласточкинъ.
рошо покушать. Кремен, у.
Л&стка, ви. я с .= Л астівка 2 и 3.
Л&соЧка, Ви, ж. 1) Ум. оть дй сва4.
2) Родъ игры, въ которой одинъ изъ иг- Канев. у. Швориха ходила... зімою у... ко
раюшихъ, держа руки подъ ладонями дру жусі під ластки. О- 1861. X. ЗО.
Лйстовѳнь, вня, м. Раст. Азсіеріаз
гого, старается ихъ выхватить и ударить
зугіаса. ЗЮЗО. I. И З.
по рукамъ противника. Чуб. III. ЮЗ.
Ластовйний, а, ѳ. Ласточки нъ. Колиб
Л&сощ, щі, ж. Употребляется болѣе
мені
ластовине зілля. Мет. 61. —зілля.
во мн. ч. Лйсощі, щів и щей. Лакомство. I уже
Раст.
СЬе1і<іопішп
гааіиз.
в Одесі ласощ закупав з крамом. Мкр. Н.
Л астовйння, ни, с. Веснушки. Хто
6* Чуже лихо за ласощі, а свое за хрін.
мае
ластовиння на виду, то, побачивши
Ном. № 12366. Цурається тоді людина
вперше
весною ластівку,... умивається, гцоб
хліба, від ласощів одвернеться солодких. К.
не
було
тою ластовиння. Ном. Л* 266.
Іов. 73.
Ласощохлйст, та, лс. Сластолюбецъ. Ото як тебе ластовиння обсіло!
Ластовйця, ці, ж. 1 ) = Л астівка 1.
Ласощохлисти похожали, всі фертики і
Райські птиці ластовиці весело співають.
паничі. Котл. Ен. Ш . 54.
Л&ститися, щ уся, стишся, гл. Лас КС. 1882. IX. 568. 2)=Ластівка 2.
Л&сування, н я , с. Кушаніе лакомстиъ,
каться, лащиться. І щебече й сміється, і
вигадує, і регочеться, і до матері ластить роскошествованіе; наслажденіе.
Л&сувати, сую, еш, гл. ѣсть что-ни
ся. Кв. Бійся не того собаки, що бреше, а
будь вкусное, лакомиться; роскошество
того, що ластиться. Ном. 7284.
Ластівенй, нйти, с .= Л а с т ів ’я. Ум. вать. Лежить та ласує медком. Гліб. Ко
Дастівенйтко. Желех.
ли ласувать, то ласувать,—бий, жінко,
Листівка, ви, ж. 1) Ласточка, Нігишїо ціле яйце в борщ! Ном. № 5062.
Л&суватися, суюся, ешся, и- Льстить
игЬіса. Жасгпівки вилітають, годинку обіцяють. Ном. № 309. Употребляется какъ ся на кого, на что. Попоб'ю, гцоб не ласу
ласкательное слово, особенно въ формѣ вався на мою дівчину. Полт. г. ї й не ла
уменып., по отношенію къ женщинѣ, ко суйся на те, гцо він узяв за т у роботу
торая въ ноэзіи постоянно сравнивается три карбованці, а тобі т их грошей не да
съ ласточкой. Дівчино моя, переяслівко, дуть. Черк. у.
Л ас^н, н&, м. Лакомка. Ум. Ласунёць.
поцілуй же мене, моя ластівко! Нп. Челя
донько, ластівонько, . годуй ти дитину! ласунчик, ласунчичок.
Ласуха, хи, ж. Лакомка. Цібелла же
Коцип. Прокинься, моя ластівочко. Шевч.
317. Ся як ластівка літала в сінцях і була ласуха. Котл. Ен- V. 36. Ум. Лав коморі, прибірала коло столу, поралась сушка, ласушечка.
Ласькб, в&, л«.=Лас^н.
на дворі. Мкр. Н. Сподівалась невісточки

Лася—Латовець.
Л&ся, сі, ж. Въ загадкѣ: дорога. Ле
жить лася простяглася, як устане, то й
неба достане. Ном. стр. 303. № 458.
Дат, ту, ж.= Лата 2. Там такий обід
раний, що аж лат на латові. Харьк.
Літа, ти, ж. 1) Длинная жердь, пере*
кладываемая въ горизонтальномъ направ*
деніи поперекъ стропилъ. Яка кроква, та
на й лата. Ном. № 10403. У причілку його
хати на високій латі плахта висіла чер
вона. 2) Заплатка, вставка. І дівчина йою
любить, хоч лата на латі. Шевч. 165.
3) мн. Літи. Отрепье, рубище. Скидай
з себе свої лати, вбірай дорогії шати. Гол.
1. 44. Наші лати переходять панські ша
ти. Ном. № 1615. Багатий на лати та
на дрібні сльози. Шевч. 134. Коли б ти,
сестро, так робила, ти б в таких латах
не ходила. Чуб. У. 916. Ум. Літна, літочка. Употребляется почти исключительно
во 2-мъ знач. Свитина вся була в лат
ках. Котл. Ен. 1. 32. Будь мудрий: на
тягай маленьку латігу на велику дірку.
Ном. Л* 9009. Иногда значить пятно: По
битий чоловік лежав на землі, під їм і
біля його була латка крови чимала, так
кружалра така велика. Екатериносл. у.
Также небольшая грядочка. Посадила ма
леньку латочку цибулі. Черниг. у.
Л&таний, а, е. Покрытый заплатами.
Лучно своє латане, ніж чуже хапане. Ном.
№ 9685. Латану свитину з каліки здій
мають. Шевч. 219. Батько каже: не поїду:
в мене сани не латані. Чуб. III. 320.
Літаний талін. Несчастная участь. Ой ту
мане, тумане,— мій латаний талане! Чо
му мене не сховаєш оттут серед лану?
Шевч. 95.
Латанйна, ни, ж. 1) Постоянное за*
іілатываніе, накладываніе заплатъ. Доку
чила мені оця латанйна; що день Божий
латки латаю. Богодух- у. 2) Вещь, со
стоящая изъ заплатъ; рубище.
Л атіин я, ня, с. Починка, вставка заллатъ. Яке тепер латання— неділенька свяяш. Богодух. у.
Латанці, ців, м. мн. Покрытая запла
тами одежда. Радом, у.
Латіти, тію, еш, и . 1) Чинить, ста
лить заплаты, починять. Так розбагатіла:
Шли деру та спину латаю. Ном. Лі-1595.
Церкву обдирає, а коргиму латає. Ном. Л11723. 2) Прибивать літи на кровлю. Угор.
' Нить. Ой, жінко , як начну Сергієм ла шлти, то вся ш кура на тобі буде трі
щати! Маркев. 48.
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Латітися, тію ся, ешся, гл. Чиниться,
починяться. Пішли наші вгору: в долині
ріжуть, а вгорі латаються. Ном. № 988.
Латіття, тя, с. Раст.: а) ИутрЬаеа аІЬа.
ЗЮЗО. І. 129; б)—жбвте. КитрЬаг Іиїеит.
ЗЮЗО. І. 129; в) СаІІЬа раїизігіз. ЗЮЗО.
І. 115. Показувала їй ті лози над ста
вочком, ті листки широкою латаття по
воді. Левиц. 514. Ум. Латіттячко.
Латіч, ча, м. Раст. СаІШа раїизігіз.
Вх. Пч. І. 9. См. Жабник.
Літва, ви,, де.—Лата. ЧГВ. 1853. 61.
Літвий, а, е. Легкій, нетрудный.
Літвість, вости, де. Легкость, легко*
исполнимость.
Літво, нар. Легко, безъ затрудненій.
Латвіше брати, ніж повертати. Ном. №
10624
Літер, трі, м. Куча дровъ, кубиче
ская сажень дровъ. Вх. Зн. ЗІ.М лак. 108.
Латина, ни, ж. Латынь. Віншувати
не вмію, забувши латини. Чуб. III. 353.
Навчили ми ляхву латину занедбати,
польщизною листи й літописі писати. К.
Дз. 16.
Латйнець, идя, м. Католикъ. К. Кр.
9. М ій отець із русина в латинця обер
нувся. К. НС. 52.
Латйнити, ню, ниш, гл. 1) Латини
зировать. 2) Окатоличивать. Нідклонилися
латиненій ляхві. К. Дз. 114.
Латйннив, ва, м. 1) Латынистъ. . 2)
Католикъ. Святих церков і кладовищ отець
ких латинникам на глум не подамо. К..
ПС. 99.
Латйнський, а, е. Латинскін. Ла
тинський віршник. Шевч. 298.
Латйнь, ни, де.—Латина.
Латйриив, ка, ж. Пройдоха? гуляка?
Ювелгрник-латирник. Ном. № 13615.
Латйтн, ч^, тйш, ід. Прибивать къ
стропиламъ літи. Каменец, у. Лститсє
хата. Вх. Зн. 31.
Латйш, ші, м. Большая заплата? Лат
ка на латці,— та й латиш. Ном. Л» 11143.
Літва, ки, де. 1) Ум. отъ літа. 2)
Дѣтская игра, въ которой играющій бьетъ
ладонью по спинѣ сосѣда и убѣгаетъ, а
ударенный долженъ кому-либо передать
ударъ (літку). Ив. 47.
Латвувіти, кую, еш, м.—Датувати.
Шух. I. 91.
Літнив, ка, ж .= Латовець. Вх. Уг.
244.
Латбвѳць, вця, м. Деревянный с&оздь
для прибиванія лат на чстропилахЪ. УеЩЬ
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Латочка— Лаяти.

Лй точка, ки, ж . Ум. отъ лата.
Л атувйти, т^ю, еш, гл. Накладывать
лйти на стродила.
Л ат^н, н&, м. Свита съ заплатами.
ЧГВ. ] 853. 61.
Л ат^нн ик, ка, ле. Бѣдный поселянинъ.
ЧГВ. 1853. 61.
■ Лат^ра, ри, ж . Родъ каши, приготов
ляемой херсонскими пастухами овецъ для
собакъ. Херс. г.
Л атйнка, ки, ж . Одежда съ заплата
ми. У нас світ и л к а-п ан я п к а , у пег сорочка
лат я н к а, буяри крали, л а т а л и і в світ и л 
ки прибрали. Мил. 155.

Л ах, х у , л е.= Л аха. Ж елех.
Л&ха, хи, ж . Отрепье. Ж елех.

У
малороссовъ вообще платье.
С вят очн і л а х и . Вх. У г. 249.
Лйхавий, а, е. Оборванный; грязныйЖ елех.
Л ахакбндрики и лахам йядрикй, ків,
ле. лен. Тряпье, рубище. Екатер. у. Слов.
Д . Эварн. г ,
Л ахачі, чів, мн. Раст. Ѵ оссіпіит и1і§іповит. ЗЮЗО. I. 140.
Лах&ш, ша, ле. П лохой, изорванны й
сапогъ? С кидай св о ї л а х а ш і, бери н а ш і
к ам аш г. Гол. І. 143.
Лахвй, вй, ж . Раздолье, пожива. Ле
виц. І. 152. С п и чк а в ніс, а вам л а х в а .
Ном. .V 8373.
Лахмйй, май, м. Оборвышъ. П ід и , голяк,
піди, лах м ай , піди сп олощ и ся. Чуб. ' У .
1042.
Л&ХМ&Ы, нй, ле. 1) Отрепье, лоскутье,
рубище. 2)=Лахмай.
Л ахм анина, ни, ж . Рубище, отрепье.
угорскихъ

У т ак у лахм ан и н у вдя глася, н а ч е сп р авді
ст а р ч и х а .
Лахмйнка, ки, ж . Отрепье, лоскѵтъ.

Вх. Зн. 31.
Л ахмйнник, ка, ле. 1) Тряпичникъ.
2) Ветошникъ. Ж елех.
Лахм&ння, ня, с. Тряпье, рубище.
Заберу свое лахм ан н я т а й подам ся
із х у т о р а . Мир. ѵ. Слов. Д. Эварн.

геть

Лахманув&тий, а, е. 1) Медленно хо
дя щій. Л а х м а н у ва т и й в іл . 1Іерк. у. 2)
Оборванный; состоя щій изъ лохмотьевъ.
3) Косматый.
Лахманйр, ра, ле.= Л ахм анник. Ж елех.
Л ахманйрка, ки, ж . Тряпичница.

Желех.
Л ахийтий,
а, ѳ. Косматый. Черк. у.
*
Л ахм іття, тя, г.— Л ахманйна. А сам ,

вернувшися в будинки, свое лахміття позбірав. Котл. Ен. I. 30.
Л а х м б т н и к , к а , м.
Оборванецъ.
Харьк.
Л&хта, ти , ж . Небольшой заливъ.
Л ах^ та, ти, ж . ~ Л ахм аи ка. Вх.
'Зн. 31.
Л&цний, а, е = Л а т в и й .
Лйщно, н а р .~ Латво. Л а й т н а сім
с в іт і щ о х о т іт и , т е чинит и. Ном. Л?
1*834.
Лаіпт., ту, ле. 1) Ластъ, 12 четвериковъ
(мѣра сыпуч, тѣлъ). Ж елех. 2) Лашгом.
Въ изобиліи. Ж елех.
Лаш таббй, ббя, ле. Лѣнтяй (такъ бранятъ дѣтей). Мнж. 184.
Л аш тування, ня, с. 1) Приготовле
ні е, снаряженіе. 2)=Лаштунни 1.
Л аш тувати, т^ю, єш, гл. 1) Приго^
товлять, снаряжать. Л а ш т у й т е гарм ат и*
К. Доев. 145. 2) Составлять (о книгѣ).
Ном., стр. И.
Л аш туватися, т^ю ся, еш ся, гл. Гото
виться, снаряжаться, укладываться, соби
раться. Л аш т у ю т ься чум аки н а ночліги.
Грин. I. 293. У к раде коня т а п р о да ст ь
т а зн ов л а ш т у єт ь ся к раст и. Волч. у.
Л аш тунки, - к ів , ле. лен. 1) Лѣса, деревянн. подмостки. 2) Театральный кули
сы. З а .лаштунками чутно голос сотника*
Стор. II. 217,
Лйщити, щ у, щиш, гл. Ласкать. Жагце
м ат и дит ин у. Харьк.
Л ащ итися, щ уся , щ кш ея, гл. Лас
каться. а Чого ж т ак л а гц и іт я т еп ер д а
мене, Й ван е? Греб. 378.
Лаю чий, а, ѳ. Любящій ругаться. Л а ю ч а б аб а. Ном. X 13620. Чоловік був н а д т о
см ирний, а ж ін к а л а ю ч а . Г. Барв. 328.
Л&й, л&ї, ж . Стая собакъ. К уди пансь~
ка лаяу тгуди й сучка моя. Ном. № 1316*
Л а я — песе весілє. Шух. І. 212.
Л&янка, ки, ж . Брань.'
Л&яння, н я, с. Брань, ругань. Кри
ком т а лаянням нічого ке візьмеш. Котл.
МЧ. Л а я н н я жіноче та діт ський крик
а ж у в у ш а х лящить. К. Дз. 214..
Л&яти, л&ю, еш, гл. Ругать, бранить*
Н іх т о не бив і не л ая в. Ном- Д а т и
не дай, а л а я т и не. л а й . Ном. № 4584.
Л а я л а , л а я л а ,— наси лу ціле село

перелаяла.

Ном. Л* 3341. Т я ж к о п л а к а л а Ганнуся і не
зн а л а за що, за щ о м а р т зн ущ аєт ься , .гас*
проклинає. Шевч. 21. Лаяти в батька, в мй-

тір, лаяти по московському.
терно. Ном. № 3536.

Ругать

ка
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Лаятися -Л евада.

Лйятися, лйюся, ешся, гл. Ругаться,
браниться. Говори т ь м ож но, а т я т и сь н і
чого. Ном. 3499.
Ле, н ар =Лвш. Желех.
Леб&йстер, етру, м. Алебастръ. Черном.
Лебедйха, хи, ж . Бѣдняга. Н а б іга єт ь 
ся м б е д а х а , ут ом ит ься. Кв. II. 326.

Лебеденй, нйти, с. = Лебедй. Ум.
Лебеденятко.
Лебедёць, дцй, м. Ум. оть лббідь.
Чуб. V, 7.
Лѳбёдик, ка, м. 1) Ум. оть лббідь.
Б іл іє , як лебедик н а воді прот и сонця. Г.
Барв. 135. 2) Родъ игры. Х о ч у х р п ц и к а
гц ляє^.хоч у лебедцка

б іг а є —усе

не

довго.

Г. Барв. 374.

Лебедин, на, м. Лебедь самець. Ш к о
д а т ого лебедина,

гцо

високо л іт а є . Чуб.

У. 567.

Лебедина, нй, ж . 1) Лебедь-самка.
Ой б іл ая лебедина т и хи й Д у н а й сколот ила.
Чуб. У. 151. 2) Лебяжье мясо. А в К и ри льц я вечеря : буде ри б к а п еч ен а... лебеди
н а варен а. Мил. 38.
Лебединий, а, е. Лебяжій. Стор. II. 25.
Д а й ' т о б і, Б о ж е , лебединий вік. Ном.

Лебѳдйнка,

ки,

ж.

Сорт

груш і .

Ж елех. Г р уш а-л ебеди н к а. О. 1862. I I . 48.
Лебедиця, ці, ж . Лебедка. Желех.
Леббдій, дя, де. Лебяжій. А у днину
при п очи н у на лебедіх грудях. Федък. III.
156.
Лебедіти, джу, диш, гл. 1) Настой
чиво и слезливо просить, клянчить. 2) Напѣвать, пѣть. З а ч а в пісню .лебедіти сл із
ним и словам и. Млак. 92.
Лебёдка, ки, ;ж \= Л ебідка. Ум. Лебе

дочка, лебедонька. П л а ва й , п л а ва й ,
донько, по синьому морю. Шевч. 17.

лебе

Лѳбёдо, да, г."Л еб ід ь? Въ пѣснѣ,
поющейся при игрѣ въ шума: Сиди, сиди,
ящ уре, т а л адо моє! М а й собі дівчи н у, лебедо м ое. Грин. III. 102.

Лебёдонько, ка, м. Ум. отъ лббідь.
Лебёдочко, ка, .м. Ум. отъ лёбідь.
Лѳбёдя, ді, ж . Лебедь-самка. Сивенька
в ж е була, а х орош а т а чепурна, як т а я
лебедя. МВ. II. 76. Ум. Лебідка, лебідонька,

лебідочка.
Лебедй, дйти, с. Лебеденокь. Г и л я ,
гиля, лебедят а, додому! І оре ж тому л е
бедеві самому. Нп. Там п л а ва л а біла ж д е(кшька з маленькими лебедят ам и. Ум. Ле

бедятко, лебедяточно.
Лѳбѳдйночка, ки, ж, Ум. спъ лзбй-

дя. Там ш ссвал а лебедяночка з маленькими
м беденят кам и. Рк. Новц.

Л ебѳдйчий, а,

ѳ. Лебединый. Г у р т

лебедячий лет ів. Щог. Сл. 142.
*

•

Л ебен іти , нію , єш, гл. Едва виднѣться, неясно представляться. Н овог^к. у.
(Залюбовск).
Лебердйпгі, мн. Мѣдные крестики. Вх.
Зн. З І . ,
Лебідка, ки, ж . г Лебедка. Ум. Лебі

донька, лебедочка, лебідочка. Ой крикнула
лебідонька із з а х ви лі вирин аю чи . Нп. П о бе
р еж к у х оди ла, лебідочку лови ла. Чуб. У. 216.
Съ лебідкою въ поэзіи сравнивается жен
щина. Ой вийду я за ворот а, гуляю, гуляю, як
біл ая лебедочка по т ихім Д у н а ю . Чуб. III.
166. Это слово какъ ласкательное прила
гается къ женщинѣ: Ой м ат ін ко-лебідоч
ко! Чуб. У. 833. М арусенько моя, лебідоч
ко, зірочк о моя, рибочко, перепеличко! — п ри 
говорю вав В аси л ь , обнім аю чи свою М арусю .

Кв. І. 37*.

Лббідь, бѳдя, м. Лебедь. Чи в а ж к о
вам , лебеді, прот и води пливучи? Нп. Ум.
Лебедёць, лебедик, лебедонько, лебедочко.
Легпи, л е т и ,
лебедонько ситій,
високо
з орлам и! Чуб. У. 756. Через бист рі
р іч к и білим лебедоньком ггереплини. Чуб.

У. 369, Съ лебедемъ постоянно сравни
вается казакъ и вообще мужчина. В ж е ж
білі лебеді серед ст аву (в)п али , ой е ж е ж
козаки в чист ім полі ст али . Чуб. У. 46.
Д а й ш ла дівк а д а яриною, д а я р и н а леліє,
з а нею іде козаченько, як лебідь біліє. Чуб.

У. 23. Лебёдик и лебёдочко употребляют
ся какъ ласкательное названіе по отноше
нию къ мѵжчинѣ, подобно тому, какъ въ
рѵескомъ языкѣ слово „голубчикъ“. М ій
т ат очк у, м ій лебедочку! Мил. 185. Н е гіур а й т есь , лебедики! ІЛевч. 87. Чого ж т е
пер за п л а к а в гпи?.. Щ о серце порване, по
бит е, гцо ось як ж и т и довелося? Чи т ак ,
лсбедик уі — Е ге. Шевч. 577.

Леббнь, н а р .— Либонь. З аслаб чум ак ,
засл аб, молоденький , д а м бонь х оч е вм ер
т и. Чуб. У. 1044.
Лев, ва, м. 1) Левъ. Д ом а ж е , а на
вій н і т х ір . Ном. Д: 4352. 2) Монета: а)
10 коп. Подол, и Бессар. г.; б) австрійскій
гульденъ. Федьк. І. 4. Гол. ІУ. 532. Ум.
Лёвин. П есика б'ють, а левик боггпься.
Ном. А* 3902.
Левйда, ди, ж . Окопанное или огорожегшое мѣето для сѣнокоса вблизи
усадьбы. З а городом л евада, де зб ф а л а сь
гром ада. Ном. У 9091, Я к би на впит і
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Левадний— Легкодух.

леваді та мій вітряк. Ном. 8968. Ум.
Левёдка. Купив левадку, поставив вітряк
і довіку їв хліб. Кв.
Левадний, а, е. Относящейся къ ле*
вйді. Желех.
Левёнѳць, идя, м. Молодецъ, рослый
парень. Ой козаченьку, левенщ! Не скажу
я тобіу серце! Чуб. V. 319. То був з
Хресців Кононенко Опанас, левенець... Мо
лодий, та ба: мисливець!.. Мкр. Н. 7. Ле
венець довго опинавсь і серцю не давав по
моли. Мкр. Г. 18. Ум. Левёнчик. Ой левенче, левенчику, вдовин сину, одинчику!
Чи знаєш ти степи турецькії і проходи
козацькії? Мет. 446.
Левенй, нйти, с. Львенокъ. І левенят
розгублює левиця. К* Іов. 10. Ум. Леве
нятко.
Левѳржбт, та, м. Клокъ волосъ, остав
ленный спереди надо лбомъ на совершен
но остриженной головѣ мужчины; въ на
стоящее время такъ стригутъ лить д і 
тей. Образецъ стрижки см. на портретѣ
лубенскаго полковника Максима Ильяиіенка. (КС. 1891. I.).
Левиндбвий, а, ѳ. Изъ лавенды. (Нан
на) плете вінки левиндові на тісовім столі.
Гол. І. 81.
Левиний, а, е = Л е в о в и й . О Боже!
потрощи їм зуби, кріваві щелепи левині! К.
ІІсал. 132.
Левйха, х и , л с.= Л еви ц я. Дивиться,
перед їм левиха стоїть. Рудч. Ск. І. 135.
Л евиця, ці, ж. Львица. К. Іов. 10.
Лѳвіхна, ни, ж .= Н е в іх н а . То моя
.гевіхна коханка. Мет. 232.
Лбвовий, а, е. Львиный. Навчав Га
лю послать брата левового молока достать.
Рудч. Ск. 135.
Лбвурда, ди, ж. Раст. Ро1у§опит
Візіогіа І.. Черк. у.
ЛевУсь, сй, .м. Ум. н даскат. отъ лев.
Л евч^к, кй, лі.= Л евен я. Томить лева
голод і левчука згага. К. ІІсал. 43.
Л ев ’й, йти, с .= Л евеня. Мнж. 31.
Лбга, ги, об. Лежебокъ.
Лѳг&т, та, м. Легатъ. Ієзугт Посёвин,
легат папський, перший начав Унію в Ук
раїні. Шевч. Гайдам., Приписи, Д- 13.
Лбгво, ва, с.= Л ігво.
Легбня. ні, ж. Легкое (риїто). Ста
ли суди судити,* комарика ділити: сьомутому по стегну, а Коетеві голова... а Йва
нові печінка... а Грицькові легені. Нп.
Л егіннк, ка, м. Ум. оть лбгінь.

Л бгінь, ня, л*.=Парубок. Ішов ле
гінь з полонини на нове подвір'є. Гол. Щ к
216. Приходя до мене молодцілсоколи\ леггню, на танець, легіню, на полеІ Федьк.
І. 44. Ум. /Іегіник. Ой до мене, легіники'
Гол. II. 421.
Лѳгібя, ну. М. Легібнъ, .отрядъ войска.
В британських гальських легіонах не мушт
рувались. Шевч. 606.
Л егкий, 6, 6. Легкій, легковѣеный;
нетрудный. Нехай йому земля легка (о покойникѣ). Ном. А* 351. Х ліб глевкий, на
зуби легкий. Ном. Л* 12288. Іде вовк та й
думає: „Який я дурень єсть! Чи я пащ чи
гцо, гио ще захотів легкою хліба*? Рудч. Ск.
І. 7. Ум. Легенький, Легесенький. Легеньке
суденечко, срібне веселечко. Чуб. У. 976.
Над широкими сіножатями, над зеленими
ярами повстав легесенький туман. Левиц.
Л ёгкість, костн, ж. Легкость. А тобі
дай Бої крепість і легкість. Чуб. І. 135.
Лёгко, нар. Легко, легковѣсно; незатруднитсльно. Інш ий легко робить, а хоро
ше ходить. Ном. № 1691. Біда здибає леїко, а трудно ї ї збутися Ном. № 2171.
Легко йому лежати, пером землю держати.
(Иожеланіе покойнику). Ном. № 356. Лег
ко йому дихать! (Благожеланіе). Ном. .V
4552. Щоб тобі так легко дихать!
(Проклятіе). Ср. ст. Лёгше и лёнше.
Ум. Легёнькц, легесенько. Піди собі ти
хенько і легенько з хати. Ѵуб. І. 135. Не
хай тобі зозуленька, мені соловейко, нехай
тобі там легенько, де моє серденько. Чуб.
У. 73. Нехай йому легенько згадається, де
він у світі повертається. Ном. & 11609.
За помилки Зося легесенько скубла його за
вухо. Левиц. І. 338. Ой як легесенько переш
ийку да котитися, а ще й легше, легше
молодому та женитися. Чуб. III. 142.
Лѳгкобйт, та, м. Человѣкъ, не занимающійся тяжелымъ трудомъ.
Лѳгковёжити, ж у, зкиш, гл. Мало ц і 
нить, мало придавать значеній, прене
брегать.
Легкодумний, а, е. Легкомысленный.
Желех.
Легкодумно, нар. Легкомысленно.
Легкодумство, ва, с. Легкомысліе. В и
давати всякі іазети. . ради редакторської
наживи з людського недосвіду і легкодум
ства. К. ХП. 125.
ЛегкбдУх, ха, .и . 1 ) Изнѣженный, сла
бый человѣкъ. 2) Малодушный человікъТілько легкодухам здається, що наша сили
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ніщо, супротив т ієї сили, що рине на нас.
К. ХП. 127: „Гей, хто зо мною вийде би
тись, покоштувати стусанів?**.. Дарес
довгенько дожидався, мовчали всі, ніхто не
йшов, з ним всякий битися боявся, собою
страху всім задав. „Так ви, бачу, всі легко
духи, передо ' мною так як мухи і пудохвети наголоҐ. Котл. Ен. П. 8. Легкоду
хів Угіж ними не буває: ні слово нас, ні
діло не злякає. К. ЦН. 159.
Л егкодухий, а, ѳ. 1) Слабый, изне
женный. 2) Малодушный, трусливый. Такі
легкодухі, гцо в радощах та роскошах не
має над їх, а в притузі вони як трава
полягають. МВ. (О. 1862. І. 90). Чіпка
росказував, який йому здався вовк: здоро
вий* а легкодухий. Мир. ХРВ. ,45.
ЛѳгкодУшник, ка, м. Малый хлѣбецъ
для подаянія нищимъ. Легкодушніша... се
малі хлібці, які подають за простибіг, аби
легче було помершим дущам. Шух. І. 143.
Л егкокрилий, а, е. Легко летающій
(о птицахъ). Желех.
Легкотй, їй , ж Легкость. НВолын. у.
Лѳгкуша, ші, ж. Языкъ, дыхательпое горло, легкія, сердце и печенка вмѣстѣ.
Лёглий, а, е. Залежалый, затхлый,
прѣлый (о мукѣ).
Лёгжй, нар.= Лігма.
Лёгмас, са, лс.^Л ега.
Лбгот, ту, м. Зефиръ, легкій вѣтерокъ.
ЛѳгУшка, ки, де.= Л егѳня.
Лёгчѳ, легш е и дёгчий, лёгший, а, ѳ.
Сравн. ст. отъ лёгко, легкйй. Нехай тебе
Бог прощає та добрії люде; молись Богу
гпа йди собі,— мені легше буде. Шевч. 73.
Ум. Лёгш(ч)енько, лёгш(ч)енький. Буду я
для неї наймичку держати, щ об' вона в
мене легченько робила, щоб вона в мене хо
роше ходила. Чуб. У. 624.
Лбгшати, шаю, еш, гл. Становиться
легче. Оці вірші віршую я для себе, бра
тія моя: мені легшає в неволі, як я їх
складаю. Шевч 442.
Лбґа, І*и, об.=Лѳжѳнь. Свекор не да
вав невістці їсти, гцо леїа була. Ном.
Я 9984.
Лбґавий,. а, е. Лѣнивый, уклоняющійся отъ работы. Балт. у.
Лёг'арь, ря, м. 1)—Л іґарь. 2) Лѣнтяй, лежебокъ. Мнж. 184.
Леґедув&тися, дУюся, ешся, гл. До
вольствоваться. Бідний леїедуєсі (вдоволь
нився) стравою, зготовленою або випеченою
з кукурудзяної муки. Шух. І. 36.
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Леґбйда, ди. м. 1)—Л еґарь 2. Вх. Зн.
33. 2) Неповоротливый человѣкъ, увалень.
Л бґінь, ня, м. 1 )= Легінь. КоІЪ. І.
68. 2) Раст. пирамидальный тополь, РориІиз ругатібаїіз. Вх. Лем. 431.
Леґув&тй, ґ^ю , еш, и . Завѣщать.
Л еґурний, а, е. Медлительный. Та це
чоловік лехурний собі Йому, здається, хоча б
і жінка зараз умерла, то й не гайка.
Лбґурно, нар. Медленно, медлительно.
Г ля\ яА яструб летить ш урно!. Чого це
він? Чи не голуба несе; а мо й ззів,—важко.
Екатерин, г.
Лёда, нескл. Всякій, кто-бы ни, что-бьг
ни (въ презрительномъ смыслѣ). Лёдахто (лёда-когё, лёда-кому)... Всякій, пер
вый попавшійся. Лёда-що (лёда-чогб)..
Всякій пустякъ, всякая бездѣлица. Лёдаяк. Какъ-нибудь, лишь-бы какъ, плохо.
Желех. Лёда-біді Негодяй, плохой человѣкъ. Шкода мене молодої, шкода мого
стану, та як я ся леда-біді у руки 'до
стану. Гол. П. 779.
I. Ледёй = Леда. Ой благодарю Тебе,
Господа милосердною, а що не леоай-кому
моя худоба буде доставати. АД. I. 253.
II. Лѳд&й, дай, м. Бездѣльникъ. Левч.
Лѣнтяй. Сказано,—ледай: і досі скотині
не подавано, не позагрібано. Полт. г.
Лѳд&ка, ки, м. 1) Лѣнтяй. 2) Негодникъ, безпутникъ. Желех.
Лёдарство, ва, с. Праздность, бездѣльничанье, нерадивость. Не раз Господь спа
сав людей своїх з неволі, та ледарством
своїм вони йою гнівили. К. Псал. 247.
I. Лёдарь, ря, м. Лѣнтяй, бездѣльникъ,
лодарь. В москалі еиих ледарів! Левид.
Пов. 184.
I I . Лёдарь, рі, ж соб. Лѣнтяи, бездель
ники, сбродъ. Давно я потоптав би сю
ледарь, да тілько честь на собі кладу. К.
ЧР. 106. Погуби ледачу ледарь. К. Псал. 13.
Ледацюга, ги. н. У в. отъ лед&ка.
Ном. Л» 13663. Ледацюга, ледацюга, леда
чою й батька. Марк.
Лёдач, чі, ж 1) Дрянь, плохая вещь.
Вх. Лемі. 431. Се вино велика ледач. 2 ) =
Ледащо. Він до краю розлайдачився\ ска
зано, у ледач записався. Подольск, г.
Лѳдачёнький. а, е. Ум. оть дедйчий.
ЛедДчий, а, е. 1) Лѣнивый; обдѣннвшійсл. Ледачому все важко робити. Тур
кеня дрімала. Дрімав у харемі ледачий
султан. Шевч. 58. Ледача шкапа скрізь
припиш и має. Ном. .V; 10848. 2) Дурной,
ничтожный, негодный, плохой. Ледача та
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дівка, гцо сама себе хвалить. Поел. Леда»
чому ледача й смерть. Ном. № 7100. З
серця беруться ледачі думки. Євг Мт. XV.
19. Ой чумаче, чумаче, життя твоє ле
даче. Рудч. Чп. Добре далеко чуть, а ле
даче гце далі. Ном...№ 4451. Холодно, вдяг
нут ись у їдно!— Іднаково в двоє, як ледачі
обоє. Ном. '№ 643. Ум. Ледачёнький. В ни
зу— путній ставок, а через його ледаченький місток. О. 1862. IX. 62.
»
Лѳдачйна, ни, об.= Ледащо, л ед а
щ иця. Гол. II. 427. Вх. Лем. 431.
Лѳдёчо, нар. 1) Лѣниво. 2) Плохо,
дурно.
Лѳдёщий, а, е = Л ед а ч и й . Ледагцому
всюди зле. Чуб. І. 262.
Ледащ иця, ці, об. Нерадивый, нера
дивая, негодникъ, негодница, негодяй, не
годяйка. Ходила б у білому, дак скажуть—
чепуриться, ходила б у чорному, дак ска
жуть—ледащиця. Мет. 279. Ум. Ледащйчка, ледащйченька. А Нечипорів батько
та був собі великий ледащичка: спився і
звівся ні на гцо. Кр. І. 233. Аж він са
мий п'яниченька й великая ледащйченька.
Грин III. 381.
Лед&щіти,. щію, еш, гл. Разлѣниваться, портиться, дѣлаться негодяемЪ.
Лѳд&що, ща, с. 1) Лѣнтяй. Ой роблю
я , роблю,—робота ні за гцо: люде кажуть
і шарять: сирота ледащо. Нп. Ледащо не
робоче. Котл. Ен. VI. 17. 2) Негодникъ,
негодница, безпутний, безпутная. Добрий
доброю слова боїться, а ледащо й побою
не боїться. Ном. № 3873. Люде серця не
спитають, а скажуть: ледащо. Шевч. 65.
Пустишся в ледёщо. Слипаться негодникомъ. Чи се і ти пустивсь в ледащо, що
хочеш нас звести ні на що? Котл. Ен. II. 6.
3) О предметахъ: плохой, негодный, доянной. Зіма! кожуха нема, чоботи ледагцо і
й т и нема гцо. Ном. № 561.
Лѳдайвий, а, е. Дрянной, дурном, пло. згой, негодный. Доброму скрізь добре, а ледаякому скрізь погано. Каменец, у. Ледаякою бортника і мед ледачим пахне. Ном.
№ 7160.
Лёдве, лёдві, дёдво, нар. 1) Едва,
чуть, лишь только. Держались ледве на
ногах. Котл. Ен. V. 16. Ледве-ледве дише.
Шевч. 67. Ледві додому прийшов. Чуб. І.
201. Та наш ла м ся, ледво стою. Чуб. V.
681. Ледві ми ввійшли, він почав сміятись.
МВ. 137. 2) Едва-ли, врядъ-ли. У цій
корчмі ледві є пиво? Каменец, у. Сьоюдня

ледві прийде, бо свято. Каменец, у. Ледво
є він дома. Каменец, у. Ледво тямите ви
діда, бо були сте малі гце. Каменец, у.
Лёдві(6)-не-лёдві(6). Едва, едва, съ тру’
домъ. Так упивсь па т ій оказії, гцо ледво.
не-ледво додому дійшов. Каменец, у. Я ледвіне-ледві забрав,--т акі великі. ЗОЮР. І. 229.
Л едйця, ці, ж. Гололедица. Вх. Уг
249.
Л едівва, ви , ж. 1)= Л ед и ц я. Вх. Лем
431. 2) Ледяныя сосульки на деревьяхъ.
Вх. Лем. 431. 3) Каменная (кристаллизи
рованная) соль. НВолын. у.
Лёдінь, и я , л .—Л егінь. 'Узяв лсдънъ
стару бабу, кайтеся, хрестяче! Гол. III.
514. Ой любили два ледіні єдну молодицю.
Гол. Ум Ледіник. Порубали ледгника у чужог оюгнки. Гол. І. 227. Поставайте, ледіники, до танцю, до танцю. Гол.
Ледбйий, а, ѳ. Ледяной.— сіль. Крис
таллизованная соль. Учини їм оцту з перцем і борсуковим салом і ледової соли.
Чуб. І. 74.
Ледь-ие-дедь» нар. — Ледве-не-ледве.
Ледь-не-ледь доїхав, таке болото. НВолын. у.
Л едйнва, ви, д е.= Л ед ів в а. Вписавсь
в купці, ямлив товар', ледянку-сіль і добру
кримку, мед, віск... Мкр. Г. 54.
Леёстр, ру, ж. Реестръ.
Лѳѳстровйв, вё, м. = Лейстровнк.
Стали недоляшки поруч із ляхами,—обгор
нули наливайте леестровиками. К. Досв. 8.
Лёжа, яті, ж. Ле*ианіе. З спання не
купить коня, а з лежг не справить одеокі.
Ном. № 11299. Упёсти у лёжу. Заболѣть.
Шух. І. 97.
Леж ёйва, ви , ж. Рыба ВагЪиз ПиѵіаШІ8. Вх. У г. 249.
Л еж ёв, вё, м. 1) Горизонтальная часть
дымовой трубы на потолкѣ. 2) Валежникъ.
Волын. г. 3) Лежащій улей.
Лёжаний, а, е. Достающійся безъ
труда. У нас грошей лежаних нема. ГринI. 244. Попові а котові лежаний хліб.
Ном. № 8071.
Л ёж анва, ви, ж. 1) Лежаніе, ничего
ведѣланіе постоянное. 2) Лѣность. Лёжанка го напёла- Онъ сдѣлался лѣнивъ.
Вх. Зн. 32. 3) Сорванная зеленою, во затѣмъ улежавшаяся груша.
** Лѳж ёнка, ви, ж. Лежанка. Стара си
дить на лежанці та колите малого внука.
Левиц. Ум. Лежёночка.
Л еж ёння, ня, с. Лежаше. За спанням
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а лежаниям г сорочки не* будет мати* Попереду сніп лежма б'ють, а пітім сторч
Но*. № 10301.
плотове. Каменец, у. — лежётя. Постоян
Лѳжйночва, в и , те. Ум. отъ лѳ- но, не вставая лежать. Лежма лежу хво
ра. НВолын. у.
знйнка.Лѳясйти, ж ^, жйш, гл. 1) Лежать. Во*
Л ёж нив, ка, м. 1) Боровъ дымовой,
усе поможи, а сам не лежи. Ном. № 70. трубы? „Любимыыъ мѣстопребываніемъ
Легёнько лежати. (Благожеланіе покойна* „виховёнця* есть „лёжник11, на чердакѣ*.
^у). 2) Болѣть. Теща Симонова лежала Чуб. I. 208. 2) Лёнсники справляти=Лежо .пропасниці- 6в. Мр. I. 30. Д ай, Боже, ня справляти. О. 1862. Ш . 20.
з який час лежати, а не наїло помграти.
Л ѳж ню ха,гх и , об.=Л ѳж ѳнь 1. Желех.
Но*. № 8003. Кріпко лежали в піст, а ні
Л еж нй, ш , ак?.=Лѳжа. За лежнею ні
одна не вмерла, всі повичунюѳали. Чернит. коли посидіти. Ном. № 10846.
у. Лѳж&ти на сиёртній постёлі. Умирать.
Л ѳж нйва, ви, об.=Л ѳж ѳнь 1. Желех.
Харьк. 3) Лежёти в обёзі Стоять въ ла- Вх. Зн.
гері. Годі, годі, козаченьки, в обозі лежаЛ еж ^н , нё, м. = Л еж ень 1. Чуб.
ти, ой ходімо під Гусятин о/сиди рабуваг Ь 262.
ти. Гол. І. 13.
Л еж ^х , хй, м. 1 )= Л е ж е н ь 1. Ка
Лѳж ётися, ж йться, ід. безл. Лежать менец. у. Лежух лежить, а над ним Бог
ся. Ой не спиться, не лежиться і сон ме кряжить. Ном. № 1682. Лежухові Бог до
не не бере. Чуб. V. 36.
лю дає. Ном. № 1683. 2) Упавшеє или по
Лежйчий, а, е. 1) Лежащій. Вовк валенное бурей дерево. Вх. Зы. 33. 3)
зайця не дожене,— хиба так, лежачою наг Птица козодой, СаргітиІ£из енгораещ.
гиба О. 1861. V. 69. Під лежачий камінь Вх. Лем. 431.
і вода не тече. Но*. № 7206. 2) Находя*
Лёзиво, ва, с. Лѣсгница изъ лыка
щійся безъ употребленія. Як би він не (у бортник.).
пив горілки, то досі б лежачі іроші лежа
Л ё 80, ва, с. Лезвіе. Уман. у. Оце обух,
ли, не то то як те/пера позичати по а це лезо (у сокири). Харьк. Ум. Лізко.
гривні. Харьк. 3)=Лежаний. Нема ніде
Л бйбив, ва, м. 1) Родъ жилета у лемхліба лежачою. М. В. І. 25. Жежачим хлі
ковь. Гол. Од. 75. 2) Родъ женской
бом набивають пузо. К. ПС. 82. 4) Леверхней теплой одежды на ватѣ. Рк. Левиц.
жёча худбба. Недвижимое имущество.
Лейментйрь, рй, м. Рейментарь. Мет.
Лёж ачви, нар. Лежмя, въ лежачемъ по 425.
ложеній. Ком. Ц. 19.
Лёйетѳр, стру, лі. Реестръ. Запишіть
Лежеббвий, а, ѳ. Лѣнивыд. Була у у лейстри. Мил. 162.
чоловіка жінка—лиха, дурна, лежебока.
Лѳйстрбвйй, 6, ё . Реестровый. Тоді
Ном. № 12000.
сироту Степана, козака лейстровою, ота
Лбжень, ж н я , м. 1) Лежебокь. Що мана молодою, турки-яничари ловили. Шевч.
дворовий лежень не хоче робити, тільки 255. Тільки обізвався писарь військовий, коспати та гуляти та горілку пити. Мил. зд,к лейстровий. Дума.
73. Лёжня справляти. Ничего не дѣлать.
Лѳйстровйв, кй, м . Реестровый ка2) Бревно, лежащее
зеѵлѣ и служащее закь. Бенкетує шляхта, іграючи в карти,
вмѣсто фундамента для стѣны хаты. Те а кожки-лейстровики додержують варти.
пер становлять хати на стоянах, а перш К. Доев.
було на лежнях. Лебед. у. 3) Боровъ, ды
Лѳйтйръ, рй, м. Рейтаръ. Скоро лейтамовая труба на потолкѣ, горизонтально рі до йою прибували, листи подавали. АД.
лежащая, то-же, что и Лежёк 1. 4). Ле П. 123.
жащій улей. См. Лежёк 3. 5) Родъ боль
Л ёввар, ру, м. Варенье изъ сливъ.
шого калача, обрядовый свадебный хлѣбъ. Угор.
Чуб. IV. 236. В п'ятницю до діла лежні
Л ёвц ія, ції, ж. Урокъ, лекція. Не
3 гУРту поробили та шишки і перетиці вивчиш лекції,— профессорі й слова не ска
в піч посадовили; коровай-же спорядивши жуть. Левиц. I. 152.
з самую суботу, посадить йою впросили
Л ёвш атя, шаго, еш, гл.= Л егш ати.
Кирика Голоту. Мкр. Н. 21.
Желех.Лёкшѳ, кар.= Л ѳгш ѳ. Л ет е говорити,
Л ѳж іння, ня, с. Лежаніе. Через сидін
ніж зробити. Ном. № 5605.
ня не впало в лежіння. Ном. № 10846.
Лёжна, нар. Въ лежачемъ положеців.
Л ёле, дёдѳчво! меж. Увыі Горе! Бѣда!
0
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Ой леле* леле! битиме татусь. Лубен, у*
Ой лелечко, лелечко, болить моє сердечко!
Чуб. V. 1061. Желе, лелечко мечі! Ном. №
$270.
Лѳдё, меж. ? Приоѣвъ въ дѣтской
пѣсенкѣ: Леле, діду, леле, бабо, леле, Яооаленку! Та понесім погуляти дитину ма
леньку. Ном. № 9262.
Лѳлёка, ки, ж. Аисть, Сісопіа. Облі
тав сердега море й землі, як лелека. Мкр.
Н. Ум. Лелёчка. У в. Лелёчище.
Л ѳдёкати, чу, чѳш, гл. Вопить, сто
нать. Лелечу-лелечу, —поки то встану. Во
на нездужає— всю ніч лелече. Борз. у.
Л ѳлёнути, ну, неш, іл. Сильно по
лить, хлынуть. А після т ієї грози як ле
лече дощ! Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Лѳдѳсёти, сІю , еш, іл.= Л ѳлѳкати .
Я к стали орла іс цехом ховати, і стала
птиця небесна як коза лелесати. Лелеса
мов скажений. Харьк.
(
Лѳдѳтйти, ч ^, чеш и долетіти, ч ^ ,
Тйш, іл. Напѣвать? Вх. Зн. 32.
Лѳдёчий, а, ѳ. Свойственный, принад
лежащей аисту.
Лѳлѳчйнй, нйти, с. Птенецъ аисть.
Харьк. Ум. Лелечинятко.
Лѳлёчич, ча, м. Аисть-самець. Поле
пив уже лелечич, полізу до гнізда. Лубен, у.
Лѳлёчиіце, ща, м. Ув. отъ д а л ё к а
Л елёчка, ки, м. Ум. отъ лѳлёка.
Лёдечко. См. Лёлѳ.
Л ёдик, ка, лс.= Л илик. Вх. Нч. Н. 7.
Л е л і= Л ел ь о . Желех.
Л едіенька, ки, ж. Ум. оть л е л ія .
Л ел ін н я, н я , с. Тихое теченіе. Тихе
леління... води по камінні. Левиц.
Л ёліт, лета, м. Птица изъ породы
совъ, сычъ. Вх. Зн 33.
Л еліти , дію , еш, гл. 1) Сверкать; стру
иться блестя, блестѣть; переливаться. Так
і леліють церкви уряженг та золоті. Зміев. у.
В неї подвір'я сріблом леліє. Гол. НІ. 543.
Д а йшла дівка да яриною, да ярина леліє.
Чуб. V. 23. Там вода леліє, на є ї дивлюся.
Мет. А на морі вода леліла. Нп. 2) Ле
ліять. Та мала собі сина єдиною Івася
Вдовиченка, змалку леліла, у найми не пус
кала. Мет. 414.
Л ел ітка, ки, ж. 1) Металлическая
блестка, пришиваемая на одеждѣ, церковн.
облаченіи и пр. Каменец, у. 2) мн. Головное
украшеніѳ гуцулокъ: мелкія бляшечки вокругъ головы. Гол. Од. 73. Ум. Леліточка.
Ніхто не вгадає, гцо на гільцю сяє: золоті
корхи верхи, срібні да леліточки. Рк. Макс.

Употребляется какъ ласкательное слово:
Ти ж моя леліточка!
Л ёліч, ч у , м, Аіпиз ѵігійіз. Вх. Зн. 32.
Л е л ія , д ії. ж. Лилія. Насіяла ми
ленькая білої лелії. Гол. І. 327. Ой як огсе
ти процвітаєш, як в саду лелія. Чуб. V.
428. Ум. /Іеліенька. Сестро ж моя, лелієнько біла!'Федьк.,І. 9.
Л ел іяти , лію , еш, іл. Леліять. Мати
сина леліяла, потіхи ся надіяла. Гол. І. 164.
Л ёлька, ки , ле.=Лельо. , Гол. 1. 223.
Желех.
Лёльо, л я , м» Батюшка, отець. Шух.
І. 32.
Лёльом-полёльом, нар. Еле ноги пере
двигая. Що т и ходиш лельом -полельом,
наче тобі ступінь по червінцеві. Подольск г.
Л елй, д і, ж.-= Л ёя. Як пішла леля,
то всі городи піском позаносило. Черниг. у.
Л ед я к , ка, м. Козодой, лилокъ. Ра
дом. у.
Лем, сз. 1) Но. Дівча, дівча, вода чис
та, лем ти сама єсь нечиста. Гол. IV.
522. 2) Лишь только. Гол. І. Вступленіе,
725.3) Какъ вставка въ рѣчь: вотъ,-вѣдь, же.
Лѳм&к, к&, м. Названіе малоросса, живущаго въ Венгріи, въ долинахъ, за Бес
кидами. О. 1861. І. 265; 1862. І 79.
- Лѳмйчка, ки, Малорусска изъ Вен
гріи, жительница долинь за Бескидами.
Желех.
Лёмбик, ка, м. Алембикъ, перегонный
кубь.
Лёмѳ, с з.= Лем. Вх. Зн. 32.
Лёмѳнт, ту, м. Плачь, вопль, рыданіе; крикъ. Чутно було в Рамі голос, ле
мент. 6в. Мт. II. 18. Із городів встає під
небо лемент. К. Іов. 53. Коли вихожу з ха
ти, а на вулиці такий галас, такий ле
мент! Канев. у. Ото буде лементу! Левиц.
Пов. 143.
Лемент&рь, рй, ле. ■= Леймѳнтёрь.
Мет. 425. ^
Л ем ентіти, ч ^, тйш, гл. Кричать,
громко говорить. Ж інки лементіли біля
корчми, аби дав жид без грошей горілки.
Каменец, у.
Л ем ентування, н я , с. Вопль, крикъ.
Охрипле лементування. Мир. Пов. II. 108.
Лѳментувйтн, т^ю, еш, гл. Вопить,
кричать. Ном, № 13022.
Лѳжѳнтув&тися, т^ю ся, ешся, гл. Хло
потать, суетиться. Иолт. г.
Лемёха, хи, ж. 1 ) = Леміш ка. 2) об*
Флегматикъ; неуклюжій. НВолын. уЛёмѳхуватий, а, ѳ. Неповоротливый,

Демешик—Лепістка.
флегматическій. Черк. у.
НВолынск. у. Левиц. І. 163. Стала така
друмясувата' Г. Барв. 365.
Лембшик, ка, м. Ум. оть леміш.
Лбмзати, ваю, эавш, ьл. Медленно ѣсть.
Лемзіти, ?к^, 8Йш, іл. Медленно идти,
та їдяться. Желех.
Лбмич, чу, м. Раст. АІпиз ѵітісііз.
Лв. 96. Си. Л еліч.
Леміш, шй, м 1) Сошникъ, лемехъ
(въ плугѣ). Чому ви, хлопці, не орете?—
Да, дядьку, свято— Яке свято?— Чересло
£ леміш ізнято. ЗОЮР. І. 146. Може ви
кую я з його до старого плуга повий лехіш і чересло і в тяжкі упруги, може,
зорю переліг той. Шевч. 669. Зробив з леиеші швййку. Испортилъ дѣло, гора ро
дила мышь. Ном. № 7613. Ум. Лемёшик.
Лѳмішѳчка, ки, ж. Ум. отъ лемішка.
Лемішка, ки, ж. 1) Родъ кушанья
изъ муки, саламата. Галушки та лемішка,
а хлібу перемішка. Ном. № 12339. Дівер
з невісткою розбив горщик з лемішкою.
Чуб. V. 724. 2) Мямля; мягкій и безха
рактерний человѣкъ. Ум. Лемішечка. Чоло
віче, наварю я тобі лемішечки. Грин. II. 164.
Лѳміщаиий, а, е. Изъ лемішки. Жег
лащачі вареники.
Дбмківський, а, е. Принадлежащей
лемку. Желех.
Лбмківіцина, ни, ж. Мѣстностъ, за
селенная лёиками: погорье Низкаго Бескида отъ р. Сяна по Попрадскую долину, въ
Сяндецкомъ у. Желех. Голов. I Вступл.
медлительный,

725.

Лбмко, ка, м. Галицкій малороссъ,
житель Лёмківщини. Голов. I. Вступл. 725.
Лѳмн^ти, н^, нбш, гл. 1) Удалиться,
отступить. Желех. 2) Огибрить, стащить.
Так то він ї ї лемнув, як був тут. Брацл- у.
Лѳндбрево, ва, с. Раст. Ьагіх еигораеа.
Шух.
18.
Ленітн, нію, еш, м.=Лѳлітн. На ка
лину вітер віє, калина леніе. Мет. 41. Жеміла вода, леніла. Чуб. III. 162.
Л ѳннйй, й, 6 =Лянний. Розточено
ленний обрус на столі. Чуб. Розстелено
леннг скатерті по столу. Мет. 152.
Лбно, сз.= Л ѳм 2. Вх. Зн.
Лбнта, ти,' ж. Лента (взято изъ русск.
Кв. Г 6. Куплю собі шаблю золотую,
а до шаблі ленту голубую. Черк. у.
Лѳнтйвий, а, ѳ. Рваный. Вх. Зн. 32.
Лентюх, ха, м. Одѣтый въ городскую
йДежду? горожан инь? Шух. I. 33.
Лѳн^ти, н^, нбш, гл. Летѣть. Федьк.
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І. 27. Женьмо, поленьмо до свою пана. Чуб.
III. 440. Кину пером, лену орлом, конем
поверну, а до свою отамана таки по*
верну. Нп.
Лѳопйрд, да, м. Леопардъ. I леопард
із льоху вискочив на сцену... Ступив, зирнув,—г полилась святая кров. Шевч. 614.
Леи, иу, м. Нечистота на тѣлѣ, пот
ная грязь. Жепу на руках багато. Харьк. у.
Лѳпѳсн^ти, н^, нбш, гл. ^роситься
бѣжать. Тілько пустив мене з рук, а я як
лепесну тікати. Екатер. у.
Лѳпѳтййдо, да, с. Болтунъ, а въ загадкахъ названіе языка. Ном., стр. 297,

№ 222.
Лепетйти, ч^, чеш, гл. Лепетать, бол
тать; говорить невнятно. Не тямить го
лова, що язик лепече. Ном. № 12987. Же
нене, як той пустий млин. Ном. № 12984.
Лбпетень, тн я, м. Болтунъ. Лепетень
лепече, а дурень слухає. Чуб. І. 262.
Л епетйця, ці, ж. Болтунья. Ном., стр.
294, № 121.
Л еп етінн я, н я , с. Болтовня. Левиц.
Пов. 84.
Лѳпѳтіти, ч ^ , тйш, м .—Л епетати.
Та чого лепетиш, як дзвоник? Черк. у. <
Лепѳтдйвый, -а, ѳ. Болтливый. Девиц.
І. 399.
Л епетун, н і, м . Болтунъ. Желех.
Л епетуха, хи, ж. І) Болтунья; ворч
ливая женщина. Бо свекруха, лепетуха свар
ливая голова, вона ж мене заклопоче— я
дівчина молода. Чуб. V. 535. См. Лепетиця. 2) Водка. Як нап'ється лепетухи,
стане не тверезий. Чуб. V. 1161. 3)Дйти
лепетухи. Убѣжать, удрать. Баба дождала
ночі і дала лепетухи до пана. Грин. І.
94. Ум. Лепету шка. Захтілося лепетушки,
пропила моток і витушки. Чуб. У . 680.
Лепбтя, ті, об. Болтунъ, болтунья.
Лѳпѳхй, хй, ж. 1) Раст. Аирь, Аоогиз
саіаишз. Также Жидівська лепехй. ЗОЮР.
1. 109. 2) Раст. Зсігриз вуїтаіісив. ЗЮЗО.
Б 135.
Лепбхуватнй, а, е. 1)= Л еж іш куватий. 2) Широколистый? Ой густий очерет
да й лепехуватий. Чуб. У. 176.
Лепбць, пцю, м. Раст. 1) Аврелі£о
ргосшпЪеиз. ЗЮЗО. І. 113. 2) Оаііиш
Арагіпе. ЗЮЗО. І. 123.
Лѳпѳшнйк и лепеш ийк, кй, лс. Раст.
8сігриз зуіѵаіісиз. ЗЮЗО. І. 135. См. Ле
пеха 2.
( Л епістка, ки, ж. Лепестокь. Ум. Лелісточка.
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Л ѳпіх, ха, м. Раст. Оіисегіа вресіаЪі1І8. Вх. ^Пч. І. 10.
Л ѳпіш нив, ва, лс. Раст. Сагісез.Лв. 97.
Л епбв, пвй, м. Раст. Азреги^о Арагіпе. ЗЮЗО. І. 113.
Лепбрт, ту, м. Рапорть. Іул, як ко
мендант іспраений, Енегві лепорт подав.
Котл. Ен. УІ. 34.
Лѳпортувйти, т^ю, еш, іл. Рапорто
вать, доносить. Харьк.
Л ёпсьвий, а, 6. Хорошій, красивый.
Жив я собі недалеко од сього лепською юрода. Греб. 400.
Лёпсько, нар. Хорошо, красиво. І з
кожною куріня везли знамена на конях,
лепсько убраних. Стор II. 156.
Л ёпта, ти, ж. Лепта. Спасибі, друже
мій убогий,— ти, знаю, лепту розділив свою
єдину. Шевч. 561.
Л ептйця, ці, ж. Раст. ЬусЬпіз. Шух.

І 21.
Л еп ^х, хй, лі. Раст.=Лопух. Вх. Пч.
І. 8 .
Лѳпухбвий, а, е = Л оп ухови й . Прий
де літо красне,— все готове, пошиємо ша
ровари лепухові. Грин. III. 325.
Л епчйця, ці, ж. Раст.: а) Оаііиш АраХІпе. Анн. 151; б) Авреги^о ргоситЪеиз.
ЗЮЗО. І. 113; в) Агреги^о Арагіпе. ЗЮЗО.
І. 113.
Л бсвіт, коту, ЛІ, и п р.= Л бскіт И пр.
Л ѳ с л й в и й , а, ѳ. Льстивый. Тодос лесливий чоловік. НВолын. у.
Л ёсиий, а, в —Лесливий. Діявіл лесний. Чуб.
Лест, ту, м. Въ выраженіи: Лестёи
захбдити. Обманывать при помощи хит
рости. Желех.
Лёста, ти, ж. Родъ шестерни въ во
дяной мельницѣ на Днѣпрѣ.
Лбстатися, таюся, ешся, гл. Едва ид
ти, плестись. ЧГВ. 1853. 61.
Лестёць, тцй, ле. Льстецъ.
Лѳстйвий, а, ѳ. Льстивый. Потребить
Господь лестивих і уста заціпить хитрим.
Б» Всалт. 25.
Лѳстйвість, вости, ж. Льстивость*
Желех.
Лбстйво, нар. Льстиво. Найгірший на
родові ворог бува той, хто лестиво ви''хваляб нас, щоб ми не по правді про себе
думали. О. 1862. IX. 29.
Лѳстйти, щ ^, стйш, гл. Льстить. Не
лести мене своїми пишними словами. К.
ХП. 64.
Л естйтися, щ ^ся, стйшся, м. По

дольщаться, подлаживаться. Леститься, як
у пазуху не влізе. Черк. у. Хоть як вона
буде до тебе леститься, а ти їй усіг прав
ди не кажи. ЗОЮР. II. 71. Давай уЖе
хоть коло сьою леститись: Ьце, кажуть
пан так пан! К. ЧР. 74.
Лёстівочка, ви, ж. Ум. отъ лёстка
Лёства, ви , ж. Лесть, льстивая рѣчь.
Жестки горшей отрутизни. Ном. № 3072.
Оті шепотинники-окомони ною не допнуть
у панів добрим способом, то завсіди до
б'ються у них лестками. Берд. у. Лёстками підійти. Лестью добиваться, льстить.
НВолын. у. Ум. Лёстівочки. Як узяли лестівочками підходить. Ном. 3094.
Лѳстнйй, й, ё. Льстивый, обманчивый
Чуб. III. 26.
Лёстощі, щів, ж. мн. Лесть. Харьк.
Л естен, нй, м. Льстецъ. Поки в ко
морі єсть і в скрині, лестун потреться
в сій хатині. Мкр. Г. 61.
Лесть, ти, ж .= Лестощі. Рк. Левиц.
Смерть лести не знає. Ном. № 8252. Т о
бою чоловік великий і у честі, але по всяк
час у гріховній лесті на Христа вою є.
Чуб. III. 17. Лёстю упадёти. Поддабри
ваться. Сидить Гриць на важниці, тя
женько здихає, а до йою чорнявая лестш
упадає. Чуб. V. 1038.
Лесь=Єсь, еси. (2-е лицо наст. вр.
отъ и . бути). Дівча, дівча, вода чиста,
лем ти сама єсь нечиста: юж лесь сім
мужів мала, а зо жадним шлюб не брала;
сім лесь хлопців породила, ні єдному кету
не дала.— Кед лесь хлоп, то не гварь мі то!
Кед лесь Бог,—отпудть мі то! Гол. І.
У. 522.
Дет, ту, лі. Леть, полеть. Туди саме
лет (бджолам) через яр. Черк. у.
Лётарг, гу, л«. Летаргическій сонъ.
Із сьою летаргу пробудила нас рідна мова
К. ХЇІ. 123.
Лѳтаргйчний, а, е. Летаргическій.
Були ми довю наче мертві, були нерухоміг
в летаргичному сні. К. ХП. 123.
Л етіти, ч^, тйш, гл. Летѣть; быстро
стремиться, мчаться, нестись. Летить
орел по над морем. Мет. 64. Летить літо,
як крилами. Ном. А!» 550. Чою летиш як
скажений? Волын. г. Летить миска до по
рога. Нп. Куля летить. Дещо. 31. Ум.
Летітоньни. Межи ними соколонько крилоньками махав, леттоньки гадає. Лукаш. 168.
Л етю чий, а, е. Летающій, лету
чій. Левиц. І. 226. З пистолю кулею ле
тючу птиию (Ре. Стор. Ц. 222. Се ле-
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діючий горобець. НВолын. у. Це летюча
птиця, а це піша. Черк. у.
Л етяга, ги, л .= Н е т я г а . Ой гуляв, гу
ляв козак, бідний летяга, ше год г чотирі.
Нет. 377.
Лѳтйжний, а, ѳ —Нѳтяжний.
Лѳтйчий, а, е = Л е тю ч и й 1. Летячу
птиию б}е. Канев. у.
Лѳхвйря, рі, ж. Невкусный супъ.
Бх. Зн.
Л ѳхкйй и пр.—Л егкий и пр.
Лѳш, сз. Но, только. Втонув, вто
нув козаченько, леш хусточка плавле. Чуб.
V. 309.
Лбшко, ка, об. Ласк. Душенька. Я
тебе, лешко, ждала, ждала, а т и « мо
прийшла.
Лбщата, т , е. лем. 1 ) Т и с к и . У зяти
в лещата. Стиснуть. 2) Тиски изъ лубковъ или дощечекъ, въ которыхъ сдавливаютъ переломленную кость. 3) Два длин
ные куска дерева или желѣза, между ко
торыми находится предметъ, который не
обходимо сжать, а концы ихъ скрѣплены.
Напр.: а) при дѣланіи короба концы согну
той въ кругъ драни соединяются такъ,
что одинъ заходитъ за .другой; они помѣщаются между двумя палочками, кон
цы которыхъ связываются и палочки от-,
того сжимаютъ концы драни такъ, что
они не могутъ разойтись; б) при укрѣпленіи плетня два столба забиваются по
обѣ стороны плетня одинъ проти въ дру
гого и стягиваются насквозь проходящими
ихъ планками. Я тин візьму у лещата.
Лебед. у. 4) Жомы для разминанія кожъ.
В лещатах виминають квашгю з сириці.
Черном. 5) Лещетка, употребляемая при
кастрацій лошадей. 6) Родъ снаряда, употребляющагося въ игрѣ. Палили клочча,
ворожили, по спині лещатами били, зага
дували загадок. Котл. Ен. III. 70.
Ли, сз. Или. Сядем ми з тобою поснідаєм, ли пообідаєм. ЗОЮР. I. £207.
Либ, меж.у выражающее толчекъ. Либ
Панька в око,— а він і так: сліпий. Ном.
№ 6392.
Лйбаика, ки, ж. Скотина, съѣдающая
только верхушки Яоржа. Желех.
Либ&к, кА, #и. Работникъ, собирающій
нефть съ поверхности воды. Желех.
ЛйбаТИ, баю, еш, гл. 1) Медленно па
стись. Там і паша така, гцо треба ско
тині по стебельцю либати. У май. у. 2)
Ластись по росистой травѣ. 3)Лйбати очй*а. Мигать, моргать. Так либа, так ли-
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ба,— от-от заплаче. 4) Собирать при помощи лошадинаго хвоста нефть съ поверх
ности воды. Желех.
Либ&цький, а, ѳ. Принадлежащей либаи’у, относяіційся къ нему. Желех.
Либбрія, рії, зк?.=Лібѳрія.
Лйбѳць, бця/і м. Нищій, собиратель
милостыни. Грин. II. 180.
Лйбити, блю, биш, гл. Брать? соби
рать? Ходив (торгувати)... та добре либиз
гроші. Мкр. Г. 45.
Либбй, жц?.=Либонь. Желех.
Либоніти, ню, ниш, гл.— Лнбати 2.
Желех.
Либбнь, нар. Вѣроятно, кажись. Ли
бонь і до гробової дошки щастя не доче
каюся. Ном. А» 8317. Чорна хмара насту
пає, либонь догцик буде. О. 1862. X. А під
лісом, край дороги, либонь курінь мріє.
Шевч. 82.
Лйбці, ців, мн. Бичевка съ привязаннымъ мясойь для ловли рыбы.
Лйвѳнь, вня> м. Ливень, проливной
дождь. Вече—і дощ, і ливень з неба ллєть
ся. К. Іов. 82.
Ливнйй, а, 6. Проливной (дождь).
Мнж. 148.
Лйврити, рю, риш, гл. Плохо читать.
Вчився він добре на филозофгг: в шіснадцять літ письмо мимрив та все по ла
тині ливрив. КС. 1882. IX. 480.
Лиг&ти, гаю, еш, гл. 1) Набрасывать
веревку на рога вола. Лигай вола! чого
стоїш? 2) и сов. в. Лигнути, ну, неш. Хле
бать, хлебнуть, глотать, глотнуть, прогло
тить, жрать. В ін плакав і лигав кулешик.
Котл. Ен. Тут з салом галушки лигали.
Котл. Ен. I. 11. Купив слив та й лигаю
сдбі. Лебед. у. Тільки кусай, кільки можеш
лигнути. Ном. № 5587. Менше вкусиш,
борте лигнеш. Ном. № 5588.
ЛигАтися, гАюся, ешся, іл. Сходиться
съ кѣнъ, связываться съ кѣмъ; соеди
няться.
Лигй,—дАти. Убѣжать, навострить лы
жи. Ном. № 4411. Ломаку під руку, да й
лиги! Ном. № 11047. Та лигиI Мнж. 95.
Лйгирь, ря, м. Нищій. Там у ьороді
скрізь лтиря сидять попід барканами, про
сять милостині. Грин. П. 180. Ув. Лигиряка. Грин. П. 180.
Лигн^ГВ, гн ^, нбш, и . і ) См. Л и
гати 2. 2) Ударить, хватить. Жарченка як
хто по потилиці лтнув. Мир. ХРВ. 263.
Л игнутися, н^ся, нбшея, гл. Уда-
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Лвгонути—Ликуватий

риться. Що се в тебе око підбите?— Та
се я нахилилась хат у мести т а як лигну
лась об стіл, об ріжок, та й набила.
Верхнеднѣпр. у.
Л игон^ти, н^, нбш, гл. 1) Хлебнуть,
глотнуть болыпимъ глоткомъ. 2) Послѣшно
убѣжать. Мнж. 184.
«
Лигомйна, ни, ж.9 и нр.= Л агож ина.
Лигожйнѳць, н ц я, ж .=Л агож ииѳць.
І т і були там лиюминці, піддурювали гцо
дівок. Котл. Ев. 111. 43.
Лйджа, ж і, ж. Раст. Ситникъ, Дипсиз.
Вх. Уг. 250.
Л йж ва, кн , ж. 1 )= Л о ж ка. Треба
миски, треба лижки. Грин. III. 678. 2)
Ножъ, которыяъ вырѣзывается углубленіе
въ ложкѣ. Шух. I. 247. 3)—жйб’я. Головастикъ. Вх. Лем. 413.
Лижкйрство, ва, с. Выдѣлка дожеКъ.
Шух. I. 247.
Лижкйрь, рй, ж. Ложечникъ, мастеръ,
дѣлающій ложки. Жижкарі виробляють
звичайні лиоюки з ... дерева. Шух.*І. 247.
ЛЙ8&, вШу об. Прилизанный, прили
занная.
Л йванва, ви , ж. Кушанье: сваренное
молоко съ мукой. Шух. I. 142.
ЛИ8ЙТИ, Ж^, ЖѲШ, ОДН. в. ДИ8Н^ТИ,
н ^, нбш, гл. Лизать, лизнуть. Собаки ли
зали рани його. Єв. Л. XVI. 21. Дано тобі
кісточку: хоч лижи, хоч на далі бережи.
Ном. № 12146. Лизйти губи (собі). Обли
зываться въ предвкушеніи чего-либо пріятнаго или въ желаніи его получить. Стриба
Вябко, вертить хвостом, неначе помелом,
і знай дурненький скалить зуби та лиже
губи: „Уже ж бачи, дума він... „Мабуть
сам пан звелів оддать Рябку печене і що
зосталося варене“. Г.-Арт. Въ переносномъ
смыслѣ—хотѣть чего-либо пріятнаго, но
еще не имѣть возможности получить. У
М&каровскаго описывается на свадьбѣ кра
сивый парубокъ, лихой танцоръ, всѣхъ
удивившій своей ловкостью: „Що за удаль,
гцо за силаҐ парубки казали, і дівчата
штикувались і губки лизали. Мкр. Н. ЗО.
Лизйти губи до кбго. За кѣмъ ухаживать,
зариться на кого. Лизав до молодої губки,
буркотав як голуб до голубки. К. МБ. X. 3.
Лизйти губи (кому). Надоѣдать съ поцѣлуями. Не тоді мені лижи губи, як солодкі,
тоді мені лижи, як гіркі. Ном. № 2315.
Лизйти халяву, чбботи (кому). Пресмыкаться
предъ кѣмъ, унижаться. У Ірода таки са
мою і у порогу й за порогом стояли ликтори. А царь лизав у ликтора халяву.

Шевч. 637. Лизнув шилом пйтоки. Ничего
не получилъ, ничего нѳ достигъ. Ном.
№ 1814. Бодйй тебб чорт лизнув! Чортъ
бы тебя взялъ! Оттут тебе лизне і чорт?
Котл. Ен. Як віл лизнув! Исчезло. Ном.
№ 1894. Нехйй тебб лйзень лизнб. См. Ли*
зень. Не дав тобі й лизнути! И попробо
вать не дамъ. Не діждеш, щоб я тобі й
лизнути давІ Н і, сам поїм усе. Кв.
Лявйтися, ж ^ся, жешся, гл. 1) Ли*
заться. -2) Подлизываться, заискивать. В ін
усе коло панів лижеться. Черк. у. Хлопець
не дурний: котком лижеться біля старих.
Полт. у.
ЛЙ8бнь, 8ня, м. Бичачій языкъ. Теля
чий лизень. Як лйзень злизйв (кого). Исчезъ,
какъ въ воду упалъ. Ном. № 13512. Не
хйй тебб лйзень лизнб, злйже! Чтобъ ты
пропалъ! Ном. № 3739.
Л йзкати, каю , еш, гл. 1) Лизать, вы
лизывать. Черк. у. 2) Часто понемногу
ѣсть. Сіло б т а наїлось одразу, а то й
лизкає увесь день. Черниг. у.
Л изнути. См. Л изати.
Ли8^н, нй, м. 1) Лижущій. 2) Под
лиза, льстецъ. Стали мужики лизуни доб
риться до панів. Волч. у. 3) Миѳическое
существо, въ образѣ 'большого звѣря, жи
вущее въ лѣсахъ и пожирающее людей.
Чуб. I. 193.
ЛИ8Ь, вя, ж .= Л и зен ь. Я к Аогб л и зь
8ЛИ8Йв!= Я К ливень вливйв йогб. Мир.
ХРВ. 116.
ЛЙ8ькати, каю, еш, гл . = Л ивкати.
Лизькав кров собака. Славяносерб. у.
Лйко, ка, м. 1) Лыко. З однієї липи
двгчи лика не деруть. Ном. № 7471. Кри
чишь, мов з його чорт лика дере. Ном.
№ 3454. Не Вішййтесь віж чужі лйка. Не
мѣшайтесь не въ свое дѣло. Ном. № 9569.
2) Веревки (изъ лыкъ?), которыми татары
въ прежнее время связывали захваченныхъ ими во время набѣга людей. По
этому: Бути в їатйрськихь лйкахъ — попасть
въ неволю къ татарамъ. В’язйти в лйка.
Брать въ неволю. Попереду біжить чавуш
великий г грамоту султанову читає: в’яза
ти в лика всіх, або стинати. К. ЦН. 212.
Ум. Лйчко. Виміняв ремінець на личко.
Поел.
Лйктор, ра, ж. Ликторъ. Жерці і ликторі стоять круг капитолія. Шевч. 607.
Л й к у в а т и й ,. а, е. 1) Мочалистый. Я к
поростуть великі коноплі, то волокно буде
ликувате. Волч. у. 2) Волокнистый, жи

Лилик — Линтваревий.
листый. Якась ликувата диня та несолодка.
Волч. у.
Л йлик, ка, м. Летучая мыпіь. Каме
нец. у.
Лилійс, су, м. Раст. Схилився кущ
роскішнин Ачліясу. К. ПС. 119. Кущ лиліясу і троянди два кущі. Г. Барв. 214.
Лим&н, ну, м. 1) Лиманъ, расширен
ное устье рѣки. Чорна хмара з-за лиману
небо, сонце криє. Синє море звірюкою то
стогне, то виє. Шевч. 49. Чорним морем
далеко гуляли... Н а лиман-ріку Іспадали, к
. Дніпру-Славуті низенько уклоняли. Дума.
2) Большое и глубоководное озеро, неза
росшее камышемъ. Браун, у. 3) Раст. Ка*
пппсиіиз асгіз. ЗЮЗО. 1. 133.
Лим&нний, а, ѳ. 1) Относящійся къ
лиману 1. 2) Озерный. Браун. 17.
Лижйнник, ка, м. Часть лимана, ко
торая при лепсомъ вѣтеркѣ попадаетъ въ
полосу безвгйтрія и остается неподвижной.
Браун. 51.
Лиж&яський, а, ѳ= Л и ж ан н и й I. Ой
що узяв Дніпр та свою волю: свои бережки
промиває, а химансъкі коси засипає. Грин.
Ш . 592.
Лимарбнко, ка, м. Сынъ шорника. У
перетику яодша по опеньки, лимаренка по
любила молоденька. Шевч. 540.
Лнжарйха, хи , ж. — Лижарка. Ой
пила, пила лимариха на меду, та й про
пила свою дочку молоду. Лис. 1.
Лимарів, рева, вѳ. Принадлежащей
вторнику. г
Лимарівна, ни, ж. Дочь шорника. Ой
хто купить цебер меду ще й вина, тою
буде лимарівна молода. Лис. 1.
Лйжарка, ки, ж. Жена шорника.
Лймарство, ва, с. Шорное ремесло.
Лйжарсысий, а, е. Шорническій. В ін
і ремінця лимарського не варт. Ііосл.
Лймарщина, ни, ж. Сыромятная кожа.
Вас. 158.
Лймарь, ря, м. Шорникъ. Бас. 159.
Оддала дочку та за крамаря, а сама пішла
та за лимаря. Чуб. V. 911.
Лижарювйння, ня, с. Занятіе шорничествомъ.
Лимарювати, рюю, еш, іл. Занимать
ся шорничествомъ. Добре Дорошеві: один
син лимарює, другий кравцює, а небіж шев
цює. Канев. у.
Лймзати, заго, еш, м .= Л ем зати . Полимзав він трошки з мисочки, та й знов
ліг, сказано—недужий. Кіев. у.
Лимнйч, ч$, м. Земляной кврпичъ,
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битый кирличъ ЙЗЪ глины съ мякиной.
Хере.
Лимпачбвий, а, ѳ. Сдѣланный изъ
лимпачу. Хере.
Лин, нй, м. Рыба линь, Сургиз Ііпеа.
Ходить, як лин по дну. Ном. № 3238. Ум.
Линбк, линочок. Дитиночка, як линочок.
Ном. № 8469.
Лйна, ни, л с.= Л и н ва.
Лйнва, ви, ж. Толстый канатъ. НВо
лын. у. Порой на линві ходе, а у вас ка
жуть на мотузі. Литин. у. Ум. Линовка.
Шибениця старенькая, линовки новенькі.
Шух. I. 199.
Линбць, нцй, м. Ракъ во время линянія. Мнж. 185.
Л инйна, ни, ж. • 1 )= Л и н . Ой ви, ри
балочки, ой ви, молодії, та поймайте мені
. риби линини. Чуб. У. 1072 2) Мясо линя.
Нема над рибу линину. Ном. № 7522. Ум.
Линйнка. Просить вона на вечеру і рибку
лининку. Чуб. У. 50.
Л йнити, ню, неш, гл. У решетниковь:
снимать слой коры съ предварительно
распаренныхъ въ печи липовыхъ стволовъ,
обнажая лыковый слой, который иотомъ
отдѣляютъ отъ стволовъ. Вас. 175.
Л й и ія, ніі, ж. 1) Линія, черта. 2) По*
граничпая черта. Б іля города, біля Виліг,
на турецкій лингї. Нп. Ішов козак на линію і вельми надувся; ішов козак із линіг,
як лихо зогнувся. Нон. № 792. 3) Линейка.
Л йика, ки, ж. Веревка; корда, на ко
торой гоняютъ лошадей.
Л инкйй, й, 6. Отсырѣлый, влажный.
Мнж. 185. Сіно линкс, снопи линкі. Лу
бен. у.
Л инкбватий к ін ь . Лошадь со впавшей
спиной, сѣдлистая лошадь.
Линбвищѳ, ща, с. 1) Сброшенная вы
линявшей змѣей старая кожа. Як нападе
кою лихоманка, то треба повісити на
шнурочку на шию гадюче линовище. Ко
бел. у. 2) Кожура рака, потерянная при
линяніи. Мнж. 185.
Лйиовка, ки, ж. Ум. отъ лйнва.
Линбк, икй, м. 1) Ум. отъ дин. 2)
Названіе вола свѣтлорыжей масти. КС.
1898. УІІ. 41. 3) Раст.: а) БіапіЪшз <1е1ІоіОез. Лв. 98; б) Тга§оро§оп ргаіепзіз.
Лв. 102.
Линбчок, чка, м. Ум. отъ дни.
Линтварбвий, а, ѳ. Сдѣланный изъ
овечьей шкуры. Линтваревий кожух. Сим.
226.— опрбва. Кожаный переплетъ. Елисаветгр. у.

Линтварець—Лис.
Линтварбць, рцй, лс. Ум. оть лин тМЙрь.
Линтв&рик, ка, м. Ум. отъ линтвбрь.
Линтвбрь, рй, лс. Шкура* годовалаго
•ягненка. Вас. 154. Ум. Линтварёць, линт*
нйрик.
Л йнути, ну, нѳш, іл. 1) Летѣть. Ли
нув сокіл з України: Мет. 376. Ангел ли
нув, сльозу уронив. Чуб. III. 305. 2) Стре
миться. А я дивлюся і серцем лину в тем
н ий садочок на Україну. Шевч. 403.
Л инути, н ^, нбш, ІД. Политься, хлы
нуть. Як линув дощ. Черк. у. Линув на
лоб йому води. Мкр. Г. 57. Горщик як
брязне об піл, як линуть на мене помиї.
Г . Барв. 225.
Л ин ^ти ся, н ^ся, нбшся, іл .= Л и н ^ ¥И. Вода линулася. Харьк. у. Дощик линувся— цебром, відром, дійничкою над на
шою пагиничкою. Ном. № 334.
Линчб, чйти, с. Маленькій линь.
Линь, (ня? ле.). Раст. Агіеюівіа сашрезігіз. Лв. 97.
Линьбб, би, ж. Время линянія.
Лишощий, а, е. Линючій, линлющій.
Заполоч линюгца. Черк. у.
Л инйти, нйш, еш, гл. 1) Линять, те
рять цвѣтъ. 2) Линять, лишаться шерсти,
ронять перья. За тим вовк не линяє, що
в комору часто никає. Ном. № 7208.
Лйпа, пи, ж. Дерево липа, Ріііа рагтіїоііа. З однієї липи двгчи лика не деруть.
Ном. № 7471. Ум. Липка, лйпонька, лйпочка.
Сухая лйпочка не гнеться. Грин. III. 4С0.
Липйрка, ки, ж. 1)= Л и п кови ц я. Вх.
Уг. 250. 2) Глина для кирпича, для пе
чей. Вх. Лем. 432.
Лйпень, п н я, лс.^=Липець і. Желех.
Лйпець, пця, м. 1) Мѣсяцъ іюль.
Одною літнього гарячого дня в місяці липці
184... року з города Тули вийшла купка
хлопців. Левиц. Пов. 3. 2) род. над.— пцю.
Липовый медь.
Л йпииа, нн, ж. 1) Липовое дерево.
Б ілий як липина. Ном. № 13147. 2) Ли*
новый лѣсъ. Пішов у липину. 3) Щепки,
лучина. Вх. Зн. 32. Потрощити на ли
пину.
Л йпнці, пиць, ж. лен. Сѣмена липы.
Черк. у.
Л йп івка, к и , ж. І) Кадка изъ липоваго дерева. Коли огляділись до липівки,
що на горищі з медом була, аж вона пере
кинута й вилизана. Драг. 363. 2) Родъ
дыни. Ум. Лйпівочка.
Л йпка, ки, ж. 1) Ум. оть лйпа. Ой

у полі горина, стоїть липка зелена, ой на
т ій липці... три птахове співають. Чуб.
У. 223. 2) Липовая кора, лубь? А моя
хата липками шита. Чуб. V. 412. 3)
Раст. Врігаеа Рііірешіиіа. ЗЮЗО. І. 170.
4)=Липці. Для сниманія вишень—очере
тяна лйпка. О. 1861. У. 36.
Л ипкйчий, а, е = Л и п к о в ати й . Липкача.роля. Вх. Уг. 250.
Л ипкйй, 6, б. 1) Липкій. Вона мене
по т ілу маже липким, вонючім, як смола.
Алв. 64. 2) Прилипчивый (о болѣзни). 3)
Имѣющій влеченіе къ чему-ннбудь. Левиц.
1. 341. До хазяйства липкий такий, вжей
ночі не доспить, коли треба.
Липкбватий, а, е. Липкій, клейкій,
вязкій. Липкбвата земля. Глинистая и от
того вязкая почва. Вх. У г. 250.
Л ипковиця, ці, ж. Глинистая и от
того вязкая почва. Вх. У г. 250.
Липнбвий, а, ѳ. Іюльскій. Желех.
Л ипнйк, кб, м. 1) и 2 )= Л и п н я к 1 н
2. 3) Мучной хрущъ, МеІоІопіЬа Іиііо.
Вх. ІІч. I. 7. 4) Раст.: а) Зііепе ѵіввога.
КоІЬ. І. 202; б) Оаііига арагіпе. Вх. Лем.
432.
Л йпнутп, ну, неш, гл. 1) Липнуть,
приставать. З чим ся обходимо, тое до
нас липне. Ном. № 5990. 2) Льнуть. Всі
йою люблять, всі до йою липнуть. Котл. НП.
Л ипнйк, кб, лс. 1) Липовая роща, ли
повый лѣсъ. 2) Липовый медъ. Желех.
Л иповатиця, ці, ж. = Л ипковкця.
Вх. Лем. 432.
Лйповий, а, ѳ. Липовый. Розлетілись
як липове клиння.
Л йпонька в лйпочка, к и , ж. Ум. отъ
лйпа.
Л йпці, ців, лс. лен. Шесть для снима
нія фруктовъ, расколотый на одномъ концѣ на четыре части, раздвинутыя на извѣстное разстолніе, чтобы удобнѣе было
снимать фрукты. ІІолт. г.
Л йпчик, ка, лс. Раст. Азрегидо ргоси*
теп з. Вх. Пч. I. 9. См. Липчиця.
Л йпчиця, ці, ж. Раст. = Лелчиця.
Ув'язавсь до мене, як липчиця. Г. Барв. 246.
Л ип’й, п ’й, соб. Липы.
Л и и ’йнка, ки, ж. Порода грибовъ.
Черк. у.
I.
Лис, са> лс. 1) Лисица. У вічі як лис, а
за очі як біс. Ном. № 13560. Продав пса
за лиса. Ном. № 3086. Старою лиса тяж
ко зловити. Ном. № 5791. Як лис хвос
том виляє. Лйсон підшйтмй. Хитрый и льсти
вый. 2) лен. Лйсм. Лисій мѣхъ, шуба. М и

Лис—Л в скати.
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в кожусі, та при своїм дусі, а в лисях вленія дерева. Приборъ состоять изъ двухъ
досокъ или кусковъ дерева, которые порю в мислях. Нои. № 1613. Ум. Лисок.
міщаются
по обѣ стороны развітвленія
II.
Лис, лйсий, а,ѳ. 1) Лысый, плѣшивый.
Лис, сиз, кутернош: як удасться гцо доб въ дереві, послі чего концы ихъ сжи
рою,— велика ласка пана Бога. Ном. № 8546. маются насквозь проходящими планками.
Лисий лисою здалека бачить. Ном. № 7964. Треба грушу в лисиці взяти, а то розчах2)—горб. Гора, непокрытая раститель петься. Левч. 161; г) для укріпленій с т і
ностью,—обыкновенно считается притономъ ни: два столба одинъ противъ другого по
вѣдьмъ. 3 )—дядько. Чортъ, домовой. 4 )-^ о б і стороны стіны, концы которыхъ скр іп 
кінь, віл и пр. Имѣющій бѣлое пятно на лень!, отчего стѣна стискивается. Х ат а
лбу. Знаються, як лисі коні. Ном. № 9481. наша похилилась... Батько хоч і взяв у
лисиці, дак облупилася ж кругом, обпала,
5 )—хвіст. Раст. Пѣтушій гребень, Опопіз.
Г. Барв. 249; д) для поддержанія жердки
6)—яйця Раст, баїугіоп.
при
работі гребеніциковъ. Вас.-164. Жерд-^
Лиса, си, яс .= Л и с и ц я. Несе мене
лиса за кленові ліса. Рудч. Ск. II. 4. Ум. ка висить на лисиці. См. Лещата. 5) На-*
званіе вола съ малой бѣлой отмітинойна
Лйска, лйсочка.
лбу.
КС. 1898. VII. 42. 6) Раст. ОірзорЬіІа
Лис&к, кй, м. 1) Плішивецъ. Бх. Леи.
тигаііб.
ЗЮЗО. І. 124. Ум. Лцсйчка. Въ
432. 2) Животное съ свѣтлымъ пятномъ
на лбу. 3) Обнаженный берегъ или воз сказкахъ обыкновенно съ прибавленіемъ
вышенность. Вх. Зн. 32. 4) ІІтица лысу слова сестричка. Лисичка-сестричка г вовк
панібрат. Рудч. Ск.
ха, черная, Гиііса аіга. Вх. Пч. II. І1.
Лисичѳнй, нйти, с. = Л и сѳ н я, Ум.
Лис&н, н£, .к .= Л и с ак 2 (о лошади).
Лисичѳнйтко, лисичѳнйточко.
Желех.
Лисйчий, а, ѳ. Лисій. Нагибали нору
Лис&ня, ні, ж. Голая гора. Желех.
лисичу.
О. 1861. У. 70.
Лисѳнй, нйти, с. Дѣтенышъ лисицы.
Л исйчка, ки, ж. 1) Ум. отъ лисйця.
МВ. (О. 1862. III. 45). Ум. Лисенятно, ли2
)
Раст.
А^агісиз СапІЬагеїіиз. ЗЮЗО. 1110,
сеняточко.
Л исйччин, на, не. Принадлежащій
Лйсий. См. Лис, а, ѳ.
лисичкі.
Дак лисиччина дочка й коже...
Лйсина, ни, ж. 1) Плѣшь, лысина.
Рудч.
Ск.
I. 28.
Не по чім г б'є, як не по лисині.' Ном. №
Л яси чч^к, к£, м. Сынъ лисицы. Лгі7367. 2) Бѣлое пятно на лбу у животсиччука
запер під лавку. Рудч. Ск. I. 133.
ныхъ. Як уродиться лота з лисиною, то
Л исіти, сію, еш, гл. П ліш ивіть, ли
так воно й пропаде. Ном. № 3218. 3)
Проталина, прогалина, при снѣжномъ по сіть. Дурна голова не лисге. Богодух. у.
Л иск, к у , м. Блескъ; лоскъ, глянедъ.
крові мѣсто, свободное отъ сніга. Л исит
Л иска, к и , .ж. 1) Ум. отъ лйса. Кочорної землі на добрій санній дорозі. О.
1862. ІУ. 95. 4) Поляна въ лісу. Ум. тику-братіку! несе мене лиска по каменю
мосту. Рудч. Ск. I. 27. 2)=Лис£к 4. Ой
Лисинка
Лисйця, ці, ж. 1) Лисица (звірь). Зна, були ми в ліску та поймали лиску чорде вовк, а де лисиця. Ном. № 5716. Ли- ную та чубатую. 3) Животное съ білымъ
сице, лисице! та й довгий же' твій хвіст! пятномъ на лбу: корова, собака и пр. Ум.
Ном. № 13568. Накривсь, мов лисйця хвос- Лйсочка.
тби. Неудачно сврывалъ свой поступокъ.
Л искавйця, ці, ж. Зарница.
Въ обряді сватовства, въ обрядовыхъ р іЛ йскавка, ки, ж. 1 )= В л и ск ав к а.
чахъ сватовъ дівуш ка называется иногда Желех. 2) Одно зерно блестящихъ бусъ,
вмѣсто кунйці— лисицею. У вас лисиця е, бусина блестящая. Шух. I. 130.
нам снилось, котру Тетяною зовуть... (Изъ
Лйскарь, ря, м. Кирка. (К. П. Мирічи сватовъ). Алв. 13. 2) Лисій міхъ. хальчукъ).
Лйск&ти, каю, еш, сов. в. лисн^ти,
Брийся, зятю, та куницями, куницями та
лисицями. Мет. 185. 3) Только во мн. ч. н^, нбш, и . 1; Влестіть, блеснуть, свер
Намерзшіе узоры на оконномъ стеклі. 4) кать, скверн уть. Ото драпонув! аж поти
Только во мн. ч. Деревянные тиски раз лиця лиска. Ном. № 4417. Козаки шабель
личной величины и вида, употребляющіеся: ками лискають. К. Доев. 141. Блискавка
а) для сжиманія склеенныхъ досокъ (Мирг. між хмарами лискала. Тілько лиснув гост
У:); б) для выжиманія воска; в) для сжима- рий ніж, червона кров закапала з пунш .
нія разламывающегося въ м іс т і развіт- МВ. II. 66. 2) Только оди. в. лиснути.

362

Лискнути— Листопад.

Выпить, хватить. Лиснути мокрухи. Маркев. 59.
Л искнути, н^, нбш, гл.=Л иснути.
Як разоч листа блискавка, так небо мов.
запала.
Лискб, кй, м. Кличка собаки съ бѣлымъ пятномъ на лбу.
Лискот&ти и пр.= Л оскотати и пр.
Л искучий, а, е. Блестящій. 3 дверей
виходилось на широкий Танок з білою мар
муру лискучого. г Федьк.
• Л исніти, нію, він, и . Блестѣть; лос
ниться. Вода лиснів у криниці. Лебед. у.
Всюди блищало і лисніло по світлицях.
Левиц. І. 298. (Панок) з круглим черво
ним лицем, так гладесенько виюленим, що
воно у його аж лисніло. Мир. Пов. II. 60.
Л иснитися, нюся, ниш ся, м .= Л и с н іТИ. Вода по полю лисниться. Черк. у.
Л и с н іт и . Си. Л искати.
Л ісови й, а, ѳ. Лисій. Лисова шуба
Слід замітав. Чуб. III* 313.
Лисовйн, на, м. Самецъ лисицы. Мнж.
185. Уи. Лисовйнчик.
Лисовйння, ня, с. Мѣста въ полѣ,
лишенныя растительности. Харьк.
Лисовйнчик, ка, м. Ум. отъ лисовйн.
Лисбк, скй, м. Уѵ. отъ лис. Желех.
Лйсочка, к и , ж. Ум. отъ лйска.
Лист, ту, м. 1) во мн. им. листй.
Листь (растенія). Употребляется также
какъ соб. въ значеній листва: Я к роз
вернеться на весну лист, то підемо всі
в свист (втічемо). Ном. № 11035. Тонко
верха тополя пахучим листом шелестить.
МВ. II. 74. Ой піду я в вишнев сад гуля
т и, де лист опадав. Грин. III. 243. Лис
том стелитись. Прикидываться добрымъ,
уступать во всемъ, лебезить.' Як вибірали,
тоді старшина листом стелився, а те
пер що! НВолын. у. 2) во мн. ч. им.
лйрти и листй. Письмо. Тільки брат да
сестри часто листи пише. Мет. 244. Ой
як будеш же ти, серденятко мое, Д ніп
ром водою плисти, засилай, посилай, сер
денятко мов, частенькії листи. Мет. 24.
Лист визвольний. Вольная, документъ объ
освобождении изъ крѣпостнаго или рабскаго состоянія. Который би міг бідний не
вольник (сей сон) одгадати,— міг би йому
листи визволені писати АД. І. 209. Ббжий,
яебёсний листь. Рукописный листокь религіознаго содержанія, въ которомь напи
сано, что носящая или часто слушающая
его женщина будетъ имѣть легкіе роды;
носится при себѣ беременными женщина

ми., (Подольк. г.). КС. 1893. УИ. 75. Так;
кіже, як з лйсту берё. Свободно и хороша
разсказываетъ. 3) мн. листи. Игральны#
карты. КС. 1887. VI. 463. 4) Лист ду
бовий,—вишнёвий. Родъ писанокъ съ орна
ментикой изъ дубовыхъ, вишневыхъ листьевъ. КС. 1891. VI. 373, 374. Ум. Листбк,
листбчок, лйстонько, лйстик. Листки ши
рокою латаття по воді. Левин. I. 514.
В саду листоньки шумлять. Грин. ІЦ.
168. Ой піду я у садочок та вирву листо
чок. Мет. 73. Писаннячко дрібнесеньке, лис
точок як сніг. Федьк. І. 39. Хочбудіу да
леко,— буду тебе знати, буду листоньки
писати. Мет. 79. Листоньки читав, ди
тину хитав; 'листоньки малює, дитину
годує. Мил. 39.
Лйста, ти, д о .= Л и тк а. Вх. Лем. 432.
Лист&тий, а, е. Имѣющій болыпіе
листья. Бур'ян там поріс такий листа
тий. Грин. II. 14. Сьоюрішній очерет та
кий листатий. Полт. г. Тьохнув соловейко
на листатому клені. МВ. II. 78. Ум. Листйтенький.Любисток листатенький. Мил. 89.
Лйства, ви, ж. 1) Часть берда (см.).
Шух. І. 256. 2) Часть снувілки (см.).
МУЕ. III. 15.
Лйствиця, ці, ж. Часть звїяшок (см.).
МУЕ. III. 14.
Л йстик, ка, м. Ум. оть лист.
Листикбвий, а, е. Изъ листьевь.
їха в козак марковий, коник бураковгш, а
гиепочка з лопуха, кунтуш ластиковий.
КоІЪ. І. 144
Л йстка, ки, до.= Л и ста. Вх. Лем. 432.
Листбвий, а, е. Относящійся къ
листу растенія, похожій на листь растенія. У мого коня золота грива, шовковий
хвостик, очі тернові, очі тернові, вушка
листові. Чуб. III. 285.
Л истовій, й, 6. Письмовлый, пись
менный. Листові пбшта. Письменная поч
та. НВолын. у.
Листбвнѳ, листбвно, нар. Письменно,
письмомъ. Желех.
Листбвний, а, е. Письменный. Желех*
Листбвня, ні, ж. Письмовникъ.
Листбк, тк&, м. Ум. оть лист.
Листонбша, ші, м. Почтальонъ.
Лйстонько, ка, м. Ум. отъ лист.
Листоп&д, ду, м. 1) Время опаденія
листьевъ съ деревьевъ. Н а листопаді ро
дивсь десь твій чоловік, що такий поганий.
Лебед. у. 2) Мѣсяцъ октябрь. Въ такомъ
значеній употр. издавна, — напр, въ четвероевангеліи 1144 г. М ць октябрь реко-

Листопадний—Лихий.
н и й листопад. Срезневскій. Матеріали для
словаря др.-русск. языка. II. 23. То-же въ
новой литературѣ: Левч., Опытъ р.-укр.
слов.; Уманець, Словарь. Основа 1862, X.
Такъ-же въ календаряхъ: „Рідного Краю*1
на 1907, „Просвіти* на 1908, „Промінь“
на 1908. Галичане употребляютъ это сло
во для обозначенія мѣсяца ноября. Желех.
Лцстопйдний, а, е. 1) Октябрьскій.
2)У адкій, мерзкій. Листопадні пісні. Ле
бед. у. Листопадний чоловік. Лебед. у.
Листоподйвець, вд я, де. Податель
лисьма.
Листбчов, ч ка, де. Ум. отъ лист.
Л истувйння, н я , с. Переписка, корресвонденція.
Л истуватися, т^ю ся, ешся, ІЛ. Пере
писываться, находиться въ перепискѣ. К.
ЦН, Зій .
. Л истя, т я , с, соб. 1) Листья растеній,
листва. З верби лист яч опадає. Чуб. 111.
205. Шелестить пожовкле листя по діб
рові. Шевч. 195. 2) Письма. Гей сів Сава
кінець стола, дрібне листе пише. Гол. І.
19. Ум. Листячко. У городі бузина, на їй
листячко. Чуб. У. 176.
Л истйстий, а, ѳ. Лиственный. Дуб і
ингиі листясті дерева мають гіля. Шух.
Ь 177.
Л йстячво, к а, с. соб. Ум. оть лйстя.
. Лис^н, нй, де. Плѣшивецъ. Желех.
Лисина, ни, ж. Корова съ бѣлымъ
пятномъ на лбу. Желех.
Л исуха, хи, ж. П т.= Л и сак 4. Вх.
Пч. П. 11.
Лись, меж.— В лпсь. Черв. у.
Ли ся, сі, ж. 1)= Л и сун а. Желех. 2)
Раст. ГиІісаІа аіга.
Л исйк, ей , де.=Лисак. Желех.
Л йсячий, а, ѳ = Лисичий. Знайшов
собі таких хороших кравців, дав їм лися
чих... шкурок. Грин. Ц. 176.
ч Лйтвй, ви, ж. 1) Литва. 2) Бѣлоруссн. Уи. Лйтвонька. Повінь, повінь, вітронъ*
ну, з Подолляна Литвоньку. Грин. III. 676.
Л итвйн, нй, де. 1) Литовець. 2) Бѣлоруссь. Ум. Литвинок. Г. Барв. 329.
Л итвйнка, ки, ж. 1) Литовская жен
щина. 2) Бѣлорусска.
Литвинбк, НЕЙ, де. Ум. отъ литвйн.
Л итвйнський, а, е. Бѣлорусскій.
Л итвйнчики, ків, де. мн. Раст. Зііепе
Агіпегіа. ЗЮЗО. I. 136.
Литбрний віз.= Л ітерний віз.
Лйти, ллю, ллбш, іл. 1) Лить, нали
вать, проливать. Дощ ллє, як з луба. Ном.

ѵч
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№ 573. Нагцо в море воду лить, коли ма
ре поено? Ном. № 1455. Подруженьки бу
дуть меди-вина пити, а ти слізоньки ли
ти. Грин. III. 542. 2) Лить, отливать,
выливать. Десь дзвін великий лили. Ном.
№ 7807.
Лйтий, а, ѳ 1) Литой. Несуть паци
есаули козацькую збрую: литий панцирь
порубаний, шаблю золотую. Шевч, 363. 2)
Массивный, плотный, цѣльный. Лйтий пбяс.
Поясъ, вышитый золотомъ. Гол. Од. 29.
Л йтися, ллю ся, ллбшея, и . Литься*
Н і п'ється, ні ллється, ні в чарці не ос
тається. Ном. № 7589. А в т ії дівчини,
а в т ії молодої аж на землю сльози ллють
ся. Мет. 80. Столітнії очі як зорі сияли,
а слово за словом сміялось, лилосы Шевч. 205.
Л йтка, ки, ж. Икра (у ноги). Білий,
мов циганська литка. Ном. № 8530. Що
голова, то кість,— що литка, то м'ясо.
Ном. № 1287. Аж йому в литкйх застигло.
Сильно испугался. Ном. № 4336. Литті
смалити, крисмблювати біля кбго. Ухаживать
за кѣмъ. Ном. № 8974,
Л йткати, каю, еш, гл. Нищенствовать,
выпрашивать. Кіев. г.
Л йткуп, пу, де. Могорычъ послѣ со
стоявшейся сдѣлки. Вх. Зн. 32.
Л итбвка, ки, ж.-—Л итвинка. О. 1861.
X. 32.
Литбвський, а, ѳ = Л итвинський.
Литбвський ц іп на обйдва ббки молбтить—говорится о лгунахъ. Чуб. I. 262.
Лйтра, ри, ж. Фунтъ. М арія ж, узяв
ши литру мира нардового, правдивою, пре
дорогою, намастила ноги Ісусу. вв. І. X II. 3.
Л йхва, ви, ж. Ироцентъ, ростъ, при
быль. Позичив на лихву у жида три кар
бованці. Баменед у. Хт о, грошима запо
мігши, лихви не приймає,— оттакий ніко
ли в світі смутку не дізнає. К. Псал. 29.
Лихвйрка, ки, ж. Ростовщица.
Лихвйрство, ва. с. Ростовщичество.
Лихвйрь, рй, де. Ростовщвкъ. В ін лихварь, дав гроші у позику, бере процент
з людей, тим і пожива. Новомоск. у.
Л ихйй, й, 6. 1) Злой. Помер наш
пан, почав молодий юсподарувати. І ста
рий був недобрий, а сей такий лихий, що
нехай Господь боронить! МВ. І. 114. Ли
хий доброю попсує. Ном. № 5983. Нещас
лива година, як лиха родина. Ном. №
9335. Лиха доля і під землею надибає.
Ном. № 1728. Бути лихб! вблі, лихим духом дйхати (на кбго). Быть злымъ (на во*
го). І пан був лихої волі на йою, і всі по-
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пи околичні хропли, сопли. Св. Л. 287. На
дитину лихим духом дише. Грин. III. 304.
Буде лихйй світ (кому). Будетъ бѣда. Не
сміла сказати... бо буде їй лихий світ.
Св. Л. 184. 2) Дурной, худой. Не можеш
збути, як лихою шеляга. Ном. № 2867.
По ярмарку лихий торі. Посл. Бути ли
хим на що. Быть плохимъ въ чемъ-либо.
Лихий на шерсть. Вас. 209. Лихйй на бчі.
Съ дурнымъ глазомъ. Мнж. 155. 3) Ветхій. Лихий сірячок. 4) Чортъ. Нехай його
лихий візьме. Шевч. 79. Лихий їх зна, гцо
там робили. Котл. Ен. Иногда: лихйй-необачний. От, нахилився, а він, лихий-необачний (то б то чорт), взяв мене за бо
роду та й не пуска. Рудч. Ск. 1. 117. К ли
хій матері! Къ чорту! 5) Лихе. Зло. Що
годиться по суботах: добре робити, чи ли
хе робити? Єв. Л. УІ. 9. Романе! лихим
живеши, литвином ореши. Ном. № 662. 6)
Лих& година. Несчастіе, бѣда^ дурныя об
стоятельства, бѣдствованіе. При добрій го
дині й чужі побратими; при лихій годині
нема і родини. Ном. № 2310. Щоб тебё не
минула лиха година! (Проклятіе). Ном. №
3746. Буде тепер мені лиха година від
моєї пані. Г. Барв. 314. 7) Лихб напёсть.
Внезапное несчастье; болѣзнь. Нехай мене
Бог боронить від лихої напасти, від пансь
кої карности, від людської ненависти. Ном.
152. 8) Лихі бчі. Дурной глазъ, который,*
согласно народному повѣрью; есть у нѣкоторыхъ людей, могущихъ однимъ взглядомъ причинить какое-нибудь несчастіе,
болѣзнь и даже смерть. Цур та пек, ли
хим очам! Ном. № 8359. 9) Лихйй час. а)
Неблагопріятное, несчастное время, б) Пло
хое расположеніе духа. В добрий час по
говорити, а в лихий помовчати. Ном. №
8362. Ум. Лихбнький, лихёсеньчий. Єсть
у мене коник вороненький,— перескоче ті
чари лихенькі. Чуб. V. 1197. К Великодню
сорочка хоч лихенька, аби біленька, а
к Різдву хоч сирова, аби нова. Ном. №
428. Ой хоть він (чоловік) був лихесенький,
та на ввесь світ славнесенький. Гол. І. 89.
Лихо, ха, с. 1) Бѣда, несчастіе; горе.
Не шукай лиха,— само тебе знайде. Чуб.
І. 263. Живе баба за дівером, лиха прику
пивши. Ном. № 7506. Аби танцювати
вмів, а робити й лихо навчить Ном. №
12478. Кожна людина своє лихо носе. Ном.
№ 1992. Через тебе і я буду у лисі. НВо
лын. у. Хт о не знає закохання, той не
знає лиха. Мет. 31. Нё лихо. На бѣду.
Вдарити лйхом об зёмлю. Стряхнуть съ се

бя горе. Козацтво, ударивши лихом об
землю, садило гайдука. Стор. МПр. 126.
Лйхом занудйлось. Охватила сильная тос
ка. Лйха набіжйш. Будетъ тебѣ бѣда.
Сим. 74. Лйха набрётись. Испытать горе.
Так то й добуть, ли ш не набравшись!
Ном. № 13882. Лйхо спіткёло. Случилось
несчастіе. Лйхом торгувати. Эксплоатировать несчастіе. 2) Зло. З письменних все
лихо встає. Ном. № 6042. П іп людей ка
рає, а сам лихо робить. Ном. № 7031. Ли
хо коїти. Ном. № 2874. Ум. Лйшко, лйшенько, лйшечко. Оцё лйшко! Вотъ бѣда!
Лишко тяжке! О. 1861. VIII. 3. Заграй
мені, дуднику, на дуду,— нехай своє ли
шенько забуду! Шевч. 486. Ох лишечко!
Хтось іде! Шевч. 281.
Лиховйна, ни, ж. Несчастный случай.
Лиховбдити, дж у, диш, гл. Злодей
ствовать.
Лиховщина, ни, ж. Тяжелое, бед
ственное время. НБолын. у.
Лиходій, дія, м. Злодѣй. Ведено з ним
двох лиходіїв на смерть. Єв. Л. XXIII. 32.
Л иходійка, ки, ж. Злодѣйка. Желех.
Лиходійство, ва, с. Злодѣйство. Га
дючий яд він виссав лиходійством. К.
Іов. 44. (
Л иходільниця, ці, ж. Злодѣйка. Іш 
ла ж вона до церкви, переходить єї чарів
ниця, лиходільниця, гцо лихо робить. Чуб.
І. 94.
г
Л ихоліття, тя, с. Бѣдственное время,
худыя времена. Як лихоліття було, то
прийшов чужоземець татарин і ото вже
На Вишюрод б'є. ЗОЮР. І. 3. Росказали
кобзарі нам про войни і чвари;про тяжкеє
лихоліття, про лютії кари. Шевч. 365.
Лихои&ика, ки, ж. Лихорадка. С ам а
як у лихоманці, так і труситься. Кв. І. 15.
Лихоманник, ку, м. Раст. Оепііапа
сгисіаіа. ЗЮЗО. І. 124.
Лихомбвнти, влю, виш, гл. Злорѣчить.
Лихорбб, ба, м. Злодѣй. Не мозта
лихороба (змія) вдержати, бо пече таким
огнем пекельним, пече, дере! Чуб. II. 187.
Лихорббство, ва, с. Злодѣйство.
Лихослбв, ва, м. Ругатель, сквернословъ. Екатер. у. Слов. Д. Эварн.
Лихослбвити, влю, виш, гл. Скверно
словить, браниться. Мнж. 113. Казав, щоб
не їли м'ясного, не лихословили, ходили до
церкви. Павлогр. у.
Лихбта, ти, ж. Злонравіе; за д о р л и вость. Пий горілочку, випивай смакоту.

. Лнхтарик—Личак.
бий жінку, вибивай лихоту. Чуб. У. 1100.
у Котл, о Даресѣ, который сперва задор
но вызывалъ на бой, а затѣмъ испугался
<$олѣе сильнаго противника. Дарес не рад
своїй лихоті. Котл. Ен. II, 19.
Лихт&рик, ка> ж. Ум. отъ дихт&рь.
Лихт&рний, а, ѳ. Фонарный. Обводе
мури лихтарним світлом. К. ПС. 39.
Лихт&рня, ні, д е .~ Л іх т а р н я і. Сим.
207. З голови буде лихтарня, з очей буде
свічарня. Чуб. У. 1120.
Лихт&рь, рй, ж.—Ліхтарь. Пгддружий
г.ашнець з-за печі, в лихтарь поставивши,
несе. Алв. 56. Ум. Лихтарик.
Л ихтувйти, т^ю, еш, гл. Сгружать
часть груза для облегченія судна.
Лихувйти, х^ю , еш, гл. Злодѣйствонать.
Л и х^н , в&, м. Лѣнтяй, лежебока.
Шух. І. 33.
Лиц&рія, ріі, ж. 1) Рыцари; рыцар
ство. 2) Рыцарскій уборъ, рыцарскіе доспѣхи. Чи був у тебе отець та мати, що
могли тобі таку лицаргю дати? Рк. Новц.
Лиц&рство, ва, с. Рыцарство. Грин. 1.
192. 'Козацькі війни з ляхами, запорожське
лицарство,— надали сміливости народові.
Правда, 1867 (?), № 37.
Л ицарський, а, е. Рыдарскій. Сьогодня достане один з нас лицарської слави, а
другий лицарської смерти. К. ЧР. 159. Та
кий же то виріс козак з його хороший!
Що до коня, що до зброї, гцо до звичаїв
лицарських. МВ. II. 59.
Лйцарь, ря, м. Рыцарь. Котл. Ен. У,
”52. А тут М ихайлик лииарь був. ЗОЮР.
І. 3. Громада вибрала гетьмана—преслав
ного Лободу Івана, лицаря старого. Шевч.
234.
Лицарькув&тий, а, е. Съ рыцарскими
замашками. Силач козак лицарькуватий.
Котл. Ен. У. 46.
Лицарюв&ти, рюю, еш, гл. Рыцарство
вать.
Лицб, цй, с. 1) Лицо. Гарна, хоч з
лиця води напитись. Ном. № 8450. До
лиця. Къ лицу, Ном.,№ 11169. З лиця
сп&сти, уп&сти, на лиці уп&сти,— змарніти.
Похудѣть въ лицѣ. Розважали матусеньку,
таки з лиця спала. Мет. 22. Невістка
скаржиться, а гна т ці не змарніла. Ном.
<№ 9899. В лиці мінитися. То краснѣть, то
■блѣднѣть (о лицѣ). В лиці міниться, здрігаеться, труситься. МВ. II. 51. 2) Только
во мн. Лиця, лиці. Щеки. Я к була я молодчця.— цілували мене в лиця. Нп. Як
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сміється було/ то на лицях аж ямочки
стають. Св. Л. 103. Одним відром зачерп
нула, а за другим утонула, нехай щуки
їдять руки, а плотиці— лілі лиці. АД. І.
313. 3) Лицевая сторона. Грошам лиця
нема. Ном. № 11113. Хоч на лице, хоч
на виворот, то все однаково. Кобел. у.
Одним лицём в о д і Сплошь вода. Мнж.
169. 4) Деревянная матрица узора для на
бойки холста. Вас. 192.5) Улика. Так гцо,
як він і бив його, але в його нема ніякого
лиця, знаків нема. Брацл. у. Ум. Личко,
личенько. Бо не довго, чорнобриві, карі оче
нята, біле личко червонів, недовго, дівчата•
Шевч. 12. Я к у саду вишня ягідками ряс
на,— мЬлоденька дівчинонька на личеньку
красна. Чуб. У. 9. Н ай погляну на ті
личка, гцо палахкотять, на т і очі, очі
чорні, гцо вогнем горять. Рудан. І. 19. У
ваших чоботях шкура на личко поставлена.
Лебед. у. Въ Галиціи съ измѣн. удареніемъ: Личкб— верхняя сторона нагольиаго
тудупа. Гол. Од. 18.
Лицемір, ра, м. Лйцемѣръ. Лицеміре,
перш вийми в себе самого з ока ломаку•
Єв. Мт. УІІ.
Л ицемірний, а, е. Лицемѣрный.
Лицемірно, нар. Лицемѣрно.
Лицемірство, ва, с. Лицемѣріе.
Лицёрствіе, вія, с.= Л нц арство. Чи
не мої би котрий козак собі слави лицерствія достати? Мет. 413.
Лицюв&ння, н я, с. Перелицовываціе.
Лицюв&ти, цюю, еш, гл. 1) Перели
цовывать. Сім раз відрізали—довга, сім раз
лицювали— нова. Ном. № 11139. 2)=ЛИч
чити. Тобі тото не лицює. Желех.
Л иц йн ня, н я, с. Ухаживаніе, любезничаніе.
Л ицйтися, цйюся, ешся, гл. Любез
ничать, ухаживать. І лицявся то з тією,
то з другою любо. Шевч. 473.
Лич, ч і, ол?.=Личчя. Свині хоч зо
лотое колце управ, а вона не пойдешь вса
дити лич у гумно, разві у що иное. Ном.
№ 2829.
Лич&к, кй, ж. 1) Обувь изъ лыка, ла
поть. А постіл личака да й попережае: ой
коли ти постіл, то іззаду постій, ой коли
т и личак, то попереду гоп-цак. О. 1861.
II. 6. Неси, Боже, в чоботях,— дамо ли
чаки. Ном. Лі 11806. 2) Веревка изъ лыкъ.
Вх. Зн. 33. 3) Простолюдинъ, простой
человѣкъ. Ходили тогді в кармазинах
тілько люде значні да итблъовані, а міищпе одягались синьо, зелено, або у го9
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рохв'яний цвіш\ убогії носили литкову одежу.
Через те козаки дражнять було мігцан
лит кам и. К. ЧР. 64.
Личакбвий, а, о. Мочальный, лыко
вый. Убогі носили литкову одежу. К. ЧР.
64. Скидають литкову драну свиту.
& ЧР. 70.
Л йчаний, а, ѳ. Лыковый. Погана пуга
ли т н а , а й без неї тяжко. Ном. № 9759.
Л ичйна, ни, ж. 1) Маска. 2) Бран
ное слово: образина. Дивися, пся його ли
чина. Шевч. 501. Зла личина. Чортъ. О.
1861. II. 206.
Л іч и т и , чить, іл. безл. 1) Приличе
ствовать, слѣдовать. Підпережись, як линить у поході. К. Іов. 84. 2) Быть въ
лицу, идти. Ц і бинди їй дуже личать.
Подольск, г.
I. Лйчко, ва, с. Ум. отъ лице.
I I . Лйчко, ка, с. 1) Ум. отъ ливо.
2) мн. Лйчка. Лапти. Ой у твоєї мами ду
бовії личка, а в нас двораченьків жовті
черевички. КС. 1883. ІУ. 906.
Личвбваний, а, е. 1) Прикрашенный
съ виду. В и думаєте, у мене личкована
капуста? Скрізь однакова, тугенька. 2) Шли
фованный. Личкований камінь. Міус. окр.
Личвовйй, &, 6. 1) О матеріяхъ: имѣющій лицо съ двухъ сторонъ. Лубен, у.
2) О людяхъ: двуличный. Лубен, у.
Л ичвувйти, в^ю , еш, и
1) Маски
ровать; скрывать недостатки; прикрывать.
Чи й на споді ж такі ягоди, як ото звер
ху? А то ж хиба б личкувала? Харьк. Як
не личкували льону, то купимо; ось набе
ріть з-під споду, чи такий буде, як г звер
ху, гарний. Изюм. у. 2) Выглаживать по
верхность (мельничнаго жернова). Личкує
каміння мірошник. Канев. у. 3) Подбирать
вещи лицомъ, лучшее къ лучшему.
Личм&н, на, м. 1) Старшій пастухъ,
чаще* старшій пастухъ овецъ. О. 1862.
X. 45 Як череді без личмана, так коза
кам без гетьмана. Ном. № 752. Змалечку
біля овець. Ось уже років з двадцять, як
личманом. 2) Жетонъ, крупное металли
ческое украшеніе, носимое женщинами на
шеѣ. 3) Оплеуха. Дав му личмана. Вх.
Зн 33.
Личнйй, &, 6. Аккуратно сдѣланный.
А й личний він/ Зміев. у.
Л йччя, чя, с. Морда, рыло. 1з свиня
чим личчям та в пшенишне тісто. Ном.
№ 7595.
Лиш, нар.= Лиш е. Нашому маляті
лиш слинку ковтати. Ном. № 1038. 2 ) =

Лишень. Гляди лиш! Ном. № 13603. Кете
лиш кресало! Шевч. 78. Біж и лиш швидче
в Карфагену. Котл. Ен. І. 28.
Лишйй, шаю, лі. Лишай. Грин. II. 38.
У Марусі на щоці лишай підкинувся.
Кобел. у.
Лишйк, кй, м. Названіе малоросса,
живущаго въ горахъ въ Венгріи (по часто
употребляемому въ разговорѣ слову лиш).
О. 1861. І. 265.
Л йш анва, ви , ж. Женщина, оставив
шая своего мужа. Іти, піти в лйшанки. Бро
сать, бросить иужа. Желех. Бх. Зн. 33.
ЛншАти, ш&ю, еш, сов. в. л и ш іт е , ш ^,
шйш, гл. Оставлять, оставить, покидать, по
кинуть. Не т і люде тут живуть, яких він
лишав, ідучи до брата. Грин. І. 290. Г
вдома мене не лишай, і в поле не бери.
Ном. № 2710. Все бери, а мене лиши.
Ном. № 9708. Ти мене можеш лишити,
а я тебе не лишу ніколи. Федьк. Бійтеся
Бога, хазяїне, гцо ви робите? Лишіть ха
зяйку живоюІ Грин. 1. 120.
Лишйтися, шйюся, ешся, СОВ. в. ЛИ
ШІТЕСЯ, ш ^ся, щйшся, гл. 1) Оставаться,
остаться. Наперед не виривайся, а ззаду не
лишайся. Ном. № 5862. Лишйвся, як на билині,— як на воді. Оказался въ безпомощномъ
состояніи. Ном. № 1851 и 2282. Пішли
парубки, лишень шапки видко, лишилися
шмаровози— подивиться гидко. Чуб. У. 458.
Л йш ачий, а, е. Лисій. Бх. Лем. 432.
Лишб, нар. Только, лишь, но. Не ди
вися на уроду, лише на пригоду. Ном.
№ 8475. Не вгрь, мужу, своїм очам, лише
моїй повісті. Ном. № 6848.
Лишбнь, сз. Ка, же. Куди вам! підіть
лишень вмийтесь! Ном. № 5477. Тривай
лишень, Миколу звалиш! Ном. № 5565.
Геть лишень до ката! Ном. № 5120. Стри
вай лишень! Чи чуєш? гцось плаче за во
рітьми. Шевч. 101.
Лйшѳньво и лиш ечко, ва, с. Ум. оть
лихо.
Лишйр, ра, м. Лишай. Вх. Зн. 33.
Л и ш іт е , с я . См. Лишати, ся.
Л иш івва, ви , ж. Раст. СапіЬагеІІиз
СІЬагіиз. Бх. Лем. 432.
1.
Лйшка, ви, ж. 1) Нечетъ, нечет
ное число. Чи чіт~ чи лишка? Ном №
12569. Кв. 2) Излишевъ, лишнее. Діжда
лась м'ясива, лишку ззіла і завадило. О.
1862. V. 53
П . Л йш ка, ви , ж. Лисица. Бх. Пч.
II. 5. Ум. Лйшонькд. Поносуються жовтіли-
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шейки* же їх доходять панські хортойки. нѣ). Вх. Зн. 33. 2) Хата ію лѣвую сторо
ну сѣней (у гуцуловъ). См Правачка.
Гол- 3.
Шух.
I. 95.
І.
Лйшви, в ів , мн. Раст. Т г іМ и т
Л івѳрнив, ва, ж. = Л ірник. Шух.
дерепз. ЗЮЗО. І. 170.
П . Лйшки, меж. Окрикь на тедать. 1. 33.
Лівйй, &, 6. 1) Лѣвый. Повернувся ко'
Лнж» 185.
зак Нечай на лівую руку, не вискочить
Лишко, ка, с. Ум. оть лйхо.
Лишнйця, ці, ж. Лишень. Мирг. у. Нечаїв кінь із лядською трупу. 2 )—бік.
Въ вышиввѣ: изнанка. Шух. 1. 154.
Слов» Д» Эварн.
Лйшній, я , е = 3 а й в и й . Господи виш
Л івйц я, ці ж. Лѣвая рука, бдшюю
ній, чи я в тебе лиш иш . Ном. № 11729. сина по правиці, другою по лівиці. Єв. Мр.
Лйшок, ш ву, м. = Л иш ка 2. Мир. X. 37.
Пов. І» 112.
Л ів в^ тн и в , ва, ж .= Л ів а к . Вх. Зн. 33.
Лйшоньва, ви , ж . Ум. оть ІІ.л и ш в а .
Л ів в^ тн и ц я, ці, де.—Л івачва. Вх.
Лйштва, ви, ж . 1) Вышивка бѣлыми Зн. 33.
ЛІвний, а, ѳ. Умѣюшій хорошо ло
нитками въ видѣ глади. Чуб. VII. 427.
Вас. 193. Ой чи е де дівка пишна, що в вить. Кіт лівний, хлоп ливний— всюди по
поділках лиштва? Чуб. V. 165. А мені живиться. Ном. № 1257.
Лівобіцький, а, ѳ. Лѣвобережный. Лгвохрещена мати лиштву вишивала. Шевч.
461. 2) Обшлага рукавовъ мужской или біцька й правобіцька Україна— то все один
женской рубахи. Гюл. Од. 13, 20, 28. Во край. Св. Л. 23.
Лівбруч, нар. 1) Лѣвою рукою. 2) На
обще обшивка, оторочка въ рубахѣ или
юбкѣ. 3) Планка. Н а шпарках лиштва. ліво.
Л івц^н, н&, ж .= Л івав . Вх Зн. 33.
НВолын. у. Боковкід планки въ крьппкѣ
Л івц^нва, ви, ж — Л івачка. Вх.
сундука. Вас. 150. 4) Наличникъ (въ
Зн.
33.
і
окнахъ, дверяхъ). 5) Продольный брусокъ
Лівш&, ші, об. Лѣвша. Харьк. Вона
створчатаго окна. Ум. Лйштовка. Вас. 149.
лівша:
усе лівш рукою робить, а їсть пра
Лшцйти,
щйш, гл. Блестѣть, лос
вою.
Богодух.
у.
ниться. Молода кора на яблуні аж ли*
Л ігарь, ря, ж. 1) Каждая изъ двухъ
щить. Черк. у.
жердей,
которыя, при укладкѣ дровъ въ
Лищйдя, ці, ж . Раст. ОірзорЬіІа шикубнческія сажени, кладутся на землю,
гаііз. ЗЮЗО. I. 124.
Ліб, лбба, ж .= Л о б . Пани чубляться, подъ дрова. МУЕ. III. 29. 2) Накатина,
а в мужиків ліб тріщить. Ном. № 1304. каждое изъ бревенъ наката, находящагося
Під носом косить пора, а в лобі й орать подъ деревяннымъ поломъ. Шух. I. 93.
ні на що. Ном. № 13766.
См. Леґарь.
Ліббрія, рії, ж . 1) (Въ еказкѣ). Царс
Л ігвйско, ва, с. Постель. Вх. Зн. 33.
кое одѣяніе. Царевич тоді став прохать
ЛІгвшцѳ, ща, с.= Л ігви сво . Желех.
у цара, щоб позволив убратись у його Лі
Лігво, ва, с. 1) Логовище, логово.
берію і погулять на коні по подвір'ю. Царь Знай свиня своѳ лігво. Ном. № 13463. 2)
велів дать Ліберію. В ін убрався... Зняв лі- Постель. Побрався я до свою лігва. Мир.
берію, надів лахмання. Чуб. П. 21, 218.
ХРВ. 187.
2) Общая одежда для шляхты, служившей
Л ігм а, нар. 1) Лежнемъ. То на полг,
при дворѣ даннаго магната Рѣчи Посполи
т ії. Увіходить панцерний боярин... Байда. то в господі лігма не лежали. Мкр. Н.
Хмо ж ти еси? Гебе я вперше бачу, а 2) Лігнй. Горизонтально. Шух. 1. 74.
Л іґер ва, ви, ж. Родъ верхней мѣно твоїй мбергї вважаю, що службу слу
жиш під щитом Острозьких. К. Бай. ЗО. щанской женской одежды.
Лід, л еду и льоду, м. Ледъ. Па язиш
3) Ливрея.
мід*
а під язиком лід. Ном. № 3055.
Лів&в, вй, ж. Лѣвша (о мужчинѣ). Вх.
Л
іднйця, ці, ж. Ледникь. Та піди,
*5Н. 33.
Лівар, ру, ж. 1) Ливеръ, орудіе для хлопче, до ліднищ та уточи меду. О. 1862.
переливанія жидкостей изъ бочки. Радом. IX. 4.
ЛІвчва, ви , ж. Ум. оть лі&ва.
У» 2) Машина съ віоротомъ и винтомъ для
подыманія повозки при смазкѣ. Радом, у.
Л іж енько, ліж ечко, ва, с. У я. т г
Лів&чва, вн, ж . I) Лѣвша (о женщи- ліж ко.
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Л іж ко, ва, с. Кровать. По своєму ліж
ку простягай ніжку. Ном. № 9883. Гість
лави не засидить, ліжка не залежить.
Ном. Л* 11939. Не на ліжко,— в домовину
сиротою ляжу. Шевч. 27. Ум. Ліженько,
Діжечко. Пітов до ліженька,— постілька бі
ленька,, а на т ій постільці дитинка маг
ленька. Чуб. У. 687.
Л Іж на, нар.^= Л ігма. Ліжма треба ляг
т и. Сим. 236.
Л іж н и к, ка, м. Шерстяное одѣяло.
Чуб. У. 1143 Вас. 172.
Л іж нйця, ці, ж. 1) Спальня. 2) Ло
же, постель. Після обіда спровожують
обох молодих в комору на ліжнии/ю, котру
дружби стараються зробити як тільки
можна недогодну, щоб погано було лежати.
О. 1862. ІУ. 37.
Л і 8ИВ0, в а , с. Родъ веревочной лѣстницы съ желѣзнымъ крючкомъ н а корцѢ ,
чтобы лазить по деревьямъ (у бортниковъ
в п р ). НВолын. у.
Л ізк а, ки, ж. 1) Ум. отъ лоза. Желех.
2) Раст. 8а1іх аигіїа. Мнж. 184.
. Л ігво, ва, с. Ум. отъ лево.
ЛІ8бв, 8КЙ, м. Запруда на водѣ по
сереть теченія, въ которой находятся отверстія для помѣщенія въ нихъ вершъ.
Л Ізоньва, ви, ж. Ум. отъ лоза.
Лі8ТИ, 8у, 8ѲШ, и . 1) Лѣзть, ползти.
Гадюка лізе; муха лізе. Щось лізе вверх по
стовбуру. Шевч. 30. Рбчки лізти. Ползать
на четверенькахъ. Було таке, гцо рачки
ліз. Котл. Ен. III. 20. Та еже бим рачки
ліз, а свою доконав. Ном. № 3338. 2)
Влѣзать; вползать во что-либо. Показує до
рогу, а сам в болото лізе. Ном. 182. Лізь
у воду! Чуб. I. 142. 3) Лѣзть, стараться
проникнуть, надоѣдать. Живий до Бога
лгзе. Ном. № 2110. I чтоб я ліз туди,
куди тобі не треба!. Ном. № 2790. Лізе
сліпицею. Ном. № 2759.—в вічі. Навязы
ваться, надоѣдать, приставать. Як сгюта
у очі лізе. Ном. А» 2757. Отой мене пече,
ріже, що не люблю,— в вічі лізе. Лис. 4)
Вылѣзать (о глазахъ, волосахъ). Аж очі
йому роюм лізуть. Коси лізуть. О. 1862.
IX. 115. 5) Вмѣщаться. Рад би очима
їсти, та в пельку не лізе. Ном. № 12035.
Л ій , лбю, м. Сало овецъ в рогатаго
скота; свѣчное сало. Н і се м й, ні се мас
ла. Ном. № 7660. Шкода й лою на ле
мішку. Ном. № 7600.
Л ій ка, ки, ж. 1) Воронка. Вас. 205.
Шух. 1. 283, 284. 2) Лейка. 3) Въ различныхъ инструментахъ и снарядахъ та

металлическая трубка, въ которую встав
ляется деревянная ручка, напр., въ лопаткѣ, въ багрѣ и пр. Шух. I. 164, 222
223. Также въ подсвѣчникѣ та трубка, въ
которую вставляется свѣча. Шух. I. 299.
Ум. ЛІечка. Харьк.
Л ійкувбтий, а, е. I) Воронкообраз
ный. 2) Имѣющій ввусъ лбю. Таке якеєсь
лійкувате масло. Черк. у.
Л ійці, ців, м. мн. Возжи. Правоб.
Левч. 13.
Л ік, ку, м. 1) Счегъ, число. А людей,
людей! без ліку. МВ. 22. Лічу в неволі дні
і ночі і лік забуваю. Шевч. 548. Без Ліну*
міри. Безчисленное множество. Н а морі
огрядні кораблі без ліку-міри стоять собі.
Федьк. Ліком остітись. Остаться такъ не
много, что счесть можно. Усе сімня (з ко
нопель) визбірали горобці— ліком осталось.
Черк. у. 2) Лѣкарство. Як дасть Бог на
вік, то найдеться й лік. Ном. № 8344.
Хто здоров, той ліків не потребує. Ном.
8345. Як ножем пробито, то знайдуться
ліки, а як закохання,— пропала навіки.
Чуб. У. 3.
Лікарбнко, ка, *. Сынъ лѣкаря.
Л ікарів, рева, ве. Принадлежащей
лѣкарю.
Л ікарівна, ни, ж. Дочь лѣкаря.
Л ікарка, ки, ж. Лѣкарка. Не я лі
карка, сам Господь лікар. Чуб. І. 134. Ум.
ЛІкаронька, лікарочка.
Л ікбрня, ні, ж . Больница. Славяносербск. у.
Лікарствбнний, а, е. Лѣварственный,
цѣлительный, имѣющій лѣчебную силу.
Лікарственна горілка. Лікарственна вода.
Г. 'Барв. 339. Повидло медове і кофій лікарственний. К. МХ. 24.
Лікарство, ва, с. Медицинская нау
ка, медицина. В зут и... вчились лікарст ва.
Стор. МПр. 83.
Лік&рство, ва, с. Лѣкарство. Лікар
з лгкарспщм, а Бог з поміччю. Ном. №
8416.,
Л ікарський, а, ѳ. Лѣкарскій; врачебный*
Л ікарчин, на, не. П ринадлеж ащ ей,
лѣкаркѣ, докторшѣ.
Л ікарч^к, кб, м. Лѣкаришка, докто
ранта.
Л Ікарь, ря, м. Лѣкарь, врачъ, докторъ.
Добре в світі жити попові, літрові та
котові. Ном. № 8069. Не треба здоровим
лікаря. Св. Мр. II. 17. Лікарю, в и л і ч и себе
самою, вв. Л. IV. 23

Лікарювати—Ліп’янка.
Лікарювйти, рюю, еш, м . Врачевать,
заниматься лѣченіемъ. Потім ї ї стала
вчити і лікарувати . Шевч. 352.
Л ікоть, т а я , лс.=Л окіть. Правди на
ніготь, а прибавиться на лікоть. Нои. №
7018. Даноче, чого в вас такий малий
лікт ь? Ном, № 10552. Ум. Ліктик. Опух
пішов за долоню, мало не до ліктика. Г.
Барв. 530.
Л ілійбвий и л іл ібви й , а, е. Лилейный.
0 у х . І. 118.
‘ Л іл ія , д ії д о .= Л и л е я .
Лім, лбму, лс. 1) Обломки (послѣ кораблекрушенія). Гарасько, на талан і диво,
якось до берега прибивсь, Чи з ломом він
туди запливу чи хвиля верхова прибила?
Мкр. Г. 7, 2) Валежникъ, буреломъ. Черк,
у. Шух. І. 178. Ой піду я в ліс по дрова та
наберу лому. Нп. Ломом называются большія деревья (смереки) съ иѣтвями, пова
ленный вдоль гранидъ земельнаго участка
вмѣсто огорожи. Шух. I. 75, 189.
Л іийвий, а, е. Лѣнивый. Лінивий двічи
ходить, скупий двічи платить. Нон. №
4672.— овёс. Не скоро созрѣвающій овесъ.
Черниг.
— пироги. Сырники. Ум. Лінивёнький. е
с
Л ін явіти , вію, еш, гл. Дѣлаться лѣнивымъ. Желех.
Лінйво, нар. Лѣниво. Там ся ліниво
працює, де пожитку не чує. Ном. Лі 10368.
Ум. Лінивёнько.
Лінйвство, ва, с. Лѣнпсть, лѣнь. До
пікали його за недбалість, за лінивство.
Левиц. І. 425. Прогнала жінка його за
лінивство. Г. Барв. 500.
Л інйтися, нюся, нйшся, гл.—Л ін у
ватися. При кутовій колоді не ліпись во
гонь класти. Ном. Л? 4623.
Л ій ка, ки, ж. Лѣнивая женщина. Вх.
(Желех.).
Л інкувйтий, а, е. Лѣннвый, довольно
лѣнивый. Хлопець лійкуватий був. млявий.
Г. Барв. 223.
Л іннйй, а, е = Л я н н й й . Мене не будиріь до кужеля лячного. Гол. І. 191.
‘ Л іннйш ки, мн. Скатерти? Посаджу
пія за тисові столоньт, за ліннтики то
ненькі і за ясні свіченьки. Гол. IV. 272.
— Ліног^э, 8а, м. Лѣнтяй.
і Лінбк, н ей , м. Лѣнь. Через лінок не
йде.* Каменец, у.
Лінощі, щей и щів, ж. мн, Лѣнь, лѣность. Левиц. Б 194. За лінощами Богу
не молюся у чим я Богу сподоблюся? Чуб.
V. 442.
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Лінтюгй, гй, об. Лѣнтяй, лѣнтяйкаН у й лінтюга!— усе б лежав! Харьк. у.
Л інувйиня, ия, с. Лѣность.
Л іяувйтися, н^юся, ешся, и . Л і 
питься. %Поможи, Бож еҐ— Л т и не лі*
нуйсь, небоже! Ном. № 9943. Я їй щцро
робила, не лінувалась і слухняна була.
МВ. ]. 29.
Л ін ьки , к ів , м. лш .=Л іяощ і. Г. Барв.
498. За ліньками нічого не зробив. Харьк. у.
Лінюга, ги, 0& =Л інтю га. Желех.
' Ліпйк, кй, м. 1) Работникъ, обмазыв’ающій глиной стѣны. Желех. 2) Нврогь.
Вх. Зн. 33.
Ліпйнда, ди, ж. Мазь для замазки
деревьевъ при прививкѣ, древесная за*
мазка. Бх. Зн. 33.
Ліпйр(ь), рй, лс.=Л іпак. Желех.
.Л іпйш ка, ки, ж. Женщина, которая
дѣлаетъ что-либо изъ тѣста. Свашка— не
ліпахика, шишок не ліпила. Мил. 155.
Л іпёць, пцй, лс. Хлѣбныб шарикъ.
Желех.
Л іпйти, плю, пиш, м . 1) Лѣпить.
Баба еже вареники ліпить. Левиц. I. 447.
Не святі горшки ліплять. Ном. № 6054.
2)— харькй-макогоники. Говорить вздорь.
Ліпи, лгпи харьки-макогоники, поки хто не
скаже годі. Подольск, г.
Л іп йц я, ці, ж. Раст. Азрепщо ргосипіЬепз.
Л іп кй й , й, 6. Дѣпкій.
Л ід лй н ка, к и , ж. Мазанка, хижина
изъ глины, изъ хворосту, облѣпленнаго
глиной.
Л іпнйк, кй, лс.= Л іпак 2. Вх. ЗЬ. 33.
Ліпотй, тй, ж. Красота. Та не одною
ліпотою Маруся звісна стала всім, а біль-'
те розумом своїм. Греб. 318. Далеко їй
було до стародавньої ліпоти. К. ЧР. 99.
Ліпчйтися, ч ^ся, чишся, гл. Липнуть.
Жіпчиться тістечко, ліпчиться, не даєть
ся у руки схватиться. Грин. III. 472.
Ліпш, ліпш е, нар. Лучше. Ой листи
писати— будуть люде знати: ліпш самому
сісти поїхати. Чуб. V. 630. Я милою
ліпше люблю, як мама дитину. Гол. І.
213. Ум. Ліпшеньио.
Ліпш ати, шаю, еш, м. Улучшаться,
хорощѣтъ.
Ліпше. См. Ліпш.
Ліпш ий, а, е. Лучшіб. Ліпші вбогі ла
ти, ніж твої дорогі шати. Лукаш. Коли
люде до тебе добрі, а ти будь ліпший. Ном.
№ 4441. Ум. ЛІпшемькмй.
Л іп ’йнка, ки, <ж \=Л іплянка. Од#
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Ліра—Лісун.

твори* мати* ліп'янку, ведемо т і мігцанку.
Гол. }У. 364.
Л іра, ри, ж. 1) Дира. 2) Музыкаль
ный струнный инструмента, въ котороыъ
звукъ вызываетъ смычекъ въ видѣ круга,
вправленный внутрь ліри и вращающійса
какъ колесо, причемъ исполнитель пере*
бираетъ пальцами по клавишамъ. См.
ЗЮЗО. 1 /3 1 5 .
Лірвйст, та, л .~ Л ір н и в . Дуже гар
н ий лірвист. Харьк.
Л іри к, к а, лі. Лирикъг лирическій по*
этъ. В сі лірики об'являються змолоду. К.
Гр. К|р. 17.
Л іри ка, к и , ж. Лирика, лирическая
поэзія. Сказав* то я в ліриці з кожним
німецьким'поетом мірятись можу. Федьк.
Пов. XIII.
Л іричний, а, е. Лирическій. Не треба
ліричному поетові великої словесної науки*
.щоб явити мирові всю красоту душі своєї.
К. Грг. Кв. 17.
г
Л ірник, ка, лс. Играющій на лірі. Си
діли лірники та грали по шелягу за т а
нець. Шевч. 565.
г Л ірн иків, кова, ве. Принадлежаїцій
лірнии’у.
Л ірницький, а, е. Относящійся, свой
ственный лірнин’у. Левиц. Пов. 115.
Л іс, су, лі. Лѣсъ. Вривого дерева в лісі
найбільше. Ном. № 2454. В ліс дров не во
зять. Ном. № 1456. Ум. Лісбк, лісонько,
лісбчок. За темнгми мсоньками плаче дів•
ка слізоньками. Чуб. У. 187. Прилетіла
зозуленька з темною лісочку, сіла, пала,
закувала в зеленім садочку. Чуб. III. 164.
Ув. Лісйще. В и, ліси-лісища, ви, бори-боригца. Чуб. І. 135.
Ліса, си, ж. 1) Плетень изъ дозы.
Чуб. VII. 392. Звір лісу пролама та в ослів
убереться. ЧГВ. 1853. 61. 2) Камышевая
изгородь между двумя котцями. См. Котець.
Браун. 15. 3) Рѣшетка изъ деревяннрхъ
палочекъ; находящаяся въ сушильнѣ для
овощей,— на нее насыпаются фрукты. См.
Озниця. Шух. I. 110. Ум. Ліска, лісочка.
Лісистий, а, ѳ. Лѣсистый.
Л ісйця, ці, д е.= Л ісу н к а? Шух. І. 43.
Лісйщ е, ща, лс. Ув. оть ліс.
Л іска, к и , ж. 1) Ум. оть ліса. Усі
двори лісками обгорожувані. Черном. При
лепила зозуля і сіла на лісці. Грин. III. 588.
2 ) Ворота, сплетенный какъ плетень. От
воряй, мати, ліску* ведемо т і невістку.
Гол. ІУ. 332. 3) Рыболовная плетенка.
Угор. 4) Орѣшникъ. Ліски в сьому лісі ба

гато. Харьк. у. 5) Пруть, палка. Стоїть
лісочка, на т ій лісочцг ні сучечка, ні болячечки. Ном-., стр. 296, Л* 209. , 6) Цзвѣстное пространство земли (на ого.
родѣ, у землекоповъ и пр.). А . як у вас
грабарі землю %атили,— від ліски, чи ні?
7) Раст. Согуїиз аѵеііапа. Лв. 98. Ум>
Лісочка.
Ліскбвнй, а, ѳ. Изъ орѣшникд. Вирі
зав ліскову палічку. Харьк. у. Лісковий
оріх. Желех. Загорожу курінь лісковий„
Щог. Сл. 58.
ЛіскогрЙ8, 8а, лс. Ящуръ, Муохиз аѵеіІапагіиз. Вх. Пч. II. 6.
Л іскот^ха, хи, ж. Иволга. Константиногр. у.
,
Л іск^лька, ви, ж. Ум. оть л іс к ^ л я .
Л іск ^л я, лі, де.=Л ісвогря8. Вх. Пч.
II. 6. Ум. Ліскулька.
Лісийй, 6, б. Лѣсной. У темряві лісне
звір'є блукає. К. Псалт. 237.
Л існйця, ці, ж. Лѣсная груша или
яблоко. Угор.
Л ісийчяй, чого, м. Лѣсничій. Бувссь
лісничим, а тепер нічим. Чуб. І. 271.
Плаче бідне... А москалям байдуоюе,— мину
ли. Воно й добре, та на лихо лісничі по
чули. Шевч. 87.
Л існйчиха, хи, ж. Жена лѣснячаго.
Ліснб, 'нар. Много лѣсовъ. У нас ліс
но. Полт. у.
Лісовий, й, б. 1) Лѣсной. Лісова зві
рина. Лісові люде. По народнымъ повѣрьямъ —обросшая шерстью особая порода
людей, живущая исключительно въ лѣсахъ.
Чуб. I. 211. См. Лісун. 2 )-в6 го , м. Лѣсной сторожъ.
Л ісовйв, к&, лі. 1) Житель лѣсовъ.
НВолын. у. Може він поїхав до казанівлісовиків. Левиц. І. 198. 2) Лѣсникъ, лѣс*
ной сторожъ. Скіпається до лісовика: нащо
ти мою корову заняв? вона не була в шкоди
Новомоск. у. 3) Лѣшій. Чуб. І. 191.
Лісовйна, ни, ж. Лѣсное дерево. Ка
менец. у.
Лісбк, скб, лісонько, ка, лісбчок*
ч ка, лс. Ум. оть ліс.
Лісочка, ки, ж. Ум. оть л іск а.
Л іс^н, нй, м. По народи, повѣрьдкъ—
человѣкообразное существо, живущеє въ
лѣсу. Лісун таки як чо.ювік, тільки в йот
нема т іні... В його н жінка є. Лісун (так*
ж е полісун)—богъ волковъ, з а б о т я іЦІЙСЯ
объ ихъ прокормленіп; кромѣ того без йоюярмарка» ніколи не буде, він на все гцнуї
(
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Літечко,.ка, є. Ум, отъ літо.
зводить. Грин. Изъ устъ. 13, 10— 11. Слг.
Літити, лічу, тиш, гл. Оплодотворять.
Лісові люде.
ЛісУнка, ки, ж. Жена лісун&. Грин. Бугай' корову лгптт. Желех.
Літитйся, чуся, ѵишся, гл. Бѣгаться,
IIл . устъ. 13.
Літ, ту, м. Полетъ, летъ. Цей і на быть въ расходкѣ (о коровѣ). Вх. Пч. 5.
Літком, нар. Лѣтомъ. Літком немає
літ у хама. Ном. № 5720.
Літёвѳць, вця, м. Мстеоръ, который Мотрі дома, Мир. ХРД. 25.
Літісь, нар. Прошлый годъ. Вх. Зн. 33.
народъ считаеть за нечистаго духа, летаЛітішний, а, е =Л ітош ній. Вх.. Зн.
ющаго въ видѣ огненнаго змѣя.
33*
Желех.
г
Літбвиця, ці, ж. Сказочное женское
Літнбнькйй, а, е. Ум. оть літній.
существо, соблазняющее молодыхъ мужей.
Желех.
9
Желех. Мов літавиця пігналась. Млак. 105.
Літнйк, к&, м. 1) Родъ верхней жен*
Літ&вка, ки, до.=Літайка. Вх. Лем. ской лѣтней одежды изъ легкой матерій.
432.
Гол. Од. 24. 51. 2) Лѣтняя юбка изъ
Літ&йка, ки, до.=Мѳтѳлик. Вх. У г. шерстяной матерій. Чуб. VII. 429. КоІЪ. I.
250.
45. Сидить баба в літнику. Чуб. III. 164.
Літайчй, чйти, с. Маленькая бабочка.
Літниця, ці, з#\=Л ітник 2. Полт. г.
Ух. Уг. 2 5 0 /
Літній, я, о. 1) Лѣтній. А в дівчини
Літйння, ня, с. Летаніе. Ой гиля, сизі
Ѵ. 890.
шубоньки, на високе літання. Мет. Повчу словце як літнєє сонце. Чуб. %
Літньої
пори,
тихими
та
теплими
ноча
я молодих орлят літання. К. МБ. XI. 146.
ми.
МВ.
II.
12.
2)
Въ
лѣтахъ;
пожилой.
Ум. Літйннячко.
Літ&нья, ньї, ж. Литанія, молебствіе. Це коні літні. НВолын. у. Вона була вже
літня бабуся. Переяс. у. Уже Йвасеві двад
Літаймо співає. Шевч.
Літбти, тйю, еш, іл. 1) Летать, но цять років минуло. Парубок літ ній. Мир.
ситься во воздуху. Літа орел, літа сизий ХРВ. 89. 3) Тепловатый. Вода ледь літня.
попід небесами. Шевч. 155. Хто високо Ум. Літнёнький.
Літнйк, к&, м. Лѣтняя дорога. Конот.у.
літає, той низько сідає. Ном. Лі 2554.
Літнйчка,
ки, ж ?.=Літник 1. Полт. г.
Думка іен-іен літає. Ном. № 8270. 2)
Літо, та, с. 1) Лѣто. Літо на зіму
Быстро бѣгать. Літає по полю, як нові'
робить.
Ном. № 556. Летить літо як на
жений.
ЛІтеплечко,
ка, _с. Ум. оть літепло. крилах Ном. № 550. Я дав би дві'ЗІми за
г
Літеплий, а, ѳ. Теплый. Літепла во одно літо. Ном. № 656. У-літі, у-літку. ЛѢтомъ. Д іт и, діти! добре з вами в-літі, а
да. Літепле молоко. Шух. І. 141.
зіму вати—то горювати. Ном. >6 557.
Літепло, ла, с. Теплад «вода. Вас. Скинеш оком по тому степу, що колись
169. Начерпай води холодної і постав на у-літку пишною травою зеленів. Дещо. 34.
оюнь, зоїрій літеплїі, промий мої смертельні 2) мн. Лѣта, годы. Пішли мої літ а, як
рани. Ум. ЛІтеплечко.
вітри круг світа. Ном. № 2055. Уживай
Літера, ри, ж. Буква. Левиц. І. 243. світа, поки служать літа. Ном. Лі 5931.
Літѳр&т, та, м. Литераторъ, писатель. Не зазнала я роскоші,— вже й літа мина
Література, ри, ж. Литература. Вис- ють. Мет. 106. Чимало літ перевернулось,
тавмо, миле браття, на высокостях нау води чимало утекло. Шевч. 106. Там десь
ки й літератури наше національне знаме милий чорнобривий по полю гуляє, а я пла-.
но. К. XII. 133. Українська література. чу, літа трачу, його виглядаю. Шевч. 17.
К. ХП. 124.
Не мав од рода той царь до своїх старих
Літературний, а, ѳ. Литературный. літ дітей. Рудч. Ск. І. 115. Довелось їй
Літературна мова. О. 1861. І. 319. Літе на старости літ ах збідніти. Федьк. Мен
ратурні твори. К. XII. 38. Літературні шая сестра літ не доросла. Мет. 32. Доч
робітники. К. XII. 124.
ка єдина була в його літ дванадцяти. 6в.
Літбрний віз. Возъ, приспособленный Л. VIII. 41. Кохала козаченька два літ і,—
ДЛЯ возки сноповъ.
сама зосталася у світі. Мет. 47. Дійти
Літернйк, к&, л .= Л ітер н яй віз. А літ. Вырости. Як дійшла вона літ своїх,
попереду всіх їде віз-лігперняк чорними во то я без клопоту хліб їла. МВ. II. 19. На
лами. Так подоляне звуть драбинясті вози, літа. Лѣтами, по лѣтамЬ. В старости бе
и№ снопи возити.. Св. Л. 187.
руть двох родичів молодою, на літа не
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молодих. Грин. ПІ. 531. На літі (бути).
Быть взрослымъ. Ти на літ і і Ярина зріє.
Шевч. 245. З літ вийти (кому). Быть уже
не въ тѣхъ лѣтахъ, когда... Роди, бабо,
дитину, коли бабі з літ вийшло. Нон. Л*
6468. 3) Сѣмя самца. Корова бере літо
від бугая. Желех. Ум. Літечко, літно. Лю
бив же я дівчиноньку та не літечко— два.
Чуб* V. 74. ..Літечко моє святе минуло
хмарою. Шевч. 584. Кобис, мамко, осідла
ла коні вороненькіі .може би я та здоюнив
літ а молоденькі. Лишень коні вороненькі
ноги утомили, літок моїх молоденьких та
не здогонили. Шух. І* 199.
Літовйщѳ, ща, с. 1) Місто в время
лѣтняго пребыванія въ горахъ гуцульскаго
скота. Шух. I. 197. 2) Слой древесины,
опредѣляющій возрастъ дерева. НВолын. у.
Літом, мар.=Л ітвож . Панська ласка
літом іріє. Ном. № 1201.
Літбпис, су, м. Лѣтопись.
Літопис, са, ж. ЛѣтОписецъ. Буде їх
слава слеша поміж земляками, поміж літо
писами, поміж усіма розумними головами.
К. ЧР. 412.
Літопйсний, а, е. Лѣтописный. Чи
таючи про т у незгоду літописню скрижалю, написану сльозами і кров'ю. Стор.
МПр. 64.
Літбпись, сі, ж.-=11 Литбпис. К. ЧР.
104.
Літопровбд, ду, м. День 1 сентября.
Харьк.
Літбрка ки, ж. 1) Лѣстница. Желех.
2 ) = Драбина у вбзі. Вх. Лем. 432. См. Літри.
Літброолий, а, е. Однолѣтній? Тепер
там (де був ліс) лани і проміж пашні
пні чорніють та де-де дубки літорослі, або
старі голінаті. Св. Л. 306.
Літброст, ту, м. = Літоросток. Вх.
Зн. 33.
Літбросток, тка, м. Однолѣтній побѣгъ. Каменец, у.
Літопгній, я , в. 1) Лѣтній. Літошній
день дуже довгий. Харьк. у. 2) Прошлогодній. Треба, як літошньою снігу. Ном.
№ 13692. 3) Літбшиій. Въ лѣтахъ, немо
лодой. Та він уже чоловік літошній, по
жив таки на світі! Новомоск. у.
ЛІтошов, ш ка, м. Годовалый. Телят
сьоюлітніх одинадцять, літошків шість.
Л Ітря, рі, ж. Переносная лѣстница
обыкновенная. Шух. І. 104.
Л ітувати, тую, еш, гл. Проводить л і 
то. Де літував, там було й зімувати*
Нои. № 2714» Шд стр&ою літечко літ у

вала. Нп. М и з товаром жадне літо лі
туємо на хуторі. Харьк. Де твоя пасіка
літувала торік? Харьк.
Л Ітуватися, туюся, ешся, м .= Л іт у вати. Констант, у.
Літюгйн, на, м. ? Я вівчарь-літюган.
Лавр. 77.
Ліхт&рня, ні, ж. 1) Фонарь. Федьк.
III. 165. 2) Въ церковномъ зданій: ци
линдрическая башенка, на которой по
коится глава церкви. Шух. I. 115— 117.
Ліхт&рь, рй, м. 1 )= Л іх тар н я. 2) Иодсвѣчникъ. Левиц. I. 506. О. 1861.1. Слов.
Лічбй, бй, ж. Счетъ, исчисленіе. Та
кий вірний, як лічба жидівська. Ном. Л»
13829. Он бачиш, по-за зорями гце зорі...
Нема їм лічби. Г. Барв. 358. Чи є лічба
твоїм неправдам лютим? К. Іов. 48. Не
лічббю. Безъ счета. Бере гроші не лічбою.
АД. І. 278. Дам ті срібла не вагою, дам
ті злота не лічбою. АД. І. 297.
Л ічений, а, е. 1) Считанный. Вовк і
лічене хапає. Ном. А* 11104. 2) Лѣченый.
На ліченому коні не наїздишся. Ном. А»
5249.
Л ічйлка, ви, ж. Во время игры въ
кузьмірки дѣти становятся рядомъ или въ
кружокъ, а одинъ выходить изъ ряда и,
указывая пальцемъ на каждаго, начинаетъ
считать (лічйти), произнося при этомъ но
слову изъ особыхъ фразъ, который .и на
зываются лічилками. На кого упадетъ послѣднее слово, тотъ выходитѣ. Лічилкиу
як у кузьмерки граються: а) Одіян, дру
гіян, тройцан, царіцан, подан, ладан, сук
ман, дукман, дгвен, дикса; б) Бігла вода
з винограду до самого спадку, нема попа,
нема дяка, не буде й порядку. Чорненькі
боти пішли до роботи в красній китай
ці... Прикусіте пальці! Ив. 49— 51.
Л ічильник, ка, м. Счетчикь. Я та
кий собі лічильник, гцо й досі ще Шиї со
роківки грошей не налічив. ЛебеД. у.
Л ічйльниця, ці, ж. Счетчица. Я та
ка лічильниця, гцо й не полічу сама.
Лебед. у.
Л ічйти, чу, чиш , гл. 1) Считать. Лі
чу в неволі дні і ночі і лік забуваю. Шевч.
548. Де гроші лічять, там не пхайсь.
Ном. № 5863. 2) Лічить. Лічилщ лічили,—
поки ї ї безталанну є труну положила.
Шевч. 330.
Л ічйтнся, чуся, чишся, гл. 1} Считать
ся. 2) Лічиться. Я буду лічитись дома.
Левиц. Пов. 112.
Л іч ін н я , н я г с Счетъ. Я к т зяоє лл-

Лічма—Лова.
чгння, то він належав (въ больницѣ) тіль
ки на дваншЫятъ карбованців. Лебед. у.
Лічмб, нар. Счстомъ.
Лічозір, збра, м. Звѣздачетъ. О. 1861.
І. Слов. Вь ііереносномъ смыслѣ: бездом
ный бродяга (но ночамъ звѣзды считающій)? Се не лічозір, не пройдисвіт який
небудь, се хазяїн добрий, гцо з срібного кубка своїх гостей почастує. МВ. II. 122.
Ліщ аийк, ка, ис.~ Ліщина. Желех.
Ліщбниця, ці, ле. ^ Л іщ и н а . Желех.
Ба, чому то лігцанице, така не вродлива?
Зіма була студененька, мене зморозила.
Гол. II. 425.
Ліщббник, ка, де. Орѣшникъ. Сумев. у.
Ліщина, ни, ж. Орѣшникъ, Согуїіиз
Дѵеііапа Ь. Ой гай, гай, шумить гай, зашуміла ліщина. Чуб. V. Н і, Кущі зеленої
ліщини. Левиц. Ум. Ліщинка, ліщинонька,
ЛІЩЙночка. 2г* б пішов та ліщ инш де за
робив зринджола, огород би обгородили* Г.
Барв. 291. Зашуміла ліщинонька* Чуб. V.
289. Сировая ліщиночко, чом не гориш,
тігьки туришся? Чуб. V. 812.
Л ія, дії, з к \= Л е я . Жія «?е.Вх-Лем.432.
Л ляний, а, ѳ. Льняной. Лляної ку
желі прясти. Чуб. V. 712. Поший мені,
мати^ лляную сорочку. Чуб. V. 261.
Л яйти, ллю , ллєш, гл. Лить. Нащо
в кирницю воду лляти, коли вона і так
повна? Ном. А* 1455. Кулі лляти. Брать;
бояться. Кулі ллє. Ном. № 6939.
Л лйтяоя, ллюся, ллбшся, гл. Литься.
По личеньку слгюзи ллються. Чуб. V, 526.
Лоб, лбба, дг.=Ліб. Чужий лоб скуб
ши, треба й свою наставити. Ном. №
Н і з тою, ні з сюю бери за лоб один дру
гою. Ном. № 3517. Ум. Лобик, дббичок,
лобок, лоббчок. А які твої телята?—На
лобку лисинка, на шийці мотузочка. Ном.
А& 12841. Ой ти, котку-коточку, сірень
кий лобочку. КС. 1893. VII. 82. У в. Ло
бище.
Лбба, би, м. Волъ съ больптимъ лбомъ
и расходящимися рогами. КС. 1898. VII. 46.
Лоб&нѳць, нця, м. Иностранная золо
тая монета. То не червінці, а лобаті.
Зміев. у.
Лобань, нй, м. Съ большимъ лбомъ.
Лббас, са, м. 1) Съ больніимъ лбомъ.
2) Тупица, остолопъ. Ото ще дурний ло
бах! Нічого до пуття не зробить. Харьк. Г.
. Лоб&тий, а, ѳ. Имѣющій большой
лобъ. Світилка лобата, а сваха горбата*
Маркев. 131. Ум. Лоббтенький.
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Лобідка, ки, ж. ІГм. оть лобода. ЗЮЗОІ. 113.
\
Лобвб, кй, м. Лобастый человѣкъ, человѣкъ съ большимъ лбомъ. У мою батька
був великий лоб, так ною г прозвали лоб
ком* Екатер. у. (Залюорвск.).
Лобовйй, 6, 6. Лорный. Лобова кіс
точка. Кв. II. 132.
Лобогрійка, ви , ж* Шуточное названіѳ примитивнаго устройства дратвенной
машины, очень тяжелой въ работѣ* Хере.
Лободб, дй, ж. Раст, а) Лебеда. Аігіріе
ЬогІепзі8 Ь. б)—дика—собача, СЬепоробішп
аІЪит. ЗЮЗО. I. 1116. Буває лобода сви
няча, лобода біла, \ червона. Харьк. У- Ум.
Лобідка, лободенька^ лоббдочка. Желех.
Лободйца, н и і ж. Стебель . лебеды.
По городу ходила, | лободину йломила* Нп.
Живе, як сорока на\ лободині. Йом. Ле 2115.
Лоббдочка, ®и,\ ж. Ум. о4ь лобода.
Лободйни#, а, еі И зъ лободі. Желех.
Листя лободянс*
Родъ ъаЩн изъ
Лободйнка, ви ,
с ъ сзшищіїь сапшена и молодой л
ломъ. Маркев. 156.
Лобов, ва, л .= Л о б ь. Вх. Лем- 4лЙ*
Лоббк, бкй, м. Ум оть лоб.
Лоббчок, ч к а, м.
оть доС~»
Лобувіння, н я , с. Вастенія, ЄСЗ&&щіяся отъ лѣтнихъ огодродвнхъ оЬощей.
Позгрібай лдбузіння на юррді. Харыи г.
Лббурйсысо, ка, м. Ув. отъ лобурь.
Лббурка, ки , ж. См. аааченів лобурь
по отношенію къ жеищинѣ.
Лобурчй, чйти, с.? Ой дівчата лобур*
чата, де ваш розум дівся?\Канев. у.
Лббурь, ря, м. Неотеса, болванъ, гру
бый человѣкъ, дубина. Харьк. У в. Лобу*
ряка. IV Барв. 240. Лобурйсько.
Дбвенький, а, е. Ум. отъ ловкий.
Ловбцтво, ва, с. Окотяичій промыселъ.
Желех.
Довбць, вцй, м. 1) Ловець, охотник*.
П а ловця і звір біжить. Ном. А; 9940.
2) Садовничье орудіе для сниманія фруктовъ съ дерева. Ум. Лбвчик.
Ловбцький, а, Іе. Охотничій, ловецкій.
За лаштунками чутно ловецькі роги. Стор.
II. 218. Сплітають сіть ловецькую на нас*
К. ПС. 85.
Лбви, вів, м. мп. Ловля; охота, з в і
риная ловля. Біда т ій курці, що на ній
сокола заправляють на лови. Ном. № 1301.
Ой пішло два паничі на лови* на ловц, на
дибало дві панянці « зеленій діброві*
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Ловитва—Ложечник.

Ловйтва, ви, ж. Ловля. На ловитву
Э багачами засів потай миру. К. Псал 2 І.
Ловйти, влю, виш, іл. 1) Ловить,
уловлять. Ловилц, ловили та й піймали
сома. Ном. № 1827. 1 рече до Симона Ісус:
Не лякайся, від нині людей ловитимеш.
Єв. Л. V. 10. '2)Ґйви, витрішки ловити. Ротозѣйничать. Ном. № 10924. Г. Барв. 388.
2) Дріжакй ловити. Дрожать отъ юлода.
Ном, № 649. 4) Нйкони, окуні ловити. Дре
мать. Ном. № 11321. Хт о слухав, а хто
•і окунів ловить. Кв. 5) Ловити білі иетёлики. Забавляться какъ дитя, ротозѣйничать. Ном. Л? 6260. 6) Ловити вітра. Преслѣдовать что либо несбыточное Ном.
№ 10928.
Ловйтися,. вліося, виш ся,
1) Ло
виться. Лови рибку, як ловиться. Ном. №
5920. Оттакй ловись! Оттакй ловйся! . Вотъ
те на! Вотъ такъ всторіл!, Этакая бѣдаі
За правду б'ють, за брехню вгри не дають.
Оргтака ловися/ О. 1861 Ш . 100. 2) Сое
диняться, сходиться. Задньою стороною
притикає побій ( ~ криша) до осъмірки, де
ловиться (сходиться) з такими ж побо
ями, поставленими на сусідніх крилах (у
церковній, будівлі). Шух. І. 118. 3) О мо
лові: створаживаться. Шух. I. 213.
Ловйщѳ, ща, с. Мѣсто для охоты.
Ловійво, ва, с. Ловля, ловитва. Мнж.
184.
Л овіння, ня, с. Ловъ,ѵловля. До ло
віння пшениця крагце ніж жито. Канев. у.
Лбвка, ки , ж. Добыча. Ловив вовк
ловку, поки й сам піймавсь. Ном. № 4093.
Лбвкий, а, е. Хорошій; красивый;
вкусный. Ловка пісня, Зміев. у. Ловка кві
точка. Зміев. у Ловкий борщ. ' Сосниц. у.
Ум. Ловкёкький, лоеенький. А були (поро
сятка) одно в одно, такі ловенькі. Г. Барв.
244.
Лбвко, нар. Хорошо; красиво.
Лбвний, а, ѳ = Л івн и й . Харьк.
Ловранкувйти, к^ю , еш, гл. Полдни
чать. Угор.
Лбвранок, н ку, м. Полдникъ. Угор.
Лов^чий, а, е. 1) Умѣющій ловить.
2)=Ловецький. Ловецький посуд. О. 1862.
Ш . 63.
Лбвчий, чого, м. 1) Ловчій. Спаслися
ми, як пташки з клітки, як з сіті ловчою
пірнати К. Псал. 292. 2) Ловитель (ска
зано было о ловивпшхъ убѣжавшихъ рек
рутові).
Лбвчик, ка, м. Ум. оть ловець. Желех.
Логбза, ви, ж. Родъ каши изъ цѣль-

ныхъ зеренъ обдирного ячменя, иногда съ
прибавкой гороха, варящейся съ саломъ
или оостнымъ масломъ. Каменец, у. О
1861. XI. Свид. 61. Шух. I. 142. Зразу
їли логазу, а як ся запомогли, без вечері
лягли. Ном. № 10833.
Лбгво, ва, с.= Лігво. Недалеко од змгевою логва. Грин. И. 235. Я застав його
на лот . НВолын. у.
* Лбга, ги, ж. Животное, лежащее на
днѣ въ морѣ. Желех.— Ой ти, мила дочко,
Упа де твої лица?— Ой то мої лица гст
в мори плотица,— та най нелюб не иулуе!— Ой ти, моя дочко, та де твої нот?
— Ой то мої ноги гдя' в мори лот,— та
най нелюб не схожаеі ЗЮЗО. II* 528.
'Л огйа, на, м. 1) Упавшее или слом
ленное бурей дерево., Вх. .Зи 33. 2) Ле
жебока, лѣнтяй. Вх. Зн. .
Лбдарь, ря, м., и п р.= Л едарь и пр.
Лбдва, ви, ж. Доска. Спит на юлих
лодвах. Вх. Зн. 33. Ослгн, зроблений з лодвів. Шух. I, 97, 95.
Лбдді, дів, ж. мн.=-Лодя. Черниг. у.
Лбдя, ді, ж. Вымощенное мѣсто подъ
наружнымъ колесомъ водяной мельницы.
Перед лотоками робиться лодя, щоб вода
не підмивала лотсків.
Лодйк, к&, м. Водяная пловучая мель
ница (на лодкахъ). Полт. и Черниг. г.
Лож, ж і, ж. Ложа, прикладі ружья.
Шух. I. 229.
Лбжа, ж і, ж. Постель, ложе. Вдови
ченко буде на білій ложі лежати. Чуб. У.
697.* Милою ложа —міх та роюжа,— тег
мені постіль южа. Чуб. V. 21. Сбнце с»
в дожі купає. Солнце зашло. Ном. Л* 598.
Лбжѳ, жа, с. = Ложа. Іде Мариня до
л щ а . О. 1862.. IV. 37. Марусенька хо
дить, ясне біле ложе стеле. Рк. Макс.
Пінського лбжа. Знатнаго рода. Непрйвого
лбжа. Незаконнорожденный. Желех.
Лбжѳчка, ки, ж. 1) Ум. отъ ложка.
2) мн. Ложечки. Родъ дѣтской игры, въ
которой '„мать* наказываетъ будто-бы лровинившагося въ немытіи ложенъ, а послѣдвій долженъ убѣжать извѣстнымъ образомъ отъ наказанія. Ив. 64.
Ложбчник, ка, м. 1) Ложечный масуеръ. 2) Футляръ для ложки, носившійся
запорожцами у пояса. Підперезувалиеь вони
шкуратяним поясом і прив'язували до його
гаман... з кресалом і губкою, ш айку,—ча
дом налагодить збрую і ложечник з ложкою.
Стор. II. 181.

Ложисько—Локшити.
Ложисько, ка, с. Мѣсто, послѣдъ (у
родильницы), Ріасепіа.
Дожйти, з в а ж и ш , и . Класть. Батько
цілує хліб і ложить на столі, Грин. III.
423. Діток спати лецжити. Мир. ХРВ.
126. Котре дерево усохле., то не можна
його ломсити, иіоб сад не всихав. Чуб. В
77. Я за свиту карбованця ложу. Мир.
.ХРВ. 195.
Л ож йтиоя,. ж ^ся, жиш ся, гл. Ложить
ся. Б ілу постіль стелила* сама ся спати
лоогсила. Чуб. V. 98.
Лбжка, кн , ж. Ложка. Коли меду то б
ложкою. Ном. № 4849. Йою і в ложці не
піймаєш. (Очень увертливъ). Ном. Д* 3022.
Цримії би,— в ложці води утопив, (Такъ
сильно ненавидить). Ном. № 3434. Ум.
Лбжечка. Я твоїй матінці не вюжу: пот ю лавочки— не біло, помию ложечки —не
чисто. Чуб. У. 692.
Ложкбрь, рй» м ==Л ож ечник І.
Ложкожйй, жйя, м, 1) Моющій ложки.
2) Блюдояизгь. Котл. Ей. V. 49.
Ложбк, жкй, м. Сухое русло. Любечъ.
Л ож дик, ка, л#.=Л іж ник. Год^ Од. 82.
Л ож нйця, ці, ж. Спальня. (Молоду)
в ложннцю повели. К. Бай. 35.
Ловй, ай, ж. 1) Раст. лоза. їж , козо,
лозу, коли сіма немає. Ном. № 2410.
Люде гнуться, як т і лози, куди вітер
віє. Шевч. 80. 2)— цареградська. Раст.
Е1ае§пиз Ьогіепзіз. ЗЮЗО. І. 121. 3)
Розга, 4) Весе&няя хороводная игра,
въ которой играющіе становятся в ключ,
съ одного конца котораго двѣ дѣвушки
подымаютъ руки, подъ которыми пробѣгаетъ крайняя играющая противоположнаго конца и тягне за соббю увбсь ключ,
при чемъ поются принадлежяіція этой игрѣ
пѣсни. Такія-же точно игры (но съ дру
гими пѣснлми)—въ смородину и ключ. (Лу
бен. у.). Мил. 53. Плести лозу—варіація
этой игры въ Переяс. у. КС. 1887. VI.
480., 5) Довга лозй. Игра, подобная 'че
харді;, описанная у Чуб. III. 105, Ив. 66,
КС. 1887. VI. 480. Ум. Лізка (лбзка),
лізонька (Маркев. 132), (лбзонька), — За
густими лізоньками біжить річка струєчками. Чуб. V. 187.
* Лозйики, док, ж. Розгв. Ном. № 975.
Лозйна, ни, ж. Стебель лозы. Береюм,
бережиною загубив хустку під лозиною.
Чуб. V. 106. Ум. Лозйниа, лозііночка.
Лозйнйя, н я , с. соб. Лоза. У в. Лозмнячча.
Лозйдочка, ки. ж. Ум. отъ Л08ииа.
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Дозицйк, кй, .в. Пт. 1) Пѣночка* обык
новенная. Вх. Уг« 250. 2) Порода соловья.
Ідізсюїа рЬіІотеїа. Вх. Лем. 432. Ум* Лозинячбр.
Лозинйчча, ча, с. соб. Ув. отъ ло
зи н н я.
Л озівка, ки, ж. Їіт* Зуіѵіа раї из Ігіз*
Вх. Ич II. 14.
Л бзниця, ці, ж. Родъ примитивной
плодосушилки. Хотин, у.
Лозовець, нц я, лс.=Лозівка. Вх. Цч.
II. 14.
Лозбвий, а, ѳ. Сдѣланный изъ Лозы.
Лбзя, ъ і,'ж. дѣтск. Ложка. О. 1861.
IX. 119.
.
.
.
.
Л озянйк, кй, м. Корзинка изъ лозьг.
Лоіти, лою, їш, гл. Смазывать жиромъ.
Желех.
Лойовйй, й, ё. Сальный, сдѣлйнный
изъ свѣчнаго сала: Лойова свічка. Лойове
світло. Константиногр. у.
Лойбк, лойк^, м. 1) Ум. отъ лій . Я к
ноги в гнойку, то й губа в лойку. Ном.
2) Раст. Аіи§а ^епеѵепзіз. ЗЮЗО. І. 110.
Лбйтра, ри, ж. = Драбина ‘ (въ по
в о з і) .
* Лойтрйк, кй, лі. Повозка* телѣга. К.
МБ. X. 17.
•
Лбки, ків, м. мн. Локоны. Закр.
• Лбкіть, к тя , м. 1) Локоть (часть руки).
Близько локіть, та не вкусиш. Ном. Л* 5395.
2) Мѣра длины, раньше? равнявшаяся
третьей части сажня, какъ видно изъ слѣд^
Пятдссятъ и сѣмъ локтей вдовжъ, а вширь
тридцять и сѣмъ локтей, що чинить
девятнадцятъ сажней вдовжъ, а вширь два
надцять сажней и локоть. (Отрывки изъ
Лѣтоп. Мгарск. ион. КС. 1889 ІѴ. 41).
Въ соврем, употребленіи. это , мѣра, соотвѣтствѵющая длинѣ руки отъ локтя до
конца средняго пальца. Хт о з вас скурив
шись може прибавити до зросту свою один
локгть? Єн. Л. XII. 25. Ой дам тобі... ло*
кіть полотенца. Чуб. V. 504.
Локомотйва, ви, ж. Паровозъ, локомотивъ. Жьокомотта.свище там. Млав. 109.
Локтйти, к ч ^ , чеш, гл. =• Л оптати.
Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Локтьовйй, й, 6. Локтевой.
Лбкша, ш і, ж. Лапша. Локшу кри
шать. Г. Барв. 3. Ум. Лбкшенька, лбкшечка.
Лбкшина, ни, де.=Л окш а. Свинячу
голову до хріну і локшину на переміну.
Котл. Ен. І. 18. Ум. Лбкшинка. Харьк. г.
Л о к тй ти , ш $, шйш, гл. І) Рѣзать иа
мелкіе куски. 2) Бить; рубить. Так в гніві
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Лолотіти—Лопата.

сильно Ід лощ и в. Котл. Ен. ТТ. 32. Я к
.назбігалось АюЗей!.. Х т о з сокирою, хто з
иіпком, хт о з вилами, а жінки з кочер\чами,‘~-гдавай локшити того вовка. Чуб*
I I . 117.
"
Лолотіти, ч $ , т іш , гл. Клокотать пр®
ѵОДеніи, шумѣть. Там т ак лолрттіь (вода),
аж луна в уш і б’є. Лубен, у.
Лох, ма, м. Ломъ (желѣзное орудіе).
Лож&к, кй, м. Пт. крапивникъ, Тго^іо<Шиз рагѵиіиз. Бх. Лем. 432. Ум. Ломачбк.
Ложйка, ки, ж. 1) Дубина, большая
Налка, сукь. Ой* у лісі на орт сухая де*
мака. Чуб. У. 1178. Великий як ломака,
а дурний Як собака. Ном. № 6343. Не
києм—ломакою. Ном. Лі 8035. 2) О челоНѣкѣ: дубина, большого роста. Ум. ЛомАчка. У в. Яоиацюга, ломАчище.
Ложакув&тий, а, є. Грубый, неотеса
(о человѣкѣ). Желех.
Ложйнця, ня, с. Ломка (камня). Поки
докопаєшся до каміння, то грошей піде, а
на ломання треба ще. Каменец, у.
ЛомАти, ц&ю, еш, іл.= Л ам ати .
Лохащ ога, ги, ж. У в. оть ломака.
ЛомАчище, щі. ж. У в. оть ломака.
*ЛожАчка, ки, ж. Ум. оть ломака.
Ломачбк, чкА, м. Ум. оть ломак.
ЛожАччй, ч я , с. соб. оть ломак» І.
Ломбць, мцй, ле. 1) Ломота. Колись і
в мене був ломець за молодих літ , то на
г&е лихо ми ймем віри. Васильк. у. 2) Лом
ка* Прийде ломець і на ией ліс, порубають.
НВолын. у.
ЛожиґАти, ґАм>, еш, гл. Бить палкою
(ломАкою). Бх. Зн. 33.
ЛбМик, ка, ‘ле.±=Ломак. Бх. Лем. 432.
Ложйна, ни, ж. Валежникь? (См.
Лом 2). Ступлю я на ломину. Чуб. IV.
163.
Ломиніс, носа, м. Раст. СІеіпаїіз гесіа.
ЗЮЗО. І. 170.
Ломйти, Млю, м и т , іл. 1) Ломать.
Вітер віє, гілля ломить. Грин. III. 319.
Дурень і м ’яло ломить. Ном. Лі 3030. А
милая по милому білі ручки ломить. Чуб.
У. 265. Рядомъ встрѣчаются и.слѣдующія
формы: Ходить дівка по бережку, білі руки
ломле. Мет. 18. Катря аж білі руки ламле.
МВ. II. ІЗ. Сила ламле вже трухле дерево. К. Гр. Кв. ХХХ11І. Употребляются
н формы: Ламніте ( = ломіте). Грин. III.
540. М ати ламнить паляниці г кладе на
стих. Грин. Ш . 453. 2) О водѣ: размы
вать. Тиха вода береги ломить. Ном. Лі

1096. 3) Ломить* производить*ломоту, у
мене ломить спину.
Ломйтися, жлюся, жншся, гл. 1 ) ^
Ламатись. Щ астя на коліні не ломиться,
Ном. № 1711, Я к т намочити обручі, то
ломлються. НВолынѵ у. 2} Пробиваться
сквозь лѣсъ, тростникь. Слуха— ломиться
щось, ломиться байрачком. Сим. 217. Гойдається де небудь поверх очерету гайок.
Отто вже М ина начухрав там всячини
і так з гіллям і листом і ломиться.
.Оим. 200.
Ложіга; ги , ж. Большая дубина, боль
шая палка.
Лбмки, лбмок, ж. мн. Л бхки льодові.
Мѣсто, гДѢ бьють ледь. Почали жолніре...
людей серед зіми по ломках льодових у плуг
запрягати. К. ЧР. 10.
ЛомовАтий, а, е. Очень большой,
огромный. Бх. 11ч. І. 14.
Лбмок, мку, м. Одна изъ двухъ подставокъ въ ткацкомъ станкѣ* на которомь лежить штак. См. Верстат. Кон
станти по гр у. „
Л&йДОд, тй, ж. Ломота.
ЛфЦтАтж, ложотіти, тить, гл. безл?
Ломить. Жомотить в коствх. Вх. Зн. 33.
Лбмус, са, м. Богатырь, силачъ, со
крушитель. Такий був ломус, що поставив
пушку на долоні та як стрелив із Биковау
то досях аж у Остер. ЗОЮР. І. 118.
ЛбяЬ, ни, ж. Зарево.
Лбио, иа и лбньо, ня, с. Лоно; грудь.
Молодиця молодая щось далрня Прщортае.
Шевч. 95. Х&рцизяши! вони в заклад від
лоня беруть дітей у матері вдориці. КЬш. 53.
Лбнька, йй, ж. Ложка. Встрѣчается
только въ слѣд. поелови цѣ: Добра кванъка,
та нема лоньки,— хиба буду пальком. Ном.
Лі 11968.
Лоп! меж. 1) Хлопъ! Утка дика лопло-лоп крилами. О. 1861. У. 69. 2) Хвать!
А ле чоловік лоп його за чуприну! Ном.
стр. 282. Лі 566.
Лбпанка, ки, ж. ? Щоб ти лопанки
нагнав. Ном., стр. 286, № 3779.
Лопйрь, рй, м. Лопатка, которой Мѣ~
сять глину. Вх. Зн. 33
ЛопАта, ти; ж. 1) Лопата для копанія, пересыпки сыпучихъ тѣлъ. Ніхт о не
розлучить, ні світ, ні зоря, хира нас роз
лучить сирая земля, заступ, лопата, зем
ляная хата. Чуб.. У. 81. З одною дерева
і хрест, і лопата: хрестові ся кланяють,
а лопатою нечисть відкидають. Ном. №

Лопатень—Лопушаний.
8050;. ЛЬпсйпамк віяли. Лопата дерев1яна
<іба( залізна. 2) Лопата пекарная. Хим ка
а хазяйка, та лопати нема. Ноѵ. Л; 10784.
ум. Лопйтка, лоойтоНьИа, лопіточка.
Лбпатень, тн я; м. 1) Широкій буравъ
для просверливай ія отверстій въ ступидѣ
колеса. Вас.' 147. У йбго язик як лбпатень.
Онъ болтливъ. Ном. 2) -Большой п ши
рокій. зубъ. Трошки опізнився! — промо
вив до його Кованько і показав свої лопатні
з . під лубі сміючись якось ніби зубами.
Левиц.
Лбпати, даю, еш, гл. 1) Стучать, хло
пать. Желех. 2). Ѣсть, жрать. Старому
чоловікові та лопати у піст скоромне.
Харьк.
Лопатйлно, на, с. Ручка у лопаты.
Гайсин, у.1
Лбпатися, паюся, ешся, гл. Лопаться;
трескаться. Нехай він скільки хоче ло
пається, а по його таки, не буде. Кобеляк, у»
Лопбтка, к я , ж. 1) Ум. отъ лопата.
2) Въ колесі» водяной мельницы каждая
изъ расположенныхъ по окружности его
доіцечекъ, на которыя падаетъ вода. Черниг.
у. 3) Часть валька* которой колотятъ бѣлье.
Шух. I. 154. 4) Лопатка, плечевая кость.
5) Незрѣлый гороховый стручекъ. Кум не
кум—не лізь у горохі не псуй лопаток.
Ком. Л* 9713. Знітииеш лопатки в горосі.
Будешь помнить! Ном. .V 4331. 1'цм ча
сом еже почав (горох) вбиваться й в ло
патки, аж тут прийшла пора і на самі
стручки. О. 1861. III. 9р. Церсносно вби
ватися в лопатки значцтъ вырастать. 6)
Пластинка разогнутап\рога*
Лоп&тник-жук, ка, щ. ЖУДО хлѣбный,
«Дпізорііа Аизігіака. Константиногр. у.
Лоп&тоиыка, ки, и лоп іточка, ки,
&с. Ум. отъ лопата*
,
Лоп&ття, т я , е.= Л атй ття . Шльоп під
лопаття, та й до чорта раків! Ном. Л:
1877.
Лбпать, ті, ж. 1) Лопасть весла. Мнж.
179-. 2)=Лотайі Л в. 97.
Лбдіт, поту, м. Стукотня. Желех.
Лопітлйвий, а, е. Плохо, неразборчи
во говорящій. Шух. I. 33.
Л бпкання, н я, с. Хлопанье. Желех.
-Лбикати, каю, еш (крильми),* гл.
Хлопать (крыльями). Желех. Каня лопкае
крилами, як' летишь. Вх. Зн. 33.
Лбпнути, ну, неш, гл. Лопнуть. Про
т ив вогню і камінь лопне. Ном. № 3299.
ТЦоб ти лопнув! Ном. № 3799.
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Лопон^ти, н^, нбш, гл. Дать тягу,
улепетнуть. Жетоне вт од мене. Рудч*
Ск. I. 63.
Лопотб, тй, ж. Названіе сита въ за
г а д і (отъ гл. Лопотіти, т. к. сито лопо
тить, ударяясь о руку). Прийшла кума до'
куми: дай у кумо, лопоти, поляпати та й
піт и• ХС. III. 62.«
Л опотіти, ч ^ , чѳш и лопотіти, ч^„
тйш, гл. 1) Шелёстѣть (бумагой, лЬщеной
матеріей). 2) Стучать или топать, бѣжа.
Щось лопотитьг чи не отаман? Съор. II.
244. Тільки що дасть Бої раноК у то всі
до його аж лопотять. Кв. II. 25. 2 \ Хло
пать. Крилоньками (голуби) лопотали..
Гол. І. 265. Лопотить у домні. ГринII. 95. 3) Болтать безъ умолку.
Лопотнй, ні, ж. 1 ). Шелесть, хло
панье, треску, шумъ. 2) Пустая, вздорная:
болтовня.
Лопотун, йй, м. Болтунъ. Лопотун?
лепече, а дурень слуха» Ном. Л* 6405.
Лопотючий, а, е. Сильно шуршаіціЙ,
сильно іпелестяіцій. К упит собі ситцю на
спідніщЮу та там такий цупкий т а а о потючий. ІІолт.
Лопт&ти, пч^, чеш, г.и Щемить. Сіль.
чи горілка зайшла в виразку та її лопче~
Черк. у. Як приклала мені до рани ецнього каменю, як почало мені лотпати, то її
Боже! Харьк.
Лоптіти, п ч ^, чеш, гл. = Лоцт&тя*
Вх. Зн. 84.
Лоптйчка, ки, ж. Щемленіе. Желех*
Вх. Зн. 84.
Л оп^х, х&, лі. Раст. реиейникъ, Агсііипг
Іарра. Лови рибу у де лопух е. Ном. Лі
5897. Дметься, як жаба на лопуху. Ном*
Л; 2500. Ум. Лопушбк.
Лопухатнй, а, о. Похожій на репеіінвкъ, имѣюіцій большіе листья.
Лопухбвий, а, е. Репейниковый. Та
наросте широкий лист лопуховий. Чѵб.
У. 668.
Л опухуватий, а, ѳ. Имѣющій нѣкоторое сходство съ репейникомъ, шпроколистый. Гречка сей р ік удалася лопухува
та. Лебед. у.
Лопуцьок, цька, м. Молодой мяг^ій
стебель растенія, употребляемый въ нищу*
Сим. 135. Хиба моя душа з лопуцька,—
не хоче того, чого й людська. Нон. № 1588.
Лопуш&ний, а , . ѳ = Лопуховий. Д у
рень лопуш&ний—презрительно опростонародьѣ. Гордують—от не токмо вельмож
нії, а гі так дурні лопугиані. Ном. № 2461.
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Йопушййга-гЛошатко,

/
Лопунш на, ни, ж. Листь лопухй. Вир золота грива, золота грива груди* покриває
вала лопушину та й потягла спідницю шовковий, хвостик слід замітає, лосьоеі уш
просто по грядках, прохолоджуючи ггту ка ради слухають, срібні копита камінь
лопушиною, неначе справді пані. Левиц. лупаюгпь. Чуб. III. 289.
ІІов. 847. Ум. Лопушйнка. .
Лотай, тая, м. Раст. СаІІЬа раІи8ігі$.
Л опуш иння, н я, с. соб. «Кусты, листья Вх. Уг. 25. См. Латаття.
Лотйття, тя, с .= Л а т а тт я .
лопуху. Желех.
Лопушйстий, а, ѳ. Широколистый. ► Лбтать, ті, ж .= Л атаття. Упор.
Корнем коренистая, листом лопушистая.
Лоташ, ша, м.- Раст. == Латач. Вх.
Пч. І. 9.
Грин. III. 896.
Лоп^шн&к, ка, л , 1)—Лоп^х. ЗЮЗО.
Лотйк, току, л*.=вЛотоки. Мик. 380.
І. 112. 2) водяний. Раст. Х ттрЬаеа аІЬа.
Лотокй, К1В, лг. мн. При водяной мелт,ВЮЗО. І. 129.
ницѣ: каналъ, по которому течеть вода,
Лопушбк, шкй, ли Ун. оть лопух.
мельничный лотокъ. Не спиниш, мов вощ
Лопушшя, ш я, с. соб. оть лопух. з лотоків• Ном. № 138.84.
Ж елех ..
Лотбчок, чка, .к. Деревянная трубка,
Лбсенько, ка, с. Ум. оть лось.
но которой мука идетъ изъ подчр жернова.
Лоск, к у , .к. Въ. вираженім: У Лоск Черниг. у.
л я г л а пш ениця—-въ. повал ку. Си. Лоском.
Лотбшити, шу, шйш, іл. Быть безъ
Лбскати, каю, еш, іл. Хлопать, щел дѣла. Шух. І. 37.
кать. .Іоскае язиком .. Вх. Зн. 38. Лоскає
Лотр, ра, лг. Воръ, разбойникъ, гра
батогом. Вх* Зн. 33*
битель, бездѣльникъ, плутъ, негодяй. З
Лоскйрька, ки, ж. Ум. оть лоскиря. такою похнюпи, як той Карно, та такий
Лоскйря, рі, ж. Рыба: Віісса аг^уго- лотр учинився. Хата. 138. Ум. Лбтрик.
Лбтра, ри, ж. Развратница. Вона го
Іеиса. Браун. 26. Ум. Лоскйрька.
Лбскіт, коту, м. Щекотаніе, щекотка. роде ька лотра. Черк. у.
Лбтрик, ка, м. Ум. оть лотр.
Лосковйтий, а, е. Боящійся щекотки.
Лотрбвський, а, е. 1) Разбойничій.
Не лоскочи мене!—-Який ти лоскбвиптй,—
2)
Распутный,
развратный.
зараз *$же и боїшся. Константиногр. у.
Лох,
ху,
м.
Раст. Еіаедпиз Ьог1еп8І8.
Лоском, нар. Наповаль. Тільки той,
хто не був на сватанні, т ой не був п'яний, ЗЮЗО. І. 121.
Лохина, ни, ж г Раст. Ѵассіпішп иііа тд всі лоском лежанні, аж до другого
£Іпо8шп.
ЗЮЗО. І. 140.
півдня. Кв. Лоском лягло (про хліб, сі
Лохмйтий, а. ѳ. Названіе вола съ больно і т . ч.).
шпмъ
брюхомь. КС. 1898. VII. 47.
Лоскотання, н я, с. Щекотаніе.
ЛохжЙтний,
а, е. Изорванный, вь лохЛоскотйрка, ки, ж. Щекотунья.
Русалка, которая замучиваетъ щекотань- мотьяхь. Лучне своє лохматне, ніж чуже
емъ встрѣчающихся ем людей. Ум. Лоско- прохатне. Ном. № 9685.
Л бхнути, ну, неш, гл. Быть вь отчаятарочка. Щог. Сл. 105.
ній.
Чою ти так лохнеш?, НВолын. у.
Лосйотйти, чу, чеш. гл. Щекотать.
Лоцман, на, лг. Лоцмань. Дещо. 77.
Наближує пальці ті до дитинки і лоскоче
Лоцманський, а, е. Лоцманскій. Лоц
йою під ручками,—воно дміється. Чуб.
манський отаман дуже любив Карпа. Ле
III. 84.
Лоскбтниця, ці, ж. = Лоскотарка. виц. Пов. 347.
Лбцот, та, м. Раст. СаІіЬа раїизігіз.
Чуб. І. 206.
Лошй, шати, с. Жеребенокь. Гойда,
Лбскотно, нар. Щекотно. Дитгікі лос
гойда, юйдаша! і кобила, і лоша; ми ко
котно, воно й сміється. Чуб. III. 108.
Л оскот^ха, хи, до.=Л оскотарка. Чуб. билу продамо, а лоша й так віддамо. (Припѣвъ при подбрасываніи дѣтей). Ном. №
III. 187.
Лоснйти, нйю, еш, іл. Лосниться, 9256. Ум. Лошйтко, лошйточко.
Лошйк, кй, ли Двух— или трехлѣтній
•блестѣть. Полики шовкові лосняють, літа
жеребенокь, кастрированный. Бас. 107.
мої минають. Чуб. У. 1093.
Лось» ся, ли Лось.. Здоровий, як лось. Горе козакові: нема сіна лошакові. Ном.
Ум. Лбсенько. Чою лосенько, чого душенько № 788. Ум. Лошачок.
Лошйтко, лошйточко, ка, с. Ум. отъ
меж юрами лежить? Рк. Макс.
Лосьбвий, а, ѳ. Лосій. Да в того коня лоша.

Л ошатна—Лудан.
Лош&тна, -прилагательное, имѣющее
лишь ж. родъ. Иміющая жеребенка. То
твоя ко$ила лотатпа? Черниг. г.
Лошачбк, чкй, м. Ун, отъ лош ак.
Лошинй, нйти, с.—Лоша. НВолын. у.
Лошйця, ці, ж. Кобылица. Як корова
за телям, як лошиця за лошям. Чуб. I.
92. Ум- Лошйчка. Вас. 197.
Лбщина, ни, лс.— Лощовина. Н а ло
щині пасеться стадо турів. К. Орися.
(ЗОЮР. И. 203). Ум. Лбщинка.
Лощйтися, щ ^ся, щишея, гл. Влес
тіть, лосниться. Стільчики, столики— все
те новеньке, аж лощиться. МВ. (О. 1862.
111. 53).
Лощовина, ни, ж. Лощина.
Лоюз&тий, а, е. Салистый. Масло
лдювате.
Лоюв&тіти, тію^ еш, и . Становиться
«адистымъ. Масло лоюватіе.
Луб, бу и ба, м. Лубъ, кора (съ липы
и нікоторыхъ другихъ деревъ). Гроші схо
вані під дубом, накриті лубом. Ном. А? 1485.
Лубом стояти. Быть твердымъ *какъ лубокъ
(объ одеждѣ, «вообще о тканяхъ). Воно
(одежа) лубом на нас « стоїть, аж тіло
дере. Г. Барв. 173. Дощ ллє як з луба.
Дождь какъ изъ ведра. Ном. № 573. Ум.
Луббк, лубочок.
Луб&рь, рй, м. Выділывающій короба
для рѣшетъ. Радом, у.
Л ^бка, ки, ж. Табакерка. Черниг. г.
Луббк, бкй, м. 1) Ум. отъ луб. 2) Въ
головномъ дѣвичьемъ уборѣ: родъ картоннаго околыша, обвитаго лентой, къ кото
рому сзади прикалываются другія ленты.
О. 1861. Свид. 28.
Луббчок, чка, и*. Ум. отъ луб.
Лубув&тий, а, ѳ. Похожій на луб.
Лубуваті овчини. НВолын. у.
Л ^б’я, б’я, с. Кора, снятая съ дерева
большими кусками. Ти дому образи, а він
тобі луб'я. Ном. № 13071. Старе луб’я,
а также и просто луб’я. Старый, старая
(о человікі). Та він уже старе луб'я!—
Л ну, луб'я, иди сюди! (старий до ста
рої, а стара тоді одказує):— Б ач, як те
пер, піо і луб’я, а колись, то й голуб’я.
Ном. Аг 9127.
Л уб’янйй, &, 6. Сдѣланный изъ луба.
Н а вишневій гіллячці висіла луб'яна коро
бочка. Левиц. Пов. 192. Луб’янйй язйк.
Плохо выговаривающій (шуточно). Лавреничків! Який то у вас, москалів, язик луб'я
ний! Скілько між нами вештаєшся, а й

379

досі не вимовиш: вареників. Котл. Моск.
Чар. VII.
Л уб’йнка, ки, ж. 1) Повозка, обшитая
лубомъ. 2) Осеннее жилище гуцульскихъ
древосѣковъ: родъ шалаша, покрытаго лу
бомъ. Шух. I. 173.'
Л уг, гу, н. 1) Лѣсъ на низменности,
низменность, поросшая лѣсомъ. Шевч. 233.
Через темні високі луїи ясним соколом пе
релиті. КС. 1882. XII. 496. Ой не шуми,
луже, зелений байраче. Мет. 92. У зеленім
темнім лузі червона калина. Мет. 97. 2)
Щелокъ. У понеділок не можна лугу спус
кати. Грин. І. 17. 3 ) = Луговина. Вх. Зн.
Ум. Луженько, лужбчок, лужбк. Дай же мені,
Боже, з того луженька вийти, на Сере
женьку стати. Рк. Макс. Ой у лісі, у
лужечку терен процвітає. Чуб. У. 254.
Луг&рик, к а, де. Ум. отъ лугарь.
Луг&рь, рй, м. 1) Раабойникъ, окри
вавшійся въ степныхъ лісахъ (см. луг) н
нападавшій на кудечегкіе и чумацкіе обозы.
Рудч. Чп. 51. У Стороженка^ МПр.,
164, слово это употреблено неправильно
въ смыслѣ: житель луговъ. Ум. Лугарик.
Лугарю вёти. рюю, еш, гл. Быть лугарём. Чи він в лузі лугарює, чи він чума
кує? Щог. В. 25.
' Луговйй, &, 6. ИринадлежащіГг лісу,
выросшему на низмепности. См. Луг. Верби
луговії загиуміли. АД. І. 248. По під лу
жечком стежечка, туди пішла молодая
Катречка, із луговою водою говорила: ой
водо, водо луговая, чого ти стоїш да ти
хая? Чуб. У. 722. Ум. Луговёнький. Ой
водо, водо луговенька. Рк. Макс.
Л угбвина, ни, ж. 1) Мѣсто, гдѣ прежде
былъ луг; пастбище. Лебед. у. Сад Коржів
розріеря на луговині неначе ліс. Стор. II.
100. 2) Родъ лозы. Вх. Зн. 33.
Л ^да, ди, ж. Більмо? Роспадеться
луда на очах ваших неситих; побачите
славу, ж иву славу дідів своїх. Шевч. 215.
Лудйи, на, м. Родъ блестящей матерій.
Купили два косяка лудану. (Марковичъ,
Закр.); также кафтанъ, сшитый изъ этой
матерій или рйсшитый золотомъ. (К. ЧР.
425). Будуть куми у жупанах, побратими
у луданах, сусідоньки в кармазині, а ти,
мати, в сірячини Грин. III. 381. Дома у
Січі ходять у семряжках да в каж анках,...
а тут жупани на їх будуть лудана, штани
із дорогої саєти. К. ЧР. 85. З під лудану
червону китайку виймає. АД. І. А: 35.
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Лудина —Лукавий

Л удйна, ни, ж Одежда (одна штука).
Вх. Зн. 33
Лудйти, дж у, диш, гл Привлекать,
приманивать, заманивать. Вх Зы. Вх
Уг. 250 До світлиці уступає молодець
хороший, жвавий, вус маленький, око каре,
волос ь'расний кучерявий, а личенько таки
лудить, хоч го трошки снядь присіла
Федьк. І. 127.
Л уд ін ц я, н я, с. соб. Платье, одежда.
Вх. Зн. 33. Шух. 1 31.
Л^жѳнько, ка и лужбчок, чка. *
Ум. отъ л у г
Луж йна, нн, .ж.—Л уг. Ум УІужиночка.
Дай мі ножа остренькою,— най я піду в
лужиночку вирізати калиночку. АД І. 301
Л уж ити, жу, жиш, гл Мить въ щелокѣ, бучить. Лужити тра нитки. Мо
гил. у.
Лужбк, жкА, л«. Ум. оть л у г
Лувавий, а, е. 7 По чім ти пізнала,
гцо нас так назвала?— По кониках лузавих.
сіделечках черзоних. Чуб. V. 065.
ЛузАн, нА, ле. Орѣхъ, который самъ
вылущивается Борз. у. Ум. Лузанбць*
Лузанбць, нцй, ле. Ум. отъ лузан.
ЛузАння, н я, с. Лущеніе, шелушеніе

чив, ян стрілою з лука. Г. Барв 107
вистрелив молодий козак із туюю лука
Нп 3) Снарядъ шерстобита, которымъ овъ
разбинаетъ шерсть. Части его: собственно
лук (1)—деревянный брусокъ съ закругленными гранями, конецъ котораго, ваходящійся по правую сторояу работаю щ ая
нѣсколько тоньше, сквозь этотъ конецъ
проходить клинышекъ'съ выемкою, кобйл.
ка (2), къ лѣвому концу првкрѣплена
четырех угольная дощечка — тарілка (3)
имѣютая посрединѣ круглое отверстіе(4)
и притянутая къ луку веревочкой, назы
ваемой натягАч (46); тетива этого лука на
быкается струнА (5) начинаясь у права ю
конца, она проходить черезъ кобйлну до
тарілки и черезъ тарілку. Посредивѣ лука
находится (6) крючекъ, за который лук
прикрѣпленъ къ чаплії (7), состоящей изъ
леревяннаго брусочку съ веревочками съ
обовхъ концовъ: къ нижней вереночкѣ.
лрикрѣпленъ лун, а верхняя привязана къ
гвоздю въ стѣнѣ. Особымъ гнарлдомъ шляхунбм (см.) работникъ дергаетъ за струну,
лежащую во время работы на шерсти, ко
торая отъ движешя струны и разбивает
ся, М. Седневъ, Черниг. у. БГ.

ЛузАти, ваю, еш. гл. Лущить, шелу
шить. (Дівчата) дивлАться та іиуткують,
лузаючи насіння та оріхи. Чуб. VII. 450.
Ой вийду я за нові ворота, гуляю> гуляю,
волоські горішки лузаю, лузаю. Лавр. 123.
ЛузАтися, зАюся, ешся, гл Лущить
ся. Сире насіння погано лузаються. Чер
нигов. у.
ЛузгА, ги, ж. Шелуха. Я ліпила
шишки з гречаної лузги, гцоб давилися
дружки.
Л ^згати, гаю, еш, гл.=Лувати.
Л ук, ка, лс. 1) Дуга. 2) Лукъ. Улу-

ЛукА, кй, ж. І) Лугъ поемный Вас
206. Ой на луці, на луці, на зеленій тра
виці. Нп А за юрами розіслалась широки
ми поіШами зелена лука. Левиц. 1 93. 2)
Крутой изгибъ рѣки, образующій мысъ
Харьк. у. Ум. Лучка, лучейка, лученьиа,
лучечка. Взяв він єй за ручейку, повів він
Єй на лучейку Гол. І. 172.
ЛукАвий, а, ѳ. 1) Лукавый, коварный.
Ном. -V 2877. Бо ти не любиш злою серця, цураєшся людей лукавих. К. Псалт. 8.
Як же тебе не проклинать, лукавая доле?
Шевч. 413. 2) Лукавый, чортъ. Н і Боюві

Лукавити—Лупати.
свічка, ні лукавому дудка. Ном. Л? 6558.
І ти, ^лукавий, чч т и. водяний, чи ти
вітровий? Чуб. І. 111.
Л укавити, влю, виш, и . Лукавить,
фальшивить, хитрить; кривить душой. ї й
(доля) не лукавила зо мною, т и другом,
братом і сестрою сіромі стала. Шевч.
б 18. Побачите, которе з нас лукавить. К.
Іов. 15.
Л у к ів н и к , ка, лс. Лукавый человѣкъ.
К ХП. 83.
Л у к ів н у в ати , ную , еш, гл. Лукавить.
НомЛув&во, нар. Лукаво, коварно. Чуб. І.
163. І небилиці вимишляєш, народ лукаво
ввесь лякаєш. Котл. Ен.
Лук&вство, ва, с. Лукавство, коварство. Стор. МПр. 46, В моїх словах не
знайдете лукавства. К. Іов. 15.
Л у к ін ь , нй, лі.—Л ука. Могил, у.
Л у ко віти й , а, е. Имѣющій углубленіе, кривизну, изогнутый. Жуковата деревина. Каменец. у. Жуковата береза. НВольін. у.
Л укбвнна, ни, ж. Изгибъ, дугообраз*
т ій выгибъ. Канев. у.
Л у л ^к ати , ваш, еш, іл. Кричать (о
совѣ, сычѣ). Желех. Вх. Зн. 33.
Л улусн у ти, н у, неш, м .= Л у с н у т и .
Пом. Л; 880. Так і лулусне його ціпом.
Л ул^сь! меж. 1) Выражаетъ сильный
и быстрый трескъ. Аж ось— лулусь щось
під ногами! Загоготів якийсь підземний
иас. Греб. 373. 2) Выражаетъ ѵдаръ. Жулусь його у лоб!
> г
Л ун, на, лс.=Л унь. Л уна пій м іти.
Умереть.
^
Л у н і, нй, ж. 1) Отраженіе свѣта, отблескъ, зарево. Базарь горить, а на море
луна йде. Скальков. Ист. Н. Сѣчи, 1846,
III. 224. 2) Отраженіе звука, эхо, отголосокъ. Задзвонили, задзвонили,— пішла луна
гаєм. Шевч. 157. Розпочав нам Шевченко
довгу і широку, справді вже рідну пісню,—
пішла луна по всій Україні. Хата. IX. Аж
луна пішла (так голосно). Ном. № 13893.
Робила як могла, щоб гш ки добра лгуна
шйгила до тою, кою мені треба. Г. Барв.
270. 3) Куриная слѣпота (болѣзнь)?. См.
Лунавий.
Л у н івн й , а, ѳ. Больной куриной слѣнотой? Жунавий вечером нічого не видшпь,
бо луна очі його заставить. НІух. І. 33.
Л у н ін н я , н я, с. Отголоски. Желех.
Л у н ітн , нію , еш, гл. Откликаться (о
звукѣ), раздаваться. Так співає, аж по
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сеЛу лунає. МВ. І. 93. А про мене... лунала луна, гцо в мене купи, оѴ*к усе пшдс е
РУЩ- Г. Варв. 418.
Лунйнн, ни, ж. Родимое, пятио.
Л инути, ну, неш, гл. Умереть. Щ об
я луну в, коли не правду кажу! НВолын. у.
Я к іззів я посмоктаної гадюкою полуниці, то
трохи не луну в. Я мало не лунула з плачу.
НВолын. у. Х оч лунь, а їдь! НВолын. у.
Л у н ч ік , к і, м. Годовалый бараиъ.
Желех.
Л унь, н я, лс. и ні, ж. ІІтица: лунь,
саричъ. Сивий дід, як лунь. Щоб тебе лунь
ухопила. (Ном. № 3758), щоб ти л}ні на*
гнів. (Ном. № 3738). Чтобъ ты околѣлъ!
Лунь його вхопив. О. 1862. X. 45. Я к піднесуть із оцтом фиги, то зараз вхопить
тебе лунь. Котл. Ен. III. 17.
у. Л ун, пу, м. 1)= Д ерун . Бодай вав
луп облупив. Харьк. 2) Добыча воєнная,
Величалися дейнеки будинковим, лупом. К.
Досв. 207.
I I . Луп! меж. 1) Хлопь! мигь! А сова із
дупла очицями луп-луп! Нп. 2) Хвать!
цап! Ц уп та луп!— сховав у кишеню. Ном.
Лі 11065.
Лупа, пи, ж. Лупа, увеличительное
стекло. Ком. II. 89.
Л у п і, пй, ж. І) Перхоть (на головѣ).
Харьк. г. 2) Чешуя рыбья. Вх. Лем. 433.
Л ^павка, ви , ж. Зазубрина (на восѣ).
Лубен, у.
Л у п ій , най, л«. Глазъ (въ загадкѣ).
Ой на горі гай, під гаєм мигай, під мигаєм
лупай. Ном. стр. 297, № 222.
Л у н ів , к і, лс. Преим. во мн. лупаки.
Шелуха н крупные отруби, остающіеся
послѣ просѣиванія муки. Вас. 175.
Л опання, н я, с. Миганіе (хлопаніе
глазами).
Л у п ін н я , н я, с. Откалываніе, отламываніе.
Л опати, паю, еш, одн. в. липнути,
ну, неш, гл. Мигать, мигнуть. Зорі на
бощ дмуться та лупають'. Ном. № 567.
Лупати очима. Мигать, хлопать глазами.
д упа очима. МВ. (О. 1862. III. 55). Я к
уам тобі,— тілько очима лупнеш. Ном. Л?
3640. Жупнеш очима вгору,— над тобою,
м{ж темним гіілям... висять спілі груші.
ГрЄб. 4 0 2 .
Л у п іти , нію , еш, гл. Колоть, ломать.
Срібні копита кремінь лупають. Чуб. III.
293. Остався він у Криму, лупає сіль вагову. Рудч. Чп. Сам Бог хліб лупав, та й
нам давав. Ном. Лі 12280.
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Лупатий—Луста.

Л упйтий, а, е. Пучеглазый. Брехня
лупат ий чоловік, та не довгий ї ї вік.
Ном. & 14203.
Луп&тися, п&юся, ешся, гл. Трескать
ся, раскалываться.
Липень, пня, м. Ударъ, побои. Дйти
лупня. Дать потасовку. Дав йому лупня
добре,—довго буде джмелів слухати. Ном.
№ 3986.
Лупес&ти, с&ю, еш, гл. Лупить, облуп
ливать, сдирать (кожу, кору, скорлупу).
Желех. Вх. Зн. 34.
Л упѳсйняя, н я , с. Снятая кожица,
вора, скорлупа. См. Лупесати. Желех.
Лупбха, хи, ак \= З л у п о к . Вас. 163.
Л уп й н а, ни, ж. Скорлупа, шелуха,
плева (сѣмепнал), кожица (на кукурузѣ, яблокѣ) и пр. Каменец, у. См. Лупесиння.
Л упйрь, рй, лс.= Л упій.
Л упити, пліо, пиш, гл. 1) Лупить, об<*
дирать, сдирать кожу (съ животнаго), скор
лупу (съ яйца), шелуху, корку (съ плода),
кору (дерева) и пр. Лупити смереку. Шух.
1. 177. Чи ти ж, мати, та гарбуз лупиш?
Чуб. Ш , 132.2) Высиживать (о васѣдкахъ).
Щоб квочки сідали й лупили курчат. Ном.
13424. 3) Д р ать,. обдирать, грабить.
Що ступить, то лупить. Ном. № 7414.
4) ^ѣсть, жрать, убирать, уписывать. Буб
лики лупить, як хто купить. Ном. №
12335. Лупить, аж ніс гайдука скачешь.
Ном. № 12207. 5) Скоро говорить, читать,
бѣгать. Що кому рупит ь, той про те іі
лупить. Ном. № 9752.
Л упйтися, плю ся, пишся, гл. 1) Спа
дать (о корѣ), лупиться (о кожѣ), шелу
шиться. Лупляться ноги, гцо все в воді. Васильк. у. 2) Выходить изъ яйца (о птенцахъ^ Ном. № 13690.
Л упіж , ж у, м. Куски дерева, съ котррыхъ содрана кора. Вх. Зн.
Л упій, пій, м. Живодеръ. Каменец, у.
Л упійва, ки, ж. Жена живодера, жи
водерка. Желех.
Л ^п кавка, ки, зк \= Л у с к а в к а. Желех.
Л упкати, каю, еш, гл. 1) Огинаться
на тонкомъ мѣстѣ (о косѣ). Желех. 2)
Хлопать. Лупкати бичем. Вх. Лем. 433.
Л у п л ін н я, ня, с. Сдираніе, обдираніе
(кожи, скорлупы, коры, шелухи и пр.).
Шух. I. 177.
Л ипнути. См. Л опати.
Лупцювйти, цібю, еш, и . Бить, коло
тить. Хворостиною лупиюв то по плечах,
іпо по юлові. ХС. IV. 32.
Л усв, к у , м. Трескъ.

Лускй, кй, ж. 1) Чешуя. Пливе
ка з Кременчука, луска на їй сяє. Чуб. V
13. Д а свиті латок, як на коропі луски
Уманск. у. 2) Лузга; шелуха. Ум. Лусочка!
Желех. Лущйця. Чуб. IV. 369.
Л ^скавка, ки, ж. 1) Коса (орудіе),
толщина которой не вездѣ одинакова, по
чему она легко ломается. Желех. 2) Конецъ
кнута, придѣлываемый для хлопанья. Желех.
Лусканбць, н ц й ,. м. Орѣхъ, очень
спѣлый, который самъ вылущивается изъ
плюски. Вх/ Зн. 34. См. Лущик.
Л ускати, каю, еш, сов. в. луснути, ну,
нѳш, гл. 1) Трещать, треснуть. Шевська
смола, на дратві, буде лускати. НВолын. у.
2) Только не сов. в.— Лузати. Кабачки лус
кати. Узяв на шаг насіння і лускаючи пішов за своїч ділом. О. 1862. ІХ#. 64. 3)
Хлопать, хлопнуть. Прилетіла гуска, кри
лечками луска. Грин. III. 656. Дверима
луснути. 4) Лопаться, лопнуть, трескать
ся, треснуть. Кбтл. Ен. VI. 22. Очкур лус
нув. Ном. № 4342. Морда як не лусне.
Ном. № 8592. Жартуй, глечику, поки не
луснув. Ном. № 12653. А бодйй ти луснув!
Чтобъ ты околѣлъ! 5) Ударять, ударить,
хватить.
Л ускатися, каю ся, ешся, гл. 1 )= Л у затися. 2) Трескаться, лопаться.
Луск&ч, ча, м. Щипчики для раздавливапія орѣховъ. Лускач на горіхи. Шух.
І. 300.
Лускйрв, рй, м. Родъ рыбы.
Л оскіт, коту, м. Трескъ. Желех.
Лускбвий, а, ѳ. О тканяхъ: вытканный
узоромъ въ видѣ чешуи (луска)? Скатертиночки все лусковії. Грин. III. 119.
Л ускоріх, ха, м. 1) ІІт. кедровка,
пестрая, орѣховка, Согѵиз сагуосаіасіез.
Вх. Пч. И. 9. 2)=Лускач. Шух. I. 291.
Л уснути. См. Л ускати.
Л ^сок, нар. Огуломъ. А скільки візь
меш, за них не нарізно, а лусом? Алек
сандр. у. Слов. Д. Эварн.
Лусбн^ти, ну, нѳш, гл. = Л усну ти 5 А господарь... як лусоне його. Ном. 566.
стр. 282.
Л асочка, ки, ж. Ум. отъ луска.
Желех.
Л ^ста, тн, ж. Ломоть, кусокъ. У мене
лусти хліба нема. Черк. у. Луста м'яса.
ЗОЮР. Хоч яшна луста, да пгиенишне
слово. Ном. № 12920. Ум. Лусгка, лусточка. Хт о лустку дасщь на чуж ині, води
цею його напоїть? Не пожичала лусточкгь
хліба, ні лоз/сечки соли. Чуб. V. 124.

Лусь—Луччии.

т

Лусь! меою. Выражающее: . 1) Легкій п'ять. Черниг. у.
трескъ.^делканіе, хлонаніе. Прилетіла гус
Л учйна, ни, ж. Лучина. Єсть у мене
ка, крилечками луска. Таки лусь! таки в кегиені лучина, засвітимо чорними очіілусь! прийди, . серце Петрусь! Грин. III. лса. Нп. Я ходила, молода, в темний ліс
656. 2) Ударъ. Прийшов чоловік до вовка: по лучину. Чуб. V. 1171. Ум. Лучинка. За
лусь, лусь! кийком. Рудч. Ск. І. 21.
лучинку найде причинку. Ном. № 2795.
Л ут, ту, м. Лыко. Здоровий як лут.
Л іч и т и , чу, чиш, гл. 1) Мѣтить, цѣИом. № 13946. Лут з йою такий. Ном. ' лить, прицѣливаться. Лучив в ворону, а.
Я 13946.,
іюпав в корову. Ном. № 1784. Наберу я
Лутбцв, тцй, м. Нашивка, %которою горстку, та й ногою тручу, сама добре знаю,
прокрывается сходящаяся подъ острымъ гцо на біду лучу. Чуб. V. 3. 2) Соединять
угломъ обшивка лодей, на которыхъ по*
Л ^чй ти ся. См. Л учати ся.
иѣщается водяная нередвижная мельница
Л учй ця, ці, ж. Раст. СЬага ѵиі^агіз
или сукновальня. Вес. 173.
ЗЮЗО. I. 116.
Л утйна, ни, ж. 1) Лубъ. Желех. 2)
Л ^чка, ки, ж. 1) Ум. отъ л ^ к а .‘ 2)
Прутъ. Угор.
Низка, одна нанизанная нить чего-либо
Л ^тка, ки, ж. Оконный косякъ. Я за
(бусъ, грибовъ и пр.). Вх. Зн. 34. 3) Узор*
луткою ком вікна сиджу. Г. Б арв.. 292.
чатое ожерелье изъ разноцвѣтныхъ ыоЛ утбвий, а, ѳ. Лыковый. Постоли лу- • нистъ. Чуб. VII. 426.
тові. Мет. 382.
Лучковйтий, а, е. Дугообразный.—
Лутбк, тк&, лс. 1) Молодое липовое де*
кінь. Лошадь съ вогнутой спиной.
ревцо. Черк. у. 2) Лыко молодой липы.
• Л уч-луч! меж. Крикъ доильницы, от
Піти подрати лутків на личаки. Харьк.
гоняющей теленка отъ коровы*
Л уттй, тй, с. соб. 1) Вѣтви или прутья
Л учний, а, ѳ. 1 )= В лучн ий . 2) Луч-,
лозы, ивы (корзиночной). Вх. Зн. 34. 2)
Липовая кора для лаптей, лыко. БС. 1893. ной. 3) Согнутый въ дугу.
Л учнйй, &, 6. Луговой. Лучне сіно.
XII. 448. См. Лут.
Константиногр.
у.
Луцйк, к&, луц&н, н&, лс. Толстолицый
Л
учн
йк,
кй,
лс. I) Труба для вывода
человѣкъ. Александров, у. У в. Луцаняга.
Мнж. 184. Лежить на лаві такий здоро дыма изъ хаты, при освѣщеніи ея лучи
ною. НВолын. у. 2) Дѣлаюшдй луки. 3)
венний луцаняга. Мнж. 1^0.
Стрѣлокъ
изъ лука. Були мізерні лушники,
Л уцйпір, ра, лс.=Люципѳр.
гцо знали тільки лук та сагайдак, т а
Л ^ча, нар. Въ выраж. нуди луча. Куда по*
стріли. К. Дз. 179.
пало, куда зря. Як та туча, куди луча,
Л учн йц я, ці, ж. 1) Смолистое соснотак і покотили. КС. 1882. IV. 171. Вся
вое дерево. Вх. Зн. 34. 2) Родъ факела
піхота (й)миа в ворота, вона— куди луча.
изъ смолистаго дерева, употребляемый при
К а 1882. IV. 171. См. Лучити.
.
багреній рыбы. Шух. I. 223.
Луч&й, ч&ю, лс. Случай.
>
Л учн й, н і, я с .= Л у ш н я . Харьк* *
Луч&тися, ч&юся, ешся, сов. в. л ^ч й Л учбк, чкй, лс. 1) Ум. отъ л у к . 2)
тися, ч ^ся, чиш ся, %л. Случаться, слу*
читься. 3 Богом, П арат , коли люде лу Смычекъ. Лучок живицею помазав, та й
паються. Ном. № 4977. Така нам лучи до скрипки взявся. Харьк.
лась пеня. Котл. Ен. I. 17. Лучилось біг
Л ^ччати, чаю, еш, гл. Дѣлаться луч
ти гм через дорогу. Грин. I. 146.
ше, улучшаться. Желех.
Л ^чѳн, лучн и й , а, е = В л у ч ѳ н . Бої
Л ^чче, нар. 1) Лучше. Н і, лучке еже
не скорей, т а лучен. Ном. № 47.
мовчімо! К. Іов. 83. Лучче кривду терпі
Л учбчок, ч ка, лс. 1) Ум. отъ л у к . 2) ти, ніж кривду чинити. Ном. № 2295*
Ткацкій челнокъ, который употребляютъ, Іде берегом, шукає, де б то лучче скочити
когда в’яжуть начиння. См. Начиння к сті в воду. Чуб. І. 55. 2) Больше. М инуло годів
лець. Коистантиногр. у.
десять, чи й лучче. О. 1861. ѴШ. 26. По
Л ^чи к, ка, лс. Родъ вѣшалки для ша- чарці, по другій, та так... до десятка, чи й
покъ. Вирубається щиток з дубка і сучки лучче доскочило. Гран. II. 179. Ум. Лучна йому обрубуються і загинаються покіль ченько.
сирі, та так і засохнуть. А тоді сей лу
Л ^ч ч и й , а, ѳ. Лучшій. Добрий пес луч
чик прибивають .до полутрямка і шапки ний, як злий чоловік. Ном. № 2856. Лучна
на йому вішають. Шапок чотирг, а то й солом'яна згода, як золота звада. Ном. А
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Лушшш—Льон.

8270. Ум. Лучченьний. Житечка, де лучченьке
лісп е, сім кіп узяли на десятині.
Л ^ш ник, ка, .у .= Л у ч н и к . К. Дз. 170.
Л ^ш ниця, ці, ж. = Л учн и ц я. Бх.
Зн. 34.
'
Л уш нй, ні, ж. Кривой кусокъ дерева, •
верхнимъ кондемъ упирающійся въ верх
нюю связь телѣги, а нижнимъ надѣвающійся на ось, чѣмъ поддерживается полу
драбок. Чуб. УИ. 403. Рудч. Чп. 250. См.
«Лучня.
Лушпй, пй, ж. 1) Шелуха, скорлупа
(орѣховъ, яицъ, картофеля), корка (арбузовъ) и пр. 2) Чешуя (рыбы). Луита на
рибі тій велика. Вх. Зн. 34. 3) Съ измѣненныыъ удареніемъ: Лушла. Лушпи діти
(кому). Отколотить кого. Константиногр. у ..
Л у ш п ій к а, ки, ж. Тоже, что и лушпа, но только съ одного плод& Понакида
л и лушпайок з кавуна. Хере. у. Скарбова
лушпайка. Презрительное названіе чиновни
ка? Там як їздять в гостину, ню пгп до
попа, дяк до дяка, пан до пана; лиш оті
скарбові лушпайки лізуть на світло як
тьма. Сіх всюди повно. Св. Л. 201.
Лушп&к, кй, .ч .= Л уш пайка. Желех.
Б х. Зн. 34. •
Лушп&нити, ню, н їш , и . Бить, ко
лотить кого* Ухопив його та йлуш т нит ь.
Екатер. у. Слов. Д. Эварн.
Л уш пелйна, ии, ж. £=» Л уш пайка.
•Желех. Ум.. Лушпелйнка.
Луш пина, ни, ж. 1)= Л уй ш ай ка. Не
ж алій хазяїна, їж картоплю з Лушпиною!
Ном. № 10381. Горіхові лушпини. 2) Скор
лупа яицъ. Ум. Лушпинка, лушпиночка.
Л уш пиння, ня, с. соб.=Луш пина. Луш
пиння з яеиь повкидала в піч. Кв. І. 71.
Ум. Лушпйннячко.
Л уш пиночка, ки, ж. Ум. оть луШпица.
Лущ , ща, Мш Пт. ГгіпдШа соссоїЬгаизІЄ8. Вх. ІІч. II. 10.
Лущ&к, кй, м. Вылущенный орѣхъ.
Вх. Лем. 433.
Лущйти,
щйш, іл.= Л усч ати . Ко
ли діжа лущить,— скоро весілля буде. Грин.
І. 255. Той луг тріщить, лущить. Рудч.
Ск. І. 145. Лущать, як оріхи під ногами.
Л ^щ ик, ка, м. 1)= Л усканець. Глянь,
які оріхи—сами лущ ит . См. Лущак. 2)
Ленъ-текучка, головки котораго, созрѣвъ,
сами лопаются, роняя сѣмя. Черниг. у.
Л ещ ина, ни, ж. 1 )= Л уш п ай к а. 2)
Оспина. НВолын. у. Ум. Лущйнка.
Л ащ ити, щѵ, щиш, гл. Снимать кору,

шелуху, кожицу (съ плодовъ, яицъ). 2)
Колотить. Піймав і давай лущити йому
боки кием. О.- 1862. X. 86. Запорожці.^
татар і туркоту лущать. Стор. МПр. 43
3) Брать (о деньгахъ). Лущатимуть з нас
грошики, та й н і гадки! Мир. ХРВ. 386.
Л ащ и ти ся, щ уся, щишся, гл. Схо
дить, слазить (о струпіяхъ, сыпи). Харьк.
Л ущ йця, ці, №. Ум.‘оть л у ск а. Ч
IV. Зб9.г
Л ущ ін н я, я я , с .= Л у с к а н н я .
Л ьвів, вова, м. Львовъ, Лембергъ (городъ въ Галиціи). Львів не всякому здорів.
Ном. Л-,718.
Л ь в ів с ь к и й ,' а, е . Львовскій. Федьк.
III. 129.
Львбвий, а, е. Львиный. А т йому
шуба львова. Чуб. НІ. 457.
Л ьвов’йнйн, на, ж. Львовянцнъ, зри
тель Львова Желех.
Л ьвов’йнка, кн, ж. Львовянки, жи
тельница Львова. Желех.
Льнув&ння, я я , с. Собираніе поцддьей
съ прихожаяъ льна и пр. даяніи.
Льыув&тй, ную , еш, и . О попадьяхъ:
ходить по приходу и собирать лень и прочія даянія. О. 1861. X. 62.
Л ьняний, &, 6 = Л я н н и Й . Поший мені
льняную сорочку. Чуб. V. 365.
Льод, ду, лг.= Л ід. Од льбду до
льбду. Годъ. Ном. Л; 544. Ум. Льодбк,
льодбчок. Бігла кізонька лъодком-лъодком.
Грип. III. 553.
Льодівна, ви , ж. = Леді&Ш*. НВо
лын. у.
Л ьоднйця, ці, ж .= Л ьо д о в н я .
Льодовйй, &, 6. Ледяной. Таке холод
не,, як льодове. Лебед. у.
Льодовня, ні, ж. Ледникъ. Лубен, у.
Льодбк, д к ^, м. Ум. отъ льод.ч
Льбкйй, к ая , м. Лакей. Чуб.
Льолечка, ки ж. Ум. отъ льолЯ.
Л ьблька, к н , ж. Ум. отъ льоля.
Л ьбля, лі, ж. дѣтск. Рубашка. 0 . 1861.
VIII. 8. Х оч у одній льолі, аби до любови.
Грин. I.- 245. Я к буде доля, то буде й
льоля. Поел. Ум. Льблька, льблечка.
Льок, н у , м. Раст. ІЛ тив щопіапа.
ЗЮЗО. I. 140.
Льон, ну, м. 1) Ленъ, Іііп и т ш ііаіізз іт и т , Ь. 2) Дйкий льон. Раст. Ілпшп регеппе. ЗЮЗО. I. 127. 3) Ж&втий — . Раст.
Ілпшп Яаѵшп. ЗЮЗО. I. 127. 4) Зайців— Раст. Ьіпагіа ѵиідагіз. ЗЮЗО. І, 126. Ум.
Льонбк, льонбчок, льонйченько. Кидай, Петре9
жито жать, йди до жне льонку брать-

Льонець—Люби и.
Грин. III. 260. Ой за гаем, гаем, гаем зе
лененьким, ой там брала дівка лъоночок
дрібненький. Грин. III. 413. Уродився льониненько, унадився козаченько да витоптав
льон. Чуб. У. 158.
Льонбць, нцй, м. — дикий. Раст. Ілцагіа агѵепзіз. Вх. 11ч. I. 11.
Льбник, ка, м. Осевая чека, засовка.
Чуб. VI. 112.
Л ьонйченько, ка, м. Ум. отъ льон.
Льбнище, ща, с. Мѣсто, бывшее подо
льномъ. Черк. у. Орали отте льонище.
Кіев. г.
Льоннйй, &, 6. Льняной. Льонніг обруси
на столі. О. 1862. IV. 21. Льонна олія.
Константиногр. у.
Льбнок, н к а , м. Часть верстату.
Шух. I. 255.
Льонбк, н к ^ , м4 1) Ум. отъ льон.
2) Раст.: а)Ілп агіа уцідагіз. ЗЮЗО. 1 . 126;
б) Іііп ит саіЬагіісиіп. ЗЮЗО. I. 126.
Льбнток, тка, м. = Льонок. МУЕ.
ІП. 17.
Льоп! меж. Шлепъ! ляпъ!
Льбпати, паю, еш, гл. Ляпать, мазать.
Годі вже тобі оту долівку льопати: роз
водь маслинку, та, ставай— вибілиш оцю
стінку. Кобел. у.
Льбпи, п ів, лі. 1) Пятна отъ разлитой
двѣтной жидкости. 2) Мазня (а картинѣ).4
Полт. г.
Льос, су, лс. Жребій; судьба; удѣлъ,
участь. Одну шату Христову пошарпали,
а о другій кидали льоси. Я в тому невин
на, льос тому владає, заказує рідний отець
і мати не дає.— Н а що ж, невдачнице, на
льос нарікати? Лучне сказать: нехороший,
не можу кохати. Чуб. У. 172.
Льот, ту, ле.= Л іт. Пізнати сову по
льоту. Ном. № 7343. Здоров'я льотом ви
літає, та -по воловому вертає. Г. Барв,
541. За твоїм льотом і ми полетіли і вже
не' згорнемо крил. О. 1861. III. 7.
Льотбк, тк&, ле. Отверстіе въ ульѣ,
куда летаютъ пчелы.
Льох, ху, ле. 1) Погребъ, подвалъ.
Стор. МПр. 72. Льох був серед двору. Грин.
II. 155. Двір гарний з рубленою хатою,
коморою, льохом і садком. Котл. НП. 356.
Піди до льохуу до корови, та швидче!
Шевч. 132. 2) Лма, пещера; подземелье.
Я к з ним побігла на охоту, та грім за
гнав •їх в темний льох. Котл. Ен. І. 25.
Ярема з Лейбою прокрались аж у будинок,
в самий льох; Оксану вихопив чуть живу
Ярема з льоху. Шевч. 189.
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Льбха, хи, ж. Свинья. Десятеро по
росят одну льоху ссуть. Чуб. І. 315. Одну
льоху маємо, та й ту вовки витягнуть з
двору. Левиц. Пов. 183. Ум. Льошка. Шух.
І. 212.
Льоховйця, ці, ж. Лма; чаще: волчья
яма, западня для поимки волковъ. Лубен,
у. У цій Барвгнщині чисто якісь льоховиці.
Лубен, у.
Льбшка, ки , ж. Ум. отъ льбха.
Люб, ба, л«. Милый. Од Бога—люб,, од
попа шлюб, од короля весілля. Рк. Макс.
Н а що люба любувала? ЗОЮР. II. 14.
Люба, би, ж. Любовь. Боби нам ся
ніч не стало з великої люби. Гол. III. 394.
М оцний Боже допоможе, дасть з люби
користь. Чуб. У. 2.
Люб&йстер, тру, ле. Алебастръ. Черк. у.
Любайстрбвнй, а, ѳ. Алебастровый.
Люб&нка, к и , ж. Возлюбленная. Же
лех. Ум. Любаночка. Гол. II. 465.
Люббс, са, ле. Любовникь. Желех.. Вх.
Зн. Ум. Любасбк. Желёх.
Люб&ска, к и , де.=Любанка< Ум. Любасонна. Гол. II. 551.
Любасбк, скй, ле. Ум. отъ люббс.
Люб&сочка, ки, ж. Ум. отъ любйска.
Любвй, вй, ок\=Лю бов. Тоді любва
бере, як достатки е. Ном. № 8921. .
Люббзний, а, е. Любезный. Кв. II.
232. Промов мені слово> о любезний сину.
Чуб. 111. 16.
Люббцв, бцй, мі 1)=Л ю бйсток. Чи
ти мене, моя мати, в любцю не купала,
що т и мені, моя мати, долі не вгадала.
Чуб. У. 357. 2) Милый. Ой як любия не
любити, коли очки чорні! Гол. III. 514.
Любжа, яті, ж. Раст.: а) ОгсЬіз іпсагпаїа, дремли къ; б) ОгсЬіз ІаШоїіа. ЗЮЗО.
І. 130.
Любйдра, ри, ж. Огородная мята,
Тгораеоіит игіпиз. Мнж. 185.
Любий, а, ѳ. 1) Милый; пріятный; хо
рошій. Бжола летить на любий цвіт.
Ном. № 8732. Розмова моя люба та мила.
Ном. № 12934. Любого гостя весною часту
ють медком, а в-осени молочком. Ном. №
11802. Така люба рілля, що дитина ви
росла б, коли б посадив. Ном. № 10150.*
2) Возлюбленный. Ізійшов голос із небес:
Ти єси син мій любий, гцо я вподобав. 6в.
Мр. І. 11. До любої небоги нема далекої
дороги. Ном. № 8759. 3) Любовный. У лю
бий місяць уродилась (про дівчину, котру
всі кохають). Ном. № 8748. Ум. Любень
кий, любесенький. Тіточко наша любенька,
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не кидай нас. МВ. І. 12. Там т ат любісінька дитина» Ііолт.
Любй-менб. Раст.: а) Незабудка. Муо80ІІ8 раїизігіз; б) Азігапііа та^ог. Лв. 97;
в) Егуп^іит ріапит. Лв. 98.
* Любй-менб-не покинь. Раст. 1) ЬаіЬу'Ґиз вуіѵезігіз. ЗЮЗО. І. 126. 2) ОгсЬіз Могіо. ЗЮЗО. І. 130.
Любйжник, ка, м. Раст. М еіатругит
ргаїепзе. Лв. 100.
Любйста, ти, де.=Л ю бйсток. ЗЮЗО.
І . 126.
Любистйна, ни, ж. Одинъ экземпляръ
растенія любисток.
Любйсток, тк у , м. Раст. Ьеѵізіісит
оШсіпаїе. Чи в любистку ти купався,
що ти мені сподобався? Чуб. У. 75. Ум.
Любйсточок.
Любйти< блю, биш, гл. Любить. Кою
Бог любить, тою й карає. Ном. № 42..
Козак дівку вірно любить, заняты не смів.
Мет. 105. Любіть ї ї , думу правди, козаць
кую славу, любіть її. Шевч. 128.
Любйтися, блюся, бишся, іл. 1) Лю
бить другь друга. Так любляться, як со
бака з кішкою. Ном. № 4147. Ой за Б у
гом за рікою любився я з дівчиною. Чуб.
У. 24. З ким вірно люблюся— не наговорюся.
Мет. 29. Кохайтеся, любитеся, як сердень
ко знає. Шевч. 12. 2) Нравиться. А що,
хат а любиться? Лебед. у.
Любйтки, гл. Ум. оть любйти. Уже
нам ся сього року любитки не веде. Гол.
IV. 508.,
Любісінький, а, е. Чрезвычайно милый, ч. пріятный, ч. хорошій.
Любісінько, нар. Чрезвычайно пріятно, ч. мило, ч. хорошо.
Любіств, бости, ж. 1) Любовь. Заміж
піш ла по любости. МВ. І. 92. Не білись,
личко біленькеє, будуть к тобі гості, гості
не з любости, а од нелюба старости. Чуб.
V. 574. Нехай о тім увесь світ знає;
же з любости смерть буває. Гол. III. 396.
2) Пріятаость; удовольствіе. До любости
бути кому. Нравиться.. Робити до любости.
Въ свое удовольствіе дѣлать, по своєму
желанію. Боклаги з напитками і всякі ла
сощі. П ий і їж до своєї любости, хто
хочеш. К. ЧР. 85.
Любісько, нар.=Л ю бісінько. Желех.
Любка, ки, ж. 1) Милая, дорогая. Ой
мамко фюбко! моя мамочко! Ном. №, 7837.
2) Возлюбленная. Добри-вечір, мила, добри
вечір, любко! Чуб. У. 139. Оженися, мій
синочку, візьми собі любку, цілуй її, милуй

її, як голуб голубку. Чуб. У. 32. 3) Раст:
а) ОгсЬіз Іаіііоііа. ЗЮЗО. І. 130. См.
Любжа; б) ОгсЬіз затЬисіпа,—ригригеа.
ЗЮЗО. І. 171; в) ми. Любкіі. Раст. ОгсЬіз
юііііагіз. ЗЮ ЗО ..І. 130. Зілля таке: любки
зветься. Я к хоче дівчина, щоб парубок лю
бив, так у чому небудь і дав йому тих
любок. Черниг. у. Ум. Любонька, любочка.
,0, да який же вінок ваш красний, сестро?
да який же красний! Сестронько-любонькоу
коли ж ви його візьмете? МВ. І. 171. Д і
т и помітили, жалують мене: тіточколюбочко! чого ви журитесь? МВ. І. 11.
Любкб, к&, м. Милый, любовникъ.
Котра мого любка любить. Гол. III. 453.
Не велика поточина луги ізмулила; хвали
лася ледачина: любка вітлюбила; так би она
дочекала світа біленькою, чи в*на буде об
німати мого миленькою. Гол. Н. 427. Ум.
Любонько. Ой Романе, Романоньку, що ж
тя болить, мій любоньку? Гол. 1. 158.
Люблений, а, 6. Тоть, кого полюбили.
Бере собі Химочку любленую. Грин. ІІІ.'460.
Баба сужена, а кума люблена. Ном. № 8082.
Люблйвий, а, е. Влюбчивый. Дід мав
любливе серце. Стор. (Закох. чорт.).— ЧГВ.
1853. 62.
Люблин, на, м. 1) Названіе города. 2)
Названіе хороводной игры. Грин. НІ. 113.
Люблй, нар. Нравиться, угодно. Щ об
ти мене на ш иї возив, та скрізь, де мені
любля. МВ. (КС. 1902. X. 151). Н у, хто
куди любля! Усюди в об віщо погріти руки І
І от—одна купа сюди, а друга туди... К.
ЧР. 353.
^
Л ю блязнйй, &, 6 = Л ю б ’язний.
Люблязнб, «яр.—Люб’язно. Котл. Ен.
VI. 34.
Лю блйнка, ки , де.= Л ю банка. Ум.
Лю блйночка. Любили ж мене три любляночки. Грин. III. 21.
Люблйта, лйт, с. лш .= Л ю б’ята.
Любо, нар. 1) Пріятно; хорошо; кра-'
сиво. У людей діти— любо поглядіти. Ном.
№ 9204. Сияло сонце в небесах; а ні хма
риночки, та тихо, та любо, як у раї.
Шевч. 100. Любо й неньці, як дитина
в честі. Ном. № 9226. З гарної дівки гар
на й молодиця,— гарно завертиться, любо
подивитеся. Ном. № 9004. 2) Съ наслажденіемъ. Не дві ночі карі очі любо цілува
ла. Шевч. 66. Невольники лежять, простяішись любо. К. Іов. 8. -3) Любовно, въ
любви, въ согласіи. Ум. Любёнько, любёсенько. І досі ще • стоїть любенжо рядок
На вигоні тополь. Шевч. 492. Ходить гго

Любов—Люд.
хагпі..; урядившись як можна гарніш, виіолившись чистенько і чуб вистригти лю
бесенько* Кв. Тихенько и любенько день мине.
МВ. І. 18. М ені, моя доле, дай на себе подивитись, дай і пригорнутись, під крилом
твоїм любенько в холодку заснути. Шевч.
622. Сестро моя, не журись, голубко! Досі
реили з тобою любенько,— треба так і зві
кувати* МБ. 1. 12. 1 за руки любенько
взявшись, до ратуш і пішли тишком. Котл.
Ен. У. 44.
Люббв, ви, ж. Любовь. Любови'Божої
не маєте в собі* Єв. І. V. 42. Де ллобов,
там сам Бої пробував. Ном. Л* 9514. Не
завидуй багатому: багатий не має ні при
язні, ні любови,— він все те наймає• Шевч.
227. • Ой Боже, Боже, що тая любов мо
же! Нп. До люббви. По любви. Хоч у од
ній льоліу аби до любови* Ном. № 8898.
Бути до люббви. Вызывать любовь, нразиться; быть пріятнымъ. А ні до любови,
а ні до життя* Ном.’ № 6552. Щоб біле
личко, а чорнії брови,— то ж козакові дівка
до любови. Чуб. V. 40. Тільки ж мені до
любоьи що чорнії брови. Мет. 18. Ум. Люббвка. Хоч у одній лъолъці, аби до любовці.
Ном. № 8898.
Любовбць, вцй, лі. Любитель. Ко*
зелецк. у.
Люббвний, а, ѳ. 1) Любимый. 2) По
любовный. Моюрич— любовна річ. Ном. №
14063. Ум. Люббвненький. Гості ви мої
любовненькії, сядьте в мене, побесідуйте.
Чуб. У 575.
ЛюббвнісТь, ности, ж* Любовь, согласіе. Муж із жоною не в любовности,
невірности живе. ЗОЮР. II. 118.
Люббвно, нар. Любовно, въ любви, въ
согласів. Хороше да пригоже, да любовно
оюивуть. Чуб. У. 516. У нас це так лю
бовно. Лебед. у. Ум. Люббвненько.
Любомудр, ра, м. Мудрець. Ти за
світив, любомудре, свіщоч правди, волі.
Шевч. 237.
Люббнь, «а/?.=Либонь.
Любонька, ки, ж. Ум. отъ любка.
Любосний, а, о. 1) Любовный. К. ЧР.
2) Любезный, пріятный. К. Дз. 182.
Любочка, ки, ж. Ум. отъ любка.
Люббта, ти, ж. Наслажденіе, удовольствіе. Любота глянути на молодят, як
вони гарненько живуть укупці.
Любощі, щів, ж. мн. 1) ЛюбовЬ, любовныя ласки, выраженія любви, любовное
влеченіе. Любощі та вечерниці заведуть до
шибениці. Ном. № 12563. Щ ирії любощі
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серденьку одрада. Се на мене любощі на
пали; а матуся казала, що любощі як сон.
ні загси, ні заспиш і що робиш— не знаєш..
мов сі-ві сні. Кв. 2) Средство приворожить
къ себѣ чью любовь. Чи ти мені що по
чинила? Чи ти мені любощів дала? Чуб
V. 92.
Любрик, ка, м. и любрика, к и ,ж . Вант,
(красный карандашъ). Харьк.
Любув&ння, ня, с. 1) Ласки; любов
ный ласки. 2) Удовольствіе, наслажденіе
чѣмъ-либо.
Любувати, б^ю, еш, гл. 1)—когб. Лю
бить; ласкать, осыпать любовными ласка
ми. Чужі жонки любувати. Вх. Уг. 251.
М ій миленький іде тихою ходою з инчою
милою, він ї ї цілує, він ї ї любує, а на жне,
молоденьку, нагайку готує* Чуб. У. 621.
Н а що люба любувала, з броду воду вибірала, кацарівно? ЗОЮР. II. 15. 2) Выби
рать по вкусу. Любує кобилу. Лебёд. у.
3)^-на. Любоваться. Лубує на землю, що
як писанка красується. Мир. ХРВ. 354.
Любував на вола.
Лю буватися, б^юся, ешся, гл. Любоваться. О пуцьверинку Купидоне, любуйся„
як Дідона стогне. Котл. Ен. 1. 36.
Люб^ня, ні і ЭЮ* Ласк, отъ любка.
Хаюню, любуню, чи любиш ти мене? Раиіі.
Любись, ся, м. Милый, любимый (о
мужчинѣ). Серце, дідусю любусю, води хо
рошенько бабусю. Чуб. У. 1134.
Любця, ці, ж. Милочка. Жінко ж мояг
любцю ж моя, іди т и додому. Чуб. У. 93.
Любчик, ка, м. 1) Милый, дорогой.
Не їдь, братіку, не їдь, любчику! Чуб. У.
49. 2)=Любисток. Вх. Лем. 433.
Любчйна, ни, ж. — Любка. Що то за,
дівчина, що то за любчйна? Чуб. У. 48.
Лю б'язнйй, А, б. Любезный, милый,
пріятный. Водишся з люб>язними мені
людьми. Кв. II. 173. Знаю, чом тобі всі
не люб'язні. Котл. НП. Ум. Люб’язненьний.
Люб’язно,! нар. Любезно, привѣтливо,
мило. Підійшов до неї і спитав так ти
хенько та люб'язно. Кв. II. 244. Ум
Люб'язнёнько.
Люб'йта, ят, с. мн. Милые. Желех. Мої
люб’ята! (обращеніе).
Люб’йчий, а, ѳ. Любящій. Такий він
був люб’ячий до жне. МВ. І. 2.
Люд, ду, л». Народъ, лгодъ; человѣчество. Не все ж Біг дарує, про гцо люд
міркує* Ном. № 71. Вона стане на користь
людові нашому. Дещо. 15.Люд вже здавна,
коверзує— з того лихо плазує. Ном. № 2456_
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Люде—Людці.

Люде, дбй, мн. 1) Люди. Бог Богом,
а люде людьми. Ном. № 170. Бої судить
не так, як люде. Ном. № 34. От уже й
люде трапляються,— от уже й заміж по
реї.— Які там, мамо, люде?— Харько Ка
биця. О. 18(31. XI. Кух. 13. З йбго люде
будуть. Изъ него толкъ будетъ. Ном. №
4806. Я тоді гце бачив, які з його люде
будуть. Вас за людбй ибють. Васъ счита
юсь за людей, къ вамъ относятся какъ къ
людямъ. В людях. Публично, при народѣ.
Ш ануй одежу в дворі, вона тебе в людях.
Ном. № 11128. 2) Простой народъ. Д и
вись! пан, а балака, як люде. Ном. № 1244.
Чи пани, чи люде? Ном. № 1138. То пани,
а ми люде,. Ном. № 1139. Ум. Людкй.
(Чуб. ПІ. 109)г людоньки,- людочки. Лю
доньки! та де в мене гроші взялися? Ка
менец. у. Людочки! як же я злякалась! Ув.
Людиська, людйща. Єсть люде, єсть і лю
диська (людища). Ном. № 2450.
Людйна, н я , об. Человѣкъ. Кожна
людина своє лихо несе. Ном. № 1993. Пер
ша жінка в мене була добра людина. ЗОЮР.
І. 9. Ят сь людина. Шевч. 340. Не го
диться потягаться на людину. Чуб. І. 88.
З йою вийде людина. Миргор. у. Ум. Лю
динка.
Людйний, а, е = Л ю д и н я ч я й . 3най
шов у полі ногу—дрібнесеньку— та й ду
маю: чи людиная сетнога? Чи з людей ся
нога? Сосниц. у.
Лю дйнка, ви , об. Ум. оть людйна.
Л ю дйнячий, а, ѳ. Какъ у человѣка,
человѣческій. Пика людиняча. Полт. у.
Що вот ото таке намальоват? Людиняча
голова на товарячих тгах. Лубен, у.
Людйсьва и людйща. Ув. оть люде.
Людкй, вів, мн. Ум. оть люДе.
Люднйй, 4, б. І) Людской, свойствен
ный человѣку. Одно, та й те не людно
(про дитину). Ном. № 9203. 2) Многолюд
ный. Левиц. Пов. 297. К. Псалт. 98.
Людність, ности, ж. Населеніе. Желех.
Лю дніти, нію, еш, гл. 1) Начинать по
ходить на человѣка, дѣлаться болѣе по
хожи мъ на чсловѣка въ физическомъ или
нрапгтвенномъ смыслѣ. 2) Наполняться,
.лгеляться людьми.
Люднб, чар. 1) По-людски, какъ слѣдустъ человѣку 2) На людяхъ. публично.
Благословіть нос, тату, лгодгю, та й ве
сілля відгуляймо. Г. Барв. 211. 3) Много
людно. НВолын. у. Стало трохи людніше*
Левиц. Пои. 205. Приїди додому,— весело
бу<к, людно. МВ. (О. 1862. III. 39). 4) Съ

людьми, съ войскомъ. Поприставали (п ан а
до Жовковського) людно й оруѵюно. К
ЦН. 277.
Людбвий, а, ѳ. Народный.
Людожер, ра, м. Людоѣдъ. Кріваві
людожери. К. ЦН. 314. Змій людожер. К
МБ. X. 12.
Людожбрний, а, ѳ. Свойственный людоѣду, кровожадный. Жгодожерне панство
завдавало (людям) неронівські інквізіційні
муки. К. Кр. .25. Почули свіжу кров сі
людожерні пт иці. К. Дз. 11. Тучить з гар
мат стрсляння людожерне. К. ЦН. 268.
Людоїд, да, м.%Людоѣдь. А х ти лю
доїд. Ном. Л* 4082. Колись на світі було
так, гцо башто було, кажуть, людоїдів,
або песиюловців. Грнн. І. 1.
Людоїдний, а, е. Свойственный людоѣду, кровожадный. Желех. Ті прослав
ляли війну людогдну. О. 1861. І. 94.
Людоїдство, ва, с. Людоѣдство. К.
Доев. 112. Переносно: жестокое, безжа
лостное отношеніе къ людямъ. Що далі,
то неначе лучче стае... розбійства тою
меніие... людоїдства того нема. КС. 1883.
ІУ. 773.
Людо(дський, а, е. Прпнадлежащій
людоѣду, ему свойственный.
Людоньки, ків, мн. Ум. отъ люде.
Людорів, 8а, м. Убій да, разбойнике.
Мир. ХРВ. 321.
Людосл&вний, а, ѳ. Славный, знаме
нитый людьми. Відкіль тебе, брате, вигля
дати? Чи з Чорною моря, чи з чистого
поля, а чи з людославною Запорожжя? Лу
каш. 59. Жгодосладна запорізька Січ.
ЛйУдство, ва, с. соб. Люди. I все те
людство навколішки стало.
Л ю дській , а, ѳ. 1) Человѣческій. Де
люде не ходють і людський христіянський
глаз не заходе* Чуб. І. 116. Напився він не
раз людської крови. Ном. № 1281. І погляд
у його не людський. Ном. № 2893. 2) Человѣчный, привѣтливый. 3) Порядочный,
разумный, смыслящій. Не попалось кому
людському взяти. МВ. Півторй людського.
Неразумное, неумѣстное.. Що скаже, то
півтора людського. Ном. № 13031. 4) На
родный, простонародный. То земля пансьгсг,
а то людська. Иолт. г. 5) Чужой, не свой.
Постаріла мене, брате, людська робітонь
ка. Грин. III. 400.
Людськість, кости, ж. І) Человѣчество. К. (О. 1861. II. 228). 2) Гуманность,
человѣчность. Левиц. (Правда).
• Людці, ців, м. мн. Ум. и нѣскодько

ЛюДяка—Люстровий.
уничижительное отъ лібде. Трясітеся, руб
ці, дивітеся» людці. Чуб. V. 481. Такі
собі людці,— не дуже гарні!..—Траплялись
%хороші людці. Ботл. НП.
Людйка, ки, ж. Ув. оть людйна.
(Харьк.). Человѣчина.
Людяний, а, ѳ. Гуманный, привітли
вий въ обращеніи. О. Гервасій... вийшов
пан-омцем простим» людяним. Св. Л. 17.
2) Человіческій, свойственный порядочно
му человѣку, настоящій. У нього і скотини
людяної чорт-ма. У багача і одежа людяна.
Людяність, ности, ж. І^Гуманность.
Желех. 2) Привѣтливое обращеніе, соеди
ненное съ душевной добротой.
Люз, ву, м. 1) Свободное мѣсто. Же
лех. Люзом. Какъ нарѣчіе: свободно;, въ
безпорядкѣ; неукрѣпленно. Жюзом ходити.
Желех. Кінь... на каменистій дорозі поіинипае (обнюхає) каміне, попробує, ногою,
чи не лежиРіь воно люзом. Шух. І. 79.
2) Смѣна караула? Федьк. III. 165.
Люза, ви, ж. Большая барка на Д ніп
р і, аршинъ до ЗО длины,, везущая пре
имущественно мелкій лѣсъ. Екатер. у.
Слов. Д. Эварн.
Люзний, а, е. Свободный, вольный.
Люэнйк, кй, м. Слуга въ военномъ
яагері стариннаго польскаго войска? Жюзняк в шляхетському обозі. К. ПС. 9.
Лювбванѳдь, ид я, лс. У гребенщиковъ:
названіе верхушки рога. Вас. 163.
Люзув&ти, 8^ю, еш, гл. Смѣнять. П і
шов фрайтер молоденький стойку люзувати, Федьк.<Ш. 164.
Люзувйтися, в^юся, ешся, и . Разшатываться, ослабѣвать въ связи, въ проч
ности.
Люлй, лй, ж. Большая курительная
трубка. См. Люлька 1. Виносе йому циган
таку здоровенну люлу. Мнж. 114.
Лю лечка, ки, ж. Ум. оть лю лька.
Л ю лечки. Ум. оть діблі.
Люлбшний, а, в. 1) Трубочный. 2)
Любящій курить изъ лібльки. Харьк.
Люлбшник, ка, лс. Куритель изъ труб
ки. Ном. № 12603.
Людина, ни, ж .= Л ю л я , колиска.
П... е... лютно! 'Засни, мала дитино!
Мил. 43.
Люлі-ліолі, меж. Баюшки баю. Чуб. У.
446. Ой люлі, люлі, моя дитино. Шевч.
481. Ой ну молі» лю лі! Чужим дітям дулі,
а нашому калачі, щоб спас і вдень, і вночі.
Мет. 3. Ум. Люлечки. Жюлі-люлечки.

389

Лю лочник, ка, м. Раст. ОепоіЬега
Ьіепіз. Лв. 100»
Лю лька, ки, ж. 1) Курительная трубка.
Вас. 148. Хт о не курить люльки і не нюхає
табаки, той неварт і собаки. Ном. № 12600.
У гуцуловъ части трубки называются; вершбк, въ который набивается табакъ, спо
дбк—въ него затыкается чубук; они дѣлаются каждый отдѣльно н скрѣпляются
чбликои; надъ вершкбм находится накривка*
или шишка (крышка), которая къ вершку
прикріплена кочергбю —треугольною ме
таллическою пластинкою, въ которой крыш
ка поворачивается на чопу; металлическія
украшенія крышки (завитки) наз. кучерями;
сподбк украшается грббінем, а г д і послідняго н ітъ , тамъ для кріпости соединяетъ
сподбк съ вершкбм проволочная плетінна;
та часть чубукй, которая берется въ ротъ,
наз. пищок.* Шух. I. 276, 277. 2) Родъ
писанки. КС. 1891. УІ. 379. Ум. Люлечка.
Козак сердега люлечку потягає. Нп.
Люльок, дька, лс. Раст. Нуозсіатиз
пі§ег. Лв. 99.
Людю-сю! меж. Крикъ на свиней,
когда ихъ загоняютъ. Вх. Лем. 429.
Л ю ля, л і, де.= К ол и ска. Вже твоя
дитиночка у люлі кричить. Грин. Ш . 302.
Ум. Ліблечка.
Л ю ляння, н я, с. Баюканье.
Люлйта. Въ колыбельн. припѣвѣ.
' Жюлі, люлі і люлята. Мил. 40.
Л ібляти, ляю , еш, гл. 1) Баюкать.
Жюляю, Аюляю, поб'ю котка, полаю. Мет. 2.
2) Спать (о дітяхъ). А Савиха молоденька
дитину коАише: пОй люляй, люляй9 врод
ливий синочкуҐ. Гол. І. 19.
Люнтра, ри, ж. Узкая длинная лодка.
Мнж. 185.
Л ю нети, в ^ , нбш, м .= Л и н ^ т й . До
щику, дощику!... люни як з луба! Ном.
№ 334.
Люстерко, люстеречко, ка, с. Ум.
оть люстро.
Люстрйна, ни, ж. Люстрицъ. Шале
вий пояс ,г люстрини, щоб к празнику пдшив каптан. Котл. Ен.
Люстринбвий, а, ѳ. Люстриновый. Що
за гарну спідницю я їй справиві Жюстри*
нову і юпку парчеву. Кв.*
Люстро, ра, с. Зеркало. Морським ми
лом умивалася, в ясне люстро виїлядалася.
Чуб. .V. 579. Ум. Люстерко, люстеречко. В ,
золотеє люстерко видивлялася. Чуб. V. 19.
Люстрбвий, а, е. 1) Зеркальный. 2),
Люстриновый. Взяла очіпок грезетовий і
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Л юсувати^Ля іювитисл.

кунтуш з ушами люстровий, пішла к За
весу на ралець! Котл. Ки. I. 12.
Люсув&ти, с^ю, еш, гл. Шипѣть, ки^
пѣть; гасить известь. Л а вапну налили
води, то вона й люсуе. Вапно люсувати.
Лют; ту, м. Гвоздь, которымъ стягиъаютъ урвйнти на ободѣ колеса. Чуб. VII,
576.
Лютень, н я, м .= Л ю тий 2. Місяць
Лютень питає, чи обутий'. Ном., № 412.
Лютень казав: якб и я в батькових літ ах—
бику третяку роги вирвав би. Ном*., стр.
282, № 412.
Л ю тір, тра, л с.~ Л ю тоъ К. МБ. III.
261.
Лютѳрський, а, е. Лютеранскій. Польслліий міст, мещерський піст, турецьке набоженство— то все блазенство. Ном. № 8108.
Лютий, а, ѳ. 1) Свирѣиый, суровый,
жестокій, лютый. Збери всіх лютих змій?
збери, роспитай, котора люта. Чуб. І. 122.
Лютий звір. Мет. 15. Ой боїться-ж воно
да лютої зіми. Мет. 149. Лютий ворог.
Шевч. 256. Люте горе. Шевч. 44. Не ба
чив кінця моїй лютій муці. "Стор. МПр.
40. 2) Крѣпкій (о табакѣ). Лютий тю
тюн (у гуцуловъ). Шух. І. 36. 3) февраль
(назв. мѣсяца).
Л ю тити, чу, тиш, іл. Сердить, раздра
жать. Желех.
Л ю тйтися, ч ^ся, тиш ся, м .= Л ю т у 
вати. Магнат лютився. Мир. ХРВ. 92.
В ін лютиться, гцо я не радивсь його.
НВолын. у.
Лютість, тости, ж. Ярость, свирѣпость. Стор/ МПр. 61. Котл. Ен. V. 68.
Лютно, нар. Морозно съ холодйыцъ
вѣтромъ. Лютно на дворі. Каменец, у.
Люто, нар. Свирѣпо, жестоко, люто,
звѣрски. Люто помордовано! — О Злая доле!
за що т и мене так люто караєш? Стор.
Н. 269.
Лютор, тра, м. Лютеранинъ. Пани лютори й кальвини, дознаючи собі напасти
од католиків, наших підпірали. К. Хм. 34.
Ліотощі, щів, м н — Лютість. ї ї тиха
мова гасила його лютощі. Мир. ХРВ. 34.
Лютровий, а, є. Лютрові валіиця.
Родъ ловушки для лисицъ, куницъ, хорей
и подобеыхъ звѣрей. Вх. Пч. II. 7.
Л ю тувйння, и я, с. Свирѣпствованіе.
Лютуванням і кровую вони наситились уже
в-доволю). Стор. МПр. 147.
Лютувйти, т^ю , еш, гл. 1) Свирѣпствовать, злиться. Ревуть, лютують во
роги. Шевч. 59. Лютує голод в Україні.

Шевч. 332. Стсха дивиться, що з того,
буде, а сама так і лютує. Кв. II. 18. Лю
тував стар/ий за тс, що ляховку взяв, та
вже як Ваг дав їм дітей, старий їх прос
тіле. МВ. І. 73. 2) Паять.
Лютув&тися, т^ю ся, ешся, гл. 1 ) =
Л ю тувати 1. 2) Паяться.
Лють, ті, ж. Сильный холодъ. Ном.
№ 3737. Тепсрки ще нічого, а як сама
лють .була, то хочень і три в’язки соломи
спали, то холодно. Камсисц. у.
Люципер, ра, м. Люциферъ, дьяволъ.
Шевч. 592. Чуб.. І. 166 ІІойде Ірод сам
до аду люципс^гу на пораду. Чуб. 111. 359.
Люшбнний, а, е. Имѣюіцій л ю тн ю .
Люшѳныса, ки, ж. Ум. огь люшнй.
Люшки, меж.
Крикъ на тслять.
0
Люшнй, ні, ж .= іЛ уш н я. А оілянмя,—
лютню згубиш. Полт. Ум. Люшенька.
I. Л я, к /ж ?.= Б іл я . Стоїмо ми ля во
ріт . Черннг. у.
I I . Л я. Употребляется какъ вставка.
Я ходив ля до нею. Вх. Зи. 34. П'ять
днів ля робив. І»х. Зн. 34.
Лйбдати, даю, еш, гл. Болтать- Угор.
Л явр, ру, м. Лаврі». І цвинтарь озде,
як ю впарканили, цгприсом, лявром, зіллєм
щсадили. Федьк. І. 75.
Ляг&ти, гбю, еш, соп. в. л я г т и , жу,
океш, гл. І) Ложиться, лечь. Так мені жи
лося: устаю— плачу і лягаю плачу. МВ. II.
»15. Лучче мені та гіроньки копати, аніж
\мені з нелюбом та спати лягати. Мет.
<260. Висшкії ті могили, де лягло спочити
козацькеє біле тіло. Шевч. 48. Курява ля
гає. Шевч. 89. Субота— не робота: помий,
помаж та і спати ляж. Ном. X? 542.
Еней на піч забрався спати, зарився в
просо, там і ліг. Котл. Ен. 2) Только
сов. в. Умереть. Робила цілий вік панам,
та мабгть ляжу як кістка юла. Ном.
№ 1520. 3) Заходить, зайти (о солнцѣ).
Лягло сонце за горою, зорі засіяли. Шевч. 53.
Л ягй, г ів х м. исн.=Лягови. Іде він
до неї о пізніх лягах. Чуб. II. 183.
Лйгмо, на, с .—Л ягови. От як у добре
ляімо і приліта змій. Мнж. 9. Іде селом—
а ні телень, хоч би тобі собака гавкнув,
а воно були пізні лягма. Лебед. у.
Л йгови, гов, ж. мн. Время, когда ло
жатся спать. По Різдві сижу я одною ве
чора, так вже у пізні ляюви, пряду. МВ*
II. 14. Це діло діялось у пізні лягови,
ніде а нг телень. Лебед. у.
. Л яговйтися, ВЛЮСЯ, ВЙШСЯ, м . =
Л ягати 1. Крутиться, вертиться, під
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припічком спать ляювитьея. Грин. І. '248. положеній, а самъ брусокъ укрѣпляется
Чи договорюсь я тобі, щоб т и покинула двумя клиньями, клинкёми (4); перхніе кон
прясти та ляювилась швидче спати. Кв.
цы хвостів связаны поперечной перекла
Лйгожа, ж, с. л ш .= Л ягови . Пізно, об диной, которая называется рбспинка (1).
лягома приїхав. Зміев. у.
Ляда вверху привязывается къ особой пе
Л ягтй . См. Л ягати .
рекладині въ верстйті, которая называется
Л ягчй = Л ягти.
жёрточкою, такимъ образомъ, чтобы она
І.
Лйда, ди, ж . 1) Опускная дверь:могла качаться взадъ и впередъ, какъ
въ потолкѣ (па чердакъ), въ погребѣ и пр. доска качелей. Константиногр. у. Въ ГаПодобное-же у колесниковъ въ парні. Бас. лиціи хвостй наз. лядобійцями. МУЁ. III.
146. 2) Опускная ставня въ прилавкѣ. Різ 18. У гуцуловъ ляда, называется набівка,
ники у нас продають м'ясиво на штанда- имѣетъ слѣдующія названія частей: стрірах, а в кого крамниця є, то на ляді. Лерослинна, снизьни—-хвости, рама=соббед. у. 3) Крышка надъ корытомъ, нахо ственно ляда, бёрдо=блят. Шух. І. 256.
дящимся у сажё (см. саж), поднимающаяся
I I . Лйда, ди, об, = Ледарь. Був би
в опускающаяся, устроенная съ тою цѣлью, ляда, був би ляда, та й нікуди більше: не
чтобы находящіеся на волѣ животныя хоче робити, аж ніяк не хоче! Харьк. у.
не могли пользоваться изъ корыта кор- Слов. Д. Эварн.
момъ, положеннымъ для заключенная въ
I I I . Лйда, нескл.=Л еда. Тільки о тім
«аж животнаго. Чуб. VII. 396. 4) Помостъ? дівки дбайте, ляда кому не довіряйте. Гол.
настилка деревянная? Мені, мій пане, на І. 367. Ой щось мо ся розлучили через
ляді стояти (говорить конь). Чуб. V. 871. ляда кого. Гол. І. 261. Ляда пліткам не
5) Часть ткацкаго станка, сквозь которую ймай віри. Ном. № 6980. Ляда біс чоло
проходять нити основы и посредствомъ віка удре. Ном. Л* 13236. Нехай мене ляда
которой прибиваются одна къ другой по-» дурень в личко не цілує. Чуб. V. 174.
Лядащ ий, а, ѳ = Ледащий.
Л ядайкий, а, ѳ = Л ѳ д а я к и & На лядаякого вибий весь ліс, то все ідей біс.
Чуб. І. 261. Аж виходить, вибігає най
меншая свість і виносить козаченькові лядаяку вість. Чуб. V. 777.
Л ядвенець, нцю, м. Раст. Ьоіиз согпісиїаіиз. ЗЮЗО. І. 127.
ОДйдер, ра, м. Верхняя сторона нагольнаго тулуна. Гол. Од. 18.
Л ядина, ни, ж. Сосна, растущая на
ляд’ѣ. См. Лядо.НВолын. у.
Л йдник, ку, м. Раст. бобовина, ѵісіа.
Вх. Уг. 251.
Лйдо, да, с. Возвышепное мѣсто въ
леречныя нити. Части ляди: два деревянныхъ четырехгранника называются соб лѣсу, заросшее строевой сосной. С. Сербы,
ственно лядою (3); сквозь нихъ на кон- НВолын. у.
дахъ проходять два болѣе тонкихъ четы
Лядобіѳць, бійця, м. Часть ляди. См.
рехгранника—хвостй (2), находящіеся по Ляда 5. МУЕ. III. 18.
отношенію къ ляді въ вертикальномъ по
Лйдський, а, е. Нольскій. Перейшла,
ложеній; нижніе концы .хвостів укрѣплены як Уляна на лядськую віру. Ном. № 1854.
въ нижнемъ брускѣ ляди (а), а верхній Лядський сину.— Лядська дочко (лайка).
брусокъ (б) свободно ходить по хвостём Ном. № 3573.
вверхъ и внизъ для того, чтобы можно
Лядув&ти, Д^ю, еш, гл. Быть ополябыло между верхнимъ и нижнимъ брускомъ ченнымъ. Гей, докіль нам з ляхами лядупоставить блят (5) (см. это слово). Когда вати? К. ПС. 64.
блят вставлень въ продолговатое углублеЛ яд ^ н к а, ки, л е.= Л ад у н к а.
ніе въ нижнемъ брускѣ и сквозь него про
Л яз^рок, рка, м. Синька.
пущены уже нити основы, тогда верхній
Л як , ку, м. Испугъ. Чого б ти з ляку
брусокъ (б) придвигается внизъ и, прижи не сказав. Ном. № 4340. Троянці з ляку
мая блят, удерживаетъ его въ стоячемъ задріжали. Котл. Ен. IV. 8.
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Лякання—Ляпати.

Ляк&ння, н я , г. ІІуганіе. Нічим так

не дбЫкали Якімцпш... як ляканням тією
школою. Леїшц. І. 242.
Л якйтн, каю, еш, гл. ІІугать, страшить. Стор. МПр. 32. Котл. Ен. Щевч. 289.
Тиха во*Ні людей топить, а бурна тільки
лякає. Ном. Л; 3029.
Ляк&тися, кйюся, ешся, гл. Пугаться.
Шевч. 59. Не лякайся нас, пане, не ба
гацько нас стане. Чуб. 111. 244.
Л я к л и в и й , а, е. Пугливый.
Л як ^ч и й , а, е = Л я к л и в и й . Левч. 133.
Л йлечка, ки, ж. Ум. оть лйльва.
Л йлька, ки, ж. Кукла. Левиц. І 390.
Була в мене наміточка й ту дітки укра
ли,, на ляльки подрали. Мет. Ум Лялечка.
Вйстроїлась як лялечка. Какъ куколка одѣлась. Ном. № 218. А ні лялечки не видко.
Ни души не видно. Ном. № 1919. Упо
требляется какъ ласкательное по отношенію къ жеіцинѣ. Добридень, моя кралечко,
моя лялечко! Стор. II. 217.
Лйлько, ка, с. Зрачекъ въ глазу. Бх.
Лем 433.
Л й ля, л і, ж. дѣтск. 1) Маленькое
дитя. 2 ) = Лялька. 3) Имя главной играю
щей дѣвушки въ весеннемъ хороводѣ того-же имени, устраиваемомъ 22 апрѣля,
наканунѣ Юрьева дня; она сидить въ вѣнкѣ и зелени внутри танцующаго и поющаго вокругъ нея хоровода, у ногъ ея
кладуть вѣнки изъ зелени, а она затѣмъ
раздаетъ подругамъ молоко, сыръ, масло,
вѣнки, и пр. Чуб. III 29— 30. Ум Ляль
ка, лялечка.
Лйма, ми, ж Лямка, дугообразный
деревянный снарядъ, охватывающій грудь,
къ нему привязана веревка— повідёць—
оканчивающаяся чинбуркою. При иомощи
лями тянуть лодку, сѣть рыболовную^ и
пр —люди, иногда волы Левиц ПЙО
Сторожевск. В Тилигул до лями. Ном №
3064 Сюди то ходили запоріжці на за
робітки до лями. Стор II 202 Ум. Ляикй.
Запрягають у лямку волів, лямують. Стри
жевск.
Лймѳнт, ту, ж .=Л ѳж ѳнт
Лямѳнтув&ти, т^ю, еш, ІЛ. и пр =
Л ементувати и пр
Лймець, жцю, м. Бойлокъ Бас. 156.
159. Лямці, мн. Баленки КС. 1893 XII. 448.
Л яж івка, ки, ж. Обшивка (напр., юлки,
очіпка), опушка. Чуб. V. 1120. Бас. 192.
Лйжка, ки, ~ж. Ум. отъ лйжа.
Лйжпа, пи, ж. 1) Лампа. Левнц. Пов.
313. Вже г лямпа догорає і камраття за

німіли, коло столу сном присіли. Федьк. I.
40. 2) Лампада. Висить під лямпою пи
санка. Чуб. I. 23. Каплиця красна, в ній
лямпи палають. Федьк. 1..75. Ум. Лямпочка. Перед образами висіли скляні лямпочки. Левиц. Нов. 20.
Лямп&да, Ди, ж. Лампада. Ум. Лямпйдка. Перед образами засвітили лямпадт/
і свічки. Левиц. Пов. 47.
Лямп&рт, та, м. Леопардъ.
Ляжпартбвий, а, ѳ. Леопардовый. Лямпартові дорогі шкури. К. Хм. 65.
Ляжпйс, су, м. Лампасъ. Шаровари
з Аямпасом. Чуб.
Ляжув&ти, м^ю, еш, ел. 1) Окайм
лять, каймить, обшивать края одежды. 2)
Тянуть рыболовную сѣть при помощи лям
ки. Запрягають у лямки волів, лямують.
А тоді й люде до того пристають, тож
себе лямують, помагають витягати. Азовск.
(Стрижевск.).
Ляжцѳві чоботи. Баленки. НБолын. у.
Лйжчитися, чуся, чйшея, и . Сбивать
ся въ колтунъ. Гайсин, у.
Лймщик, ка, м. Рабочій на рыбныхъ
ловляхъ. Браун. 34.
Л яннйй, &, 6. Льняной. Сам рано
встає— мене не будить до кужеля лянного.
Ном. № 9138. Полотенце на станок лянне.
Мкр. Н. 38.
Ляп! меж. Шленъ, хлопъ. Не рад лях,
що по уху ляп, а він хоче г вдруге. Ном.
№ 868.
Л йпавиця, ці, ж. Слякоть,. От зное
ляпавиця вкинеться. НБолын. у.
Лйпанедь, ид я, лс. 1) Оплеуха, пощещина. По пиці ляпанця дасть. 2) мн. ЛяпанціТуфли, шлепанцы.
Л япанйна, ни, ж. V Яка ляпанина*
така г хватанина. Ном. № 7116
Л йпання, ня, с. 1) Хлопаше. 2) Шлепаніє, плесканіе. 3) Бросаніе чѣмъ-либолипкимъ и мокрымъ 4) Пачканіе, пятнаніе. 5) Звуки отъ ударовъ рукою 6)—
язикбм. Болтовня.
Лйпас, са, м. Пощечина, шлепокъ.
Ляпаса у пику дати. Ном. •№ 3853. Дали
по заду ляпаса. Ляпаса злйпати, ззісти.
Получить пощечину.
Лйпати, паю, еш, сов в. дйпнути,
пну, неш, м. 1) Хлопать, хлопнуть, сту
чать, стукнуть. Пе годиться по столу ля
пать ложкою. Чуб. І. 108. Ляпнула две
рима. 2) .Шлепать, шлепнуть, плескать,
плеснуть. Життя лящам, мов тім па
нам',—гуляюіпь, ляпають хвостами. Гліб-
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3) Шлепать, шлепнуть, бросать, бро
дить что-нибудь липкое и мокрое. Жяпнув
глиною в стіну. 4) Пачкать, пятнать; на
дать, капнуть. Не ляпай мені чорнилом
книги! Крапля ляпнула на воду. 5) Уда
рять, ударить. Ляпаю по ковадлу. ГриН.
II . 236. Ляпнув його по гцоці. 6) Неумѣло
говорить, сказать что-нибудь, болтать, сболт
нуть. Приневолили короля таке слово ляппути, гцо багацько воно лиха наробило.
Стор- И. 133. Не ляпай язиком!
Лйпка, ки , ж. 1) Пятно. Ляпка на
сіряці. Новомоск. у. 2) Болтовня. Вх.
Лем. 433.
Л йпкатися, каю ся, ешся, и . Возить
ся съ мокрой глиной или съ подобной
массой. Таврич. г.
Л йпнути, пну, неш, гл. Ом. Л янати.
ЛяпотА, тй, ж. Предметъ, который
шлепаетъ или по которому шлепаютъ, хло
пають; встрѣчается въ загадкѣ на сито:
Прийшла кума до куми: „дай, кумо, ляпотиу поляпати та й пійти. Мнж. 174.
Л япотіти, ноч^, тйш, гл. Хлопать,
шлепать (учащенно); капать. I дощ не
йде, і хмар нема, тільки з стріхи ляпо
тить. Грин. III. 308.
Л япотнява, ви, ж. Хлопаніе, плесканіе. Така ляпотнява у тому млині. Лебед. у.
Л я понити, н^, нбш, гл. 1) Сильно
хлопнуть, шлепнуть, плеснуть. 2) Съ шумомъ упасть, шлепнуться. Вх. У г. 251.
ЛяпунА, нй, ж. Блинъ (въ загадкѣ;.
Прийшла кума до куми, дай, кумо, бубони,
спекти собі ляпуни. ХС. III. 62.
Лйрва, ви, ж. Потаскуха. Чуб. І. 90.
А х ти паскудо, лярво безноса! Подольск, г.
Лйса, си, ж. І) Ременнад или. пень
ковая часть кнута (безъ кнутовища). За
гадка: В із без коліс, а батіг без ляси (чо
вен, весло). Грин. II. 312. 2)=Л іса 2.
Браун. 15.
Л ясавці, дів. м. ж «.=Л асочка 2. Чуб.
Ш. 103.
Лйси, сів, мн. Любезности. Кв. I. 192.
Ляси підпускА. Любеяничаетъ, заговариваетъ зубы. Ном. № 3091.
Л яск, к у , м. Звукъ хлопанія, щелканія. Що це за ляск? — Це на ставку хтось
стріляє• Радом, у. Батіг без ляску. Ном.
№ 434, стр. 302.
Л йскания, ня, с. Хлопаніе, щелканіе.
Лйскати, каю, еш, сов. в. лйснути,
ну, неш, гл. Хлопать, хлопнуть, щелкать,
Щелкнуть. Батіг ляскав. Ном. № 1276.
Прилетіла качка, крилечками ляска. Нп.
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В руках же довгий був батіг, їм грімка
ляскав він із лиха. Котл. Ен. II. 40. Ляс
нув себе по щоці. Кв. II. 173. Ляснув по
гонич пугою. К. Орися. Щ ука... ляснула
хвостом по воді та вгіять на дно пірнула.
0 . 1862. VIII. 17. Вони тільки язикби ляс
кають. Они лишь попусту болтаютъ. Грин.
1. 233.
Л йскіт, коту, м. Хлопаніе, щелканіе.
Л яскотіти, ч ^ , тйш, гл. 1) Учащен
но хлопать, щелкать. 2) Быстро говорить*
быстро болтать, чаще—крикливымъ голосомъ. Вийде до них, ляскотить по пта
шиномуу привітна, люба. МВ. (О. 1862.
III. 44).г
Л яскотнй, ні, ж. Хлопаніе, щелканіе,
трескотня.
Л йснути. См. Л яскати.
Лясь! меж. Хлопъ! шльопъ! щелкъ! Лясьдверима, аж мина з стелі посипалась. Г.
Барв. 89. Х оч лясь, та тільки не цурайсь*
Ном. № 3312. Лясь зубами.
Лйтва, ви, ж. Дрянь. Лятвою - лятва»
Дрянь дрянью.
Л ях , ха, м. Полякъ. Шевч. 52, .46.
Котл. Еа. Чуб. І. 106. Ум. Ляшенько, лц~
иібк. У в. Ляиіуга.
ЛяхА, хй, ж. Гряда. Борз. у. Ум.
Ляшка.
Л ях в А /в й , ж. соб. Поляки. З нас ви
сисає кров жидова і ляхва. Левиц. Пов.
161. Підклонилися латиненгй ляхві. К.
Дз. 114.
Л йхівка, ки, ж. І) Полька. Левиц. І.
161, 209. 2) ІІрошвенный узоръ въ жен
ской или мужской рубашкѣ, родъ мерёжки*
различный названія ляхівки: ляхівка на З,
4, 5, 6, 7, 9 дірочбк,— ціле коліща,— цілий
збан, — хрестичками, — кругла нашйванка, —
кбса,— кругла, - хрещАта,— рішіточка,— пру
тик. На рукавахъ мужской сорочки бываетъ мережка з ляхівкою. Чуб. VII. 415.
Кв. І. 6, 143.
Л яхівський , а, е. Польскій. Наші
дівчата і хлопці швидко зацвенькали по•
ляхівській. Левиц. І. 159.
ЛяхопАнський, а, е. Шляхетско-поль
скій. Встрѣчено у Кулиша. (Київ) піймався
був у р у ш ляхопанські. К. Дз. 156.
ЛяхувАти, х^то, еш, гл. Жить какъ
поляки.
Лйцький, а, е = Л я д с ь к и й , Без... обо
рони земляків од ляцьког нахаби. Левиц. І.
258. Ляцька бородй. Трава, которая оста
лась незахваченная косою. Ном. № 10185-
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Лячний-^-Лящи^

Л ячни й, &, ё. 1) Страшный. 2) Бояз
ливый. Желех.
Лйчно, нар. Страшно. Туди не ходять
люде, (Пам страшно, лячно всюди. Млак. 71.
Лйшенько, ка, м. Ум. отъ л я х .
Ляш ѳнй, нйти, с. Ребенокъ полякъ.
Л яш йльник, ка, м. Человѣкъ, дѣлающій знаки на полѣ, чтобы не было обсѣвокъ. НВолын. у.
ЛАшити, шу, шиш, и . Полонизиро
вать. Желех.
Ляш йти, ш ^, шйш, гл. 1) Разбить огсродъ на грядки. 2) Дѣлать знаки на полѣ,
чтобы не было обсѣвокъ. НВолын. с.
Л яш йха, хи, ж— Л яш ка і< Козак
ляха доганяє, списом пробиває, а ляш йха.
козаченька сильно проклинає. Грин. ПІ. 591.
Лйшка, ки, ж. 1) Поддав К. ЧР. 220.
2) Грядка. Черниг. у.
Ляшков&тий, а, е. Ополячившійся!»
Либонь ви, куме, ляшковаті, що ш ш №
панів тягнете. Подольск, г.
Лйшно, н а р .~ Лячно. Ляшно їх а їш
уночі по при той ліс. Каменец, у.
Ляшок, шк&, м. 1) Ум. отъ л я х .
Мет. 9. Шевч. 93. 2) Названіе вола масти

песочнаго цвѣта, бѣлый»съ желтымъ отлцвомъ. КС. 1898. У И. 41.
Ляшота, ти, ж. соб.=>Л яхва. Вх. Лем
433.
Лйш ський, а, е = Л ядський. Иерейу и а , як Уляна у ляшсъку віру. Ном. № 1854.
Лйшток, ка, м. Часть ткацкаго станка.
См. Верстат. МУЕ. III. 20.
Л яш ^га, ги, м. Ув. отъ л я х .
Лящ , щ&, м. 1) Рыба лещъ, Сургіпиз
Ъ гата 2) Пощечина. Дати ляща в пику.
Ном. № 3852. Я к дам тобі ляща я в пику.
Котл. Ей. I. 33. А що%іззгв ляща? Ном.
№ 3972. Ум. Лящик.
Лящ&ння, и я , с. Пронзительный, рѣзкій говоръ, крикъ. Крики, співи, стоголосе
лящання. Мир. ХРВ* 269#
Л ящ ати, щ$, щйш, и , 1) Пронзи
тельно, рѣзко говорить. 2} Отдаваться,
раздаваться (о звукѣ). Аж лзщитъ жіночх№ рейт . Шевч. Не спить рябко та все
Шак 4&§ка, скаучитъ, що сучий син, коли
аж в ухах не лящить. О. 1861. Ш . Г. Арт.
81. Оие їсть! аж по-за ухами лящить.
Яом. Ді 12205. Так уминає, що аж ш
ущима' лящить. Грин. І. 125.
Д йщ ик, к а, м. Ум. отъ лящ .

Ъ
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Магалй, лй, ж. Часть предмѣстья. Н а
М а.' 1) Сокращ. изъ сущ. ийти въ
•бранчивыхъ выраженіяхъ: Ой бобо моя! захід сонця пб-за місто йде поперечний
лихо твоїй ма! Темні ' луги, темні луги, яр... Сей яр сходитші з подовжнім, що
ярая билина, не зводь з ума, кроть твого *ділить Круті на дві половини—мю>ку і не
ма, бо я не дитина. Чуб. 2) 3-є лиц. міську. Т і кутки, що за містом та за
наст. вр. отъ гл. и&ти=мйє. Чорт-иі, кат- ярами, звуться: ся магала, та мигала,—
м&! Нѣтъ. Кат його ма! Греб. 368. Кат- ніби то: ся сторона, та сторона; де хто
ма долі на наше щастя! Жодного иа. Ни живе, т у сторону і зве: ся магала. Св.
одного нѣтъ. Житом, у. 3) Дѣтск. Нѣтъ. Л. 24.
Магйрка, ки, ж .—МаРерка. Дід (бере)
0 . 1861. VIII. 8. 4) Сокращ. изъ мѣст.
новий кобеняк, .навет батіг новий і нову
ноя, м оё. Здоров, синашу, ма дитятко!
магирку і з Богом. Сим. 200.
Котл. Ен. ІЦ, 69.
Магистр&т, ту, лс. Городское управМ&біть, *нй^.=Мабуть. Е-е, дядечку!
вона, мабіть, чи не ковшем їх міряє. МН. леніе гражданское и судебное. К. ЧР. 214.
Магистр&тський, а, ѳ. Относящійся
1. 1б7.
М&б^ти, и&б^ть, нар. 1) Должно быть, кт» магистрату. Осіли на рангових, або на
ъѣроятно. А плахта ся тобі мабути по магистратски :іх та на чернечих грунтах.
знаку? Мабуть не буть козі на торзі. К. ЧВ. 198* Лавник маіистратсъкий. К.
Ном. Л? 5618. Мабуть у лісі щось велике ЦН. 249.
М агйчний, р, е. Магическій. Радюк
здохло. Ном. № 7897. 2) Да какъ-же! А де
ще ти взяв хустку таку?—Найшов!— М а ледві видержував магичну т лу т их очей.
буть! Гляди!—Далебі! Канев. у.
Левиц. Нов. 252.
М агівнйця, ці, ою. Часть ткацкагоМ&вка, ки, ж. Дитя, женскаго пола,
умершее некреіценнымъ и превратившееся станка=Маґіль, маґоль. Вас. 165.
въ русалку. Чуб. 111. 186. Мавко, мавко!
Маглйза, ей, об. Имѣюіцій, имѣюіцая
па тобі полинь та мене покинь. О. 1862. запачканное лицо.
IX. 31. См. Навка.
Магн&т, та, м. Магнатъ. А магнати
палять хат и, шабельки гартують. Шевч.
Мавпа, пи, ж. Обезьяна.
Мавський, а, е. То-же что и нЗвсы ш й , 131.
М агнатбрія, рії, ж. соб. Магпаты,
во употребляется только относительно м а 
вок. М авський В ели кден ь. Четверть недѣли высшее дворянство старой Польши.
М агнйтий, а, е. Болѣзненный, слабо
Пятидесятницы, когда, по народному повѣрью, русалки празднуютъ свой в ел й к д ен ь. сильный. Магнита дитина. М аїнитий
Чуб. III 186.'
ер, в ід е й у що не їсть. Каменец, у.
М агніт, ту, л*. Магнить. Магніт має
Магазбй, 8бю, м. Хлѣбозапасный матазинъ, амбаръ для хлѣба. Бачили в пана у собі сили притягувати тільки залізо.
магазей з хлібом, з усим зерном. Грин. Дещо, 20.
Н . 70.
М агнітний, а, е. Магнитный. Маг
Маг&й-бі! Богь въ помощь! (привѣт- нитив кресало, що положиш на столі гол
сгвіе). Втішно мені було добре слово почу ку або цвяшка та доторкнешся тим кре
ти: „Магай-бі!и. МВ. І. 23.
салом, то так зараз і пристане. Дещо. 19.
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Магометанин— Мазепин.

Магоиѳтёнин, на, м. Магометанииъ.
К. ПС 61. *
Магометанка, ки, ж. Магометанка.
Желех.
Магометанський, а, ѳ. Магометанскій.
Желех.
Магбник, ка, лс. Раст. Ь еб и т раіизіге.
Вх. Пч. I 11.
Мёгура, ри, ж. Высокая гора.
М&ґель и м Зґіль, Глю, лс. 1) Катокъ
(для бѣлья). На шнурах вішана., на м аілі
тачана. Гол. 2) Часть ткацкаго станка.
См Верстат. МУЕ. Ш. 17.
М аґельнйця и м аґільн й ц я, ці, ж.
То-же, что и рубель,— валекъ для катанья
бѣлья. Подольск г. См. Меґеля 1.
Маґербн, ну, лс. Раст.=М айран. Вх.
У г. 251.
М аґбрка, ки, ж. Войлочная шапка. О.
1861. I. 265
М аґлівнйця, ці, ж .= М а ґе л ь н й ц я .
Шмате перуть.'., висушивши навивають на
тачівку—валок, г тачають ма/лівницею,
у якої е плече, зуби і фіст. Шух. І .’ 154.
Маґлюв&ти, люю, еш, іл. 1) Катать
(.бѣлье). А шестая (дівчина) хусти су
шит, сьомая маїлюбш Гол. І. 253. 2) Пло
хо рисокать, плохо писать.
Маґнбс, су, м. Магнить. Желех.
М аґнесувйти, с^ю, еш, и Магнитить.
Желех.
Маґоль, г’л я , лс.=М аґіль. Шух. І. 255.
Маґрб, рй, ле. Быкъ съ однимъ ядромъ
(отъ природы). Александров, у. Слов. Д.
Эварн.
Мёджѳр, ру, лс. Деревянный пестъ.
для толченія въ ступѣ проса. Вх. Зн. 34.
См. Мажчир.
Ш дзур, ра, лс. І) Прозваніе малорос*
совъ, исповѣдующихъ католическую вѣру.
Подольск, г. О. 1861. X Свид. 44. 2)
Большая крыса, пасюкъ, Миз сіеситапиз.
Подольск, г. О. 1861. X. Свид. 44. Вх.
Ич И. 6.
Маёт, ту, лс.=Маеток. Уручаю тобі,
брате, вег мог маети. Нп.
Маётиий, а, ѳ. Зажиточный.
Маётність, ности, ж. Имѣніе, по*
мѣстье, имущество. Н аїхали гості з чу
жої маетности. Рк. Макс. Маетность ру
хома і нерухома. КС. 1883. VII. 508.
Маёток, тку , лс. Имущество; состояніе, имѣніе. Та нехай мій батько добре
дбає, гуртів, великих маєтків нехай не
збуває. Дума.
М&жа, жі, ж. Чумацкій возъ. При

ганяє дванадцять пар волів: шість маж?
соли, а шість риби. Рудч. Ск. II. 143.
Маж&ра, ри. ж. Большой возъ.
Ш ж н и й . а, ѳ. Относящейся къ чу.
мацкому возу.
Мажёрка, ки, ж. Турецкій табакъ.
Чи бач! жид вже насіяв мажорки та
вже й пасемкує. Борз. у.
Мажчйр, ра, лс.=М ужчир.
М ёзальник, ка, лс— Мавільник.
Мйвальниця, ці, ж — М аиільниця.
М&заний, а, ѳ. 1) Мазанный, помазан
ный. М азаний періжок. 2) Избалованный,
изнѣженный. Вона така вже стала мазана.
Зміев. у. Мазана паляниця хороша, та не
дитина. Мазана дитина ледача. Г. Барв.
441. Дядькови (діти), звісно, мазаніші,—
муляться. Сим- 231.
Маванка, ки, ж. 1) Мазаніе. Сим.
130. 2) Изба съ обмазанными глиной про
стінками изъ плетня. Чуб. VII. 381. Під
юрами стояли маленькі хатки-мазанки
з невеличкими вікнами. Левиц. 3) Кусокъ
хлѣба, намазанный масломъ, бутербродъ.
4) Бѣлье гуцульскихъ пастуховъ, выварен
ное въ маслѣ и жирѣ (за невозможностью
мыть его въ горахъ). Шух. I. 190.
М&8&НИЯ, н я, с. Мазаніе.
Маз&рня, ні, ж. Печь для гонки смо
лы. Черк. у.
Ш зати , мёжу, жѳш, іл. 1) Мазать,
подмазывать, размазывать. Моїм салом тапо мені й мажуть Ном. 4780. 6 дні руки
право пишуть, едні й мажуть. Ном. №
7384. Хт о маже, той і їде. Ном. № 7400.
2) Облѣпливать глиной, штукатурить. 3) Б і 
лить. 4) Пачкать, марать. 5) Баловать,
ласкать. М азати дитину.
Мёзатися, иёж уся, жѳшся, и . 1) Ма
заться. 2) Пачкаться, мараться. 3 )—до
кбго, коло кого. Ласкаться къ кому.
М азґлйвий, а, ѳ. Плаксивый. Вх.
Лем. 433.
Мазёпа, ііи, об. Первоначально то-же,
что и замазура,—замараха, а затѣмъ во
обще неопрятный, грубоватый и просто
ватый человѣкъ, вахлакъ, простакъ, про
стофиля, глупецъ. Ном. № 3570. У нас у
селі мазепою лаються: от як дурна людика, чою не зрозуміє, так кажуть: а х ти
мазепа! Черниг. у. (Срав. персидское при
лагав „Мйзепй“, дословно значащее— хребтоногій, а переносно—неповоротливый, неуклюжій. Проф. А. Е. Крымскій).
М&збпин, на, нѳ, лс. Принадлежащій
жазёц’ѣ. Нои. № 3570.

Мазепський—Майдалати.
Мазбпський, а, ѳ. Бранное слово: пло
хой, глупый. Мазепська дівчина. Грин. I. 86.
Маззй, ня, с. Мазь. М аззя з дъохтю
помне. Константиногр. у.
Мазйло, ла, с. 1) Матерьялъ, котог
рымъ мажуть. 2) Снарядъ, которымъ маясутъ. См. Квач. Рудч. Чп. 251. І мазниця,
і мазило уже мені надостило. Чуб. V.
1061. г
Мазій, зій , м. 1) Мазальщикъ. 2) Названіе вола пепельнаго двѣта. КС. 1898.
УІІ. 41 3)=Мазун.
М азійка, к и , ж. Мазуха, мазѵнья.
М азільник, к а, м. Мазальщикъ.
М азільниця, ці, ж. Мазальнида.
Ш зк а, к и , ж. Металлическая сѣтва
для защиты отъ пчелъ. Лохвиц. и Гадя д. у.
Мазкй, кй, ж. Кровь. Черномор. М азш о хоче хто умитись, кому не жаль_
своїх зубів? Котл. Ен. II. 15. Вишептати
від чорної мазки. Мнж. 152.
Мазлібка, ки , об. Некрасивый человѣкъ. От такий мазлюка, а теж до дів
чат. Екатерин, у. Слов. Д. Эварн.
М азнйця, ці, ж. Лагунка (для держанія дегтя); Така біла, як мазниця. Ном.
& 2) Презрительное прозвище мужика.
Чи ти ж, мазнице, вчився в школі? чи
ти ж тямиш далі од свою носа?— А т и,
паскудо! Думаєш, як начепив хустку на
шию, та почепив гудзя на груди, то вже
маєш право глузувати з нас, дражнити
нас мазницями! Левиц. Пов. 182. 3) Чер
ная большая барашковая шапка съ суконнымъ дномъ. Подольск, и части Волынск.,
Люблин, и Сѣдледк* г. Чуб. VII. 414. Ум.
Мазничка. Нате і мою мазничку на дьоготь.
Чуб. I. 264.
Мазнути, н ^, нбш, гл. 1) Одн. в. отъ
мйзати (въ 5-мъ значеній не употребляет
ся). 2) Ударить, шлепнуть. Випручавши
руку ..., мазнула його по виду. Мир.
ХРВ. 63.
Маз^н, н&, лс. Баловень, любимець.
Чи батьків синок, чи материн мазун?
Ном. Л- 9310. Ум. Мазунець, мазунчик. В ін
у мене один син—мазунець. Иовомоск. у.
Мазунчй, ч&ти, с. Балуемый ребенокъ,
любимець. Ум. Мазунчятко.
М а зу н ч и к , ка, лі. Ум. оть маз^н.
Мйвур, ра, лс. 1) Мазуръ, полякъ изъ
Мазуріи. 2) Танець мазурка. 3) Зоол. Бгіп§і11а топїапа. Вх. Ич. II. 11.
Мазур&тий, а, ѳ. Испачканный (о человѣкѣ). Вх. Лем. 433.
Мазурок, рка, лс. І) Сладкое печеніе,
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приготовляемое преимущественно къ пасхѣ.
2)=Мазур 3. Вх. Пч. II. 11.
М азуха, хи , ж. Баловница, любимица.
Дідова дочка т ака' роботяща дитина, а
що бабина, то така мазуха: все б тільки
сидім , згорнувши ручки. Рудч. Ск. II. 44.
Ум. Мазушечка, мазуижа.
Мазь, 8І, ж. Смазочный матеріалъ, мазь
(преимущ. колесная). І я вмію ворожити,
коли язик гіа мазі. Подольск, г. Колеса
на мазі,—не на мазі. Колеса подмазанныя,
не подмазанныя. Чуб. VII. 576.
Мазй, 8ЙТИ, с. Запачканное, неопрят
ное дитя. Борз. у.
Мавйр, рй, лс. Продавець дегтя. Вх.
Лем. 433.
Мазйрка, к и , а*\= М азн иц я 1. Вх.
Лем. 433.
М&ївка, ки , ж. Гречиха, посѣянная
въ маѣ.
I. Май, м&ю, лс. 1) Зелень. Славне
Підгірне шо ся маєм крило, в шовкові трави
спати ся клонило. Федьк. Поез. І. 17.
2 ) = Клечання. Колись на сі свята в мене
було весело-весело та зелено-зелено! 1 за об
разами май, і по гвіздочках май! Св. Л.
271, 272. А тут їде віз повен маю— так
на Поділлю звуть клечання. Св. Л. 272.
3) Раст. Ьеопіойоп Іагахасшп. Вх. Пч. І.
11. 4) Названіе пятаго мѣсяца, май. Я к
випадуть в маї три дощі добрих, то дадуть
хліба на три годи. Ном. № 449.
I I . Май, нар. 1) Почти. Стали ми оба
май у посліді. Федьк. 2) Больше. В івця...
остра... штрикає усюди, де найліпша паша,
а від того дає май молока.*• Шух. І. 196.
При сравнит, степ, прилагат. обозначаешь
усиленіе степени: гораздо. М ай більший,
май ліпший. Шух. І. 28. Голова май
менша у пструга. Бх. Зн. 34. 3) Май-рай»
Частью —частью." Риба май велика, май
мала. Вх. Зн. 3 4 ..
I I I . Май-кай-май, меж. О быстрыхъ
движеніяхъ, когда машутъ илн что-либо
развѣвается. Крутиться, вертиться, тільки
рукава май-май-майІЖЪ. (О. 1862. III. 35).
Майб^ть, нар.=М абуть. У нас ще до
якої пори не видко сарани, але вже близько,
хутко маіїбуть добереться і до нас. О.
1862. X. 110.
М&йва, ви, ж. Флагъ. Волынь. Слов.
Д. Эварн.
М айдалати, л&ю, еш, м . Болтать, ма
хать. Як налетить орляка на зайця та
як ударе його крилом, а той, бідненький г
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Майдак—Май строїш ч.

перекинет 1>ся доголічереча та лапками май*
Налає, майдатє, та ггрнчить тобі неначе
дитина. Херс. у. Слои. Д: Энари.
Майд&к, к&, м. V Заклинаю, прокли
наю, запрещаю тя кізяком, майданом, хайдуком, і послі хвоппом, як воротилом. (Заклинапіе водки). Кфим. 23.
Майд&н, ну, лі. 1) ІІлощадь. Передо
мною дуже шщнжий майдан. Леїшц. Де
колись на майдані роєм гули на )шді запо*
рожцг, талі тепер паслася німецька чспеда. Левиц. Нон. 307. 2) Лѣсная поляна.
Вх. Зи. 34. 3) Заяодъ для гонки смолы.
Майдбнний, а, е. Относлщійся къ
майдбну. Майданний дюють. Сумск. у. По
німіла майданна громада. Г. Барв. 407.
М айдбннив, майд&нчив, ка. м. Слу
ж ачій на заводѣ для .гонки смолы. М айданчики-окаянчики, да гірка ваша доля:
не вмієте хліба-соли їсти да із чорного
поля. Мет. 460. Дід служив на майдані
майданчиком. Рудч. Ск. II. 13.
Мбйдати, даю, еш и дж у, джеш, гл.
Вилять (хвостомъ). Пес майдат хвостом.
Вх. Уг. 251. Пес майдже хвостом. Вх.
Лем. 433. См. Майдалати.
М&йже, нар: Почти.
М&йка, к и , ж. 1) Шпанская муха.
ЬуМа ѵійісаіогіа. Вх. Нч. І. 7. 2)—олійна.
Майская букашка. Меіоі ргозсагаЬеиз.
Желех.
М айв^т, н ай в ^ тн и в , ва, м. Лѣшна.
Желех.
Майнйй, а, е. Облиственный, богато
покрытый листьями.
М&йнб, на, с. Имущество. 1 рече Гоеподъ до сатани: оддаю тобі в руки все
його майно; тільки не касайсъ його самого.
К. Іов.
М айнути, н^, нбш, м . 1) Махнуть.
Вийш ла ж вона за ворота хусточков майпула. Гол. I. 60. 2) Мелькнуть. I тред
моїми очима майнули, як мрія, картини
Макарта. Левиц. Щось наче майнуло
т уз вікно. Г. Барв. 299. Та вже тому
діду чуприна майнула, стоїть баба на бе
резі, руками сплеснула. Нп. Ще він грімить,
а вже стріла майнула. К. Іов. 3) Быстро
пойти, быстро уйти, быстро броситься. I
діти майнули по гориищх, по коморах, по
льохах,—усюди. Шевч. 108. Стороженъка
п'яна була, уснула, я, молода, на улицю
майнула. Чуб. V. 640.
Майовйй, найовнйй, &, б. Майскій.
Дощику майового ждали. О. 1861. III. 14.
Майор, ра, м. Маіоръ. Ум. Майбрик.

МайорйтЯ, ріб, рйш, гл. 1) Мелькать,
ішднѣтьсл слегка, изрѣдка. Сонщ майо^
рить між хмарами. Не вродила овощ то
там, то там майорить слива й груша.
ролч. у. 2) Развѣватьсл. Тільки чуприна
майорить. Ном. № 4419. Табакове листя
майорить на вітрі. Лубен, у.
Майбрці, дів, м. мн. Раст. 2ішііа
сіекапз Ь. ЗЮЗО. І. 142.
Майр&н, ну, лі. Раст. Огідапит пнуогапа.
Мбйстер, тра, м. 1) Мастеръ. По ро
боті пізнати майстра. Ном. № 7338. 2)
Иѣвецъ (кобзарь, лірник), обучающій п і
нію отданнаго къ нему въ науку ученика.
Вже того майстра нема, що я пристав,—
умер. Вересай.
Майстбрія, рії, ж. соб. Инструменты,
принадлежности мастерства. У того стельмаха однії майстерії на два вози не забе
реш. Самих сокир п'ять чи більше либонь.
Канев. у. Майстерія швецька, столярська,
кравецька.
Майстбрнйй, а, ѳ. Мастерской; искус
ный, способный къ мастерству. Майстер
на людина. Г. Барв. 435. Я майстерний
до слою діла. Там у Рожеві народ усе
майстерний. Кіев. у.
Майстбрно, нар. Мастерски.
\
Майстбрня, ні, ж. Мастерская.
Майстѳрбва, вої, ж .= ї. Майстрова.
Крають кравці, крають да вже й докравають, на молоду майстерову з ока погля
дають. Чуб. V. 1086.
Майстбрство, ва, с. Мастерство. Нова
мурована церква, простою майстерства.
Стор. II. 152.
Майстбрсьвнй, а, е. Принадлежащей
мастеру.
Майстр&т, ту, лс.=М агистрат.
Майстр&цький, а, ѳ ^ М а г и с т р а т с 
к и й . Всі майстрацькі бургомистри. ЕС1882. У. 353.
. Майстрб, рб, лс. Мастеръ. Ум. Мбйстрочко. Становили сіночки майстрочки.
Мил. 154.
Майстрбва, вої, ж. Жена мастера,
мастерового. Майстер старий, хлопець ма
лий, майстрбва молода. Чуб. У. 1085.
Майстрові,
вбї, ж. Мастерская.
Оддаймо його у слюсарі в майстрову,— не
хай лишень тою хліба спитає. Васильк. УМайстровйй, б, б. Мастеровой. Майст
ровий чоловік з його. Канев. у.
Майстрбвич, ча, лс. Сынъ мастер*Козел, у.

Майстровня—Маковиння.
Майстрбвня, н і, а*с.=Майстерия. П і ки. Уставки, вы ш и ты е изнбстнымъ узором*шов я шукати свою сина, як у москалі КоІЬ. І. 48.
Ш ківка, Кй, ж. 1) Маковка, головка
взяли. Прихожу у Київ, Кажуть, гцо він
у майстрових. Прихожу,— мій майстре мака. §) Цвѣтокъ мака. Катувала, морду
вала, та не помагало: як маківка на*го
майструє воза. Канев. у.
роді
Ганна росцвітала. Шевч. 22. Д ів
Щйстрочко, ка, м . Ум. отъ майстрб.
чина
почервоніла як маківка. Левиц. Пов.
Майструвати, р^ю, еш, гл. Мастерить,
1Р7. 3) М. водян£=мак водяний. Маркев.
дѣлать. Іш ли майстрі на Сгянську гору
166. 4) Маківки. Родъ вьшіитаго узора на
деревні рубати, церкву майструвати. Грин.
сорочкѣ.
КС. 1893. У. 2Я 8. 5) Хоровод
II. 35. Коло хлівця татусь майструє до
ная игра (см. Мак 8), а также красивая
мовину, Сим. 224.
дѣвочка, которую въ этой игрѣ, подъ ко
М&йський, а, ѳ. Майскій. І майський нецъ пѣсни, подбрасываютъ вверхъ, пред
Роанок веселий, і чорні очі гарні мов гла ставляя тѣмъ отряхиваніе мака. Гри^. Ш .
дять по душі. Левиц.
108. Ум. Мёківочка. Ї ї ж дочка^ як макі
Майтад&ти и майтол&ти, л&ю, еш, вочка: Рудч. Ск. Н. 49.
іл. Болтать, мотать, болтаться, мотаться.
Маківнйк, кй, м. Лепешка изъ м;еду я
Му (дяк) іт ака садити. Тільки борода та маку. Ум. Маківничбк. Тая бубличка \й даеу
носа майтолає. Мир. ХРВ. 258. См. Май- друга маківничка. МБ. І. 48.
далати.
Мйківочка, ви, ж. Ум. отъ мйківка.
Майталйтися, л&юся, ешся, и!=М айМакітерка, ви, ж. Ум. отъ макітра»
талати. А те помело (хвіст) ззаду тільки
Макітра, ри, ж. 1) Родъ большой глу
ковгіль, ковиль!.. Майталається. Сим. 211.
бокой глиняной посуды съ круглымъ дномъ
Мак, ку, м. 1) Макъ. Рараѵег вотпі- и значительно большимъ дна широкимъ
іеги т Ь.ЗЮ^О. І. 130. Сім рік маку не отверстіемъ, употребляющейся для помі
родило, про те голоду не було. Посл. М аки щеній муки, тѣста, масла и пр. и для распроцвітають і білим, і сивим, і червоним тиранія соли, пшена и пр. У гуцуловъ ма
квітом, МВ. 1. 102. З маком медовий шулик. кітра болѣе напоминаетъ глубокую мису.
Котл. Е н . Пироги з маком. Дурниця— з ма
Шух. I. 264. 2) Котловина. 3) Переносно:
ком паляниця. Ном. № 5156. Дівчина, маком голова у человѣка. I злому Трої супостату
заквітчана. Як мак процвітає. Расцвѣтаетъ макітру одділив од плеч. Котл. Ен. V. 49.
въ полной силѢ и красотѣ (о человѣкѣ). Ум. Макітерка. Носить дід макітерку, баба
Мёку наївся. Одурѣлт*. Ном. Л* Засипана сковороду. Грин. III. 314. У в. Макітрище.
як* маком дрібненько. 'Заговорила скоро,
Макітритися, рюся, гришся, гл. Въ
быстро. Ном. № 12895, На мак розбити, по
выраженіяхъ: голова макітриться, світ
рубати. Разбить въ дребезги, изрубить въ
макітриться. Голова кружится. Бас. 211.
мелкіе куски. Мёкои сісти. Погибнуть. Ма
Мавітршцѳ, ща, с. Ув. отъ макітра.
ком шйти. Шить мелкой строчкой. Я к ши
Мавовёць, вцй, м. = Маковинѳць?
тиме маком, то .:їстиме борщ з таком.
Мав?
Ой на горі мак, на долині мак, на
Вас. 211. О, як затрусить зеленим маком,
так держись бёрега. Подниметъ кутерьму горі маковець. Чуб. III. 48.
М&ковий, а, ѳ Маковый; съмакомъ.
разсердившись,— тогда берегись! Ном. №
Збудуй
мені світлоньку з маковою цві3359. 2)— стеян. Обыкновенный макъ. 3 )—
видюк,— самосій. Порода маку, зерна ко- тоньку. Чуб. У. 121. Маковий періжок.
тораго сами высыпаются изъ коробочка. Харьк. у.
Маковик, кй, м. = Маківник. Ум.
Чуб. I. 81. 4 )—польовий. Раст. Рараѵег
Маковичбк.
аг§ешопе Ь. ЗЮЗО. I. 130. 5)— водяМаковина, ни, ж. 1) Маковый стебель.
нйй. Раст, а) ИирЬаг Іи іеи т 8тШ і.
ЗЮЗО. I. 129, б) ^ т р Ь а е а аІЪа Ь. ЗЮЗО. Збудуй мені (хату) з лободи,—до чужої не
I. 129. 6)— самосій. См., 3. 7)—сліпий. веди; збудуй мені з м а ш и н и — для твоєї
Рараѵег огіепЫе Б. ЗЮЗО. І. 130.8) Ве бідної дівчини. Чуб. У. 122. 2) Раст. Р асенняя хороводная игра дѣвушекъ, жен- раѵег Кіюіаз. Вх. Лем. 433.
щинъ и дѣтей, описанная у Чуб. ЦІ. 47,
Маковйнець, нця, ж.=Маковина 2.
Грин. III. 107, 108. Ум. Мачбк.
Вх. Лем. 433.
Маковйння, ня, с. соб. Стебли мака.
М&ків, кова, вѳ. Маковый. Сей світ,
як маків цвіт. Ном. № 8259. Мінові устав КС. 1893. УІІ. 80.
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Маковиця— Малий

М&ковиця, ці, ж. Вершина купола
деркви, вершина горы. Гол.
Маковичбк, чк&, м. Ум. отъ маковйк.
Маковйще, ща, с. Поле, гдѣ былъ посѣянъ макъ.
Маковій, в ія , м. 1) Названіе дня, въ
который чтится память муч. Маккавеевъ—
1 августа. ХС. I. 78. Маркев. 17. Сумносумно. Оттак було по всій Україні про
тне ночі 'Маковія. Шевч. 150. 2)=Маколійка. В х.гПч. II. 10.
М аковійка, ки, ж = Маковій 1.
Желех. г
М акогін, гбну, м. 1) Деревянный
песть для растиранія соли, маку, пшена
и пр. Лисий як макогін. Ном. № 8661.
Макогін облизати. Получить отказъ въ сватовствѣ, то-же, что и гарбузй вхопити. О.
1862. Русин, весілля. IV. 1. 2) Пестъ
толчеи для зерна или сукна. Шух. I. 104,
113. 3) У мосяжник’овъ: а) при инкрустадіи: родъ деревянной колотушки для вбиванія въ дерево металлическихъ украшеяій. Шух. I. 278; б) при выдѣлкѣ глиняныхъ формъ для отливки мѣдныхъ вещей:
родъ колотушки, втискивающей модели въ
глину для полученія формы. Шух. I. 281,
283.
Макольбндра, ри, ж. и Макольбндрик,
к а, л(.=М акопійка. Вх. Пч. II. 10.
М аколйндра, ри, ж .=М акодьондра.
Вх. Пч. ІГ 10.
М акош йка, ки, ж. Птица коноплянка,
Ггіп£і11а саппаЪіпа. Желех. Вх. Пч. II. 10.
Макоржбник, ка, м. Коржъ съ макомъ.
М&кортеть, ти, до.=МаКотѳрть. Пос
тавила йому макортетъ з варениками.
Кв. I. 240.
М ікорти, тів, мн. Котловина. Лохв. у.
М&кортик, к у , лі.=М акітра. Шух. I.
106.
М&котѳрть, ти, ж. 1)=М акітра. Вас.
182. 2) Котловина. Мнж. 185.
Макотйря, рі, ж. Низко остриженная
голова. Полетів татарський баша з коня,
сторчака бритою макотирею. Мир. ХРВ.
128.
Макотр^с, са, м. Время собиранія маку.
М акоцвітний, а, ѳ. Глупый; идіотичный. Макоцвітний чоловік. Лебед. у.
М&кса, си, ж. Рыбная печень. «
М ак^луватий, а, ѳ. Неповоротливый,
увалень. Мнж. 185.
М ак^х, ха, л і.= М акуха. Шух. I. 164.
М акуха, хи, ж. 1) Сбоина, жмыхи,
лыл&мки изъ сѣмянъ конопли послѣ до-

быванія масла: 2) Увалень, в деповоротлц.
вый человѣкъ, безхарактерний человѣкъ'
вялый. Що т и за чоловік? Ти макуха?
сього не обстоїш/ Мир. Нов. І. 123. А г щ ь
був мабуть не макуха, розлютувався він і
злість його взяла. Греб. 379.
М ак^ховатий, а, е. 1) О камнѣ: ноз
древатый, пористый. Лубен, у. 2) О камышѣ: съ большими метелками? Ой густий
очерет, да й макуховатий. Чуб. V. 176.
М ак^шѳнка, ки, ж. Кушанье, сварен%ное изъ конопляныхъ сбоинъ. Вх. Зн. 34.
Малбй, лай, м. 1) Хлѣбъ изъ куку
рузы, гороху или проса. КоІЪ. I. 51. М алаю, малаю, я тебе за хліб не маю. Ном.
№ 14115. Иногда—вообще плохо выпечен
ный хлѣбъ, вязкій. 2) Раст. Просо, Рапісшп шіііасешп. ЗЮЗО. I. 130.
М алам^рити, рю, риш, гл. Жрать,
трескать. Я к був хлопнем, так цілісінький
день сидить та маламурить. Екат. у.
Слов. Д. Эварн.
Мал&та, ти, ал?.=Кулеша. Вх. Уг. 251.
Мадах&вчка, ки, ж. Ум. отъ малах&йка.
Малах&й, х&ю, м. 1) Плеть. Чи та
тар бесурменів малахаями як череду у по
лон заганяєте. Мет. 444. 2) Шапка съ
наушниками. ЗОЮР. II. 287.
М алахййка, ки, де.= М алахай 1. Ум.
Малах&вчка. Малахаєчка, що сама січе,
сама і крає. Мнж. 22. Малахаєчка-дротяночка. КС. 1882. V. 362.
Мадб8ний, а, е. Малый, пустячный,
ничтожный. Желех.
М албнѳчкий, а, е. Ум. оть малйй.
Малбньство, ва, с. 1) Малолѣтство.
З наленьства. Съ малолѣтства. З маленьства
він слабів. НВолын. у. 2) Малютка, крошка.
Малбсѳчхий, а, е. Ум. оть малйй.
Малбча, чі, ж. соб. Малыя дѣти. Ко
нотоп. у.
Мадигув&тий, а, е. Съ .вогнутою спи
ной (о животныхъ). Як здохне, борони Боже,
малиіувата скотина в двори чи овечка, чи
свиням чи корова, до вже не буде добра.
Малигуватий кінь»
М алйзна, ни, ж. Малость.
Малйй, 6, б. 1) Малый, маленькій, не
большой. З малої искри великий огонь бу
ває. Ном. М ала дитина. М ала вербочка.
М ам чоботи на мене. Н а їх сем'ю се мала
хат а. Х оч він малий серед панів чоловік,
та великий розум має. Ой гукну я на ма
лою: сідлай коня вороною! Мёт. 73. Час
малйй. Короткое время. Літа ж мої, літа.

Малик— Малолічний.

та чи молодії^ <к ж я час поділа за часи
малії. І'- Вар». 411. 2) У гуцулові, упо
требляется для названій различных!» жииотныхъ: малим называют!» волка, малою—
овцу; призываютъ теленка: малё! малё!
Шух- I- 22, 211. КоІЬ. I. 65. Сравн. ст.
Менший. По-мёлу. См. Помалу. Ум. Малёнечкий, маленький, >малесенький, малёсечкий,
манёнький, манёсенький, ианюній, ианюсень«ий, манюсюсенький, манюсюнечкий. Ой ти,
галочко чорная, маленькая! Скажи^ шлочко,
де моя миленькая? Мет. 48. Ще нема дчох
маленьких коробочок: одна маленька, а друш
малесенька. Левиц. Там хатина малесенька,
там діччина гарнесенька. Федьк. І. 7. Го
лівка в його була така малесечка, як зер
нятко. МВ- II. 103. Вилися між деревами
якісь сіресенькі пташечки малесечкі. МВ.
(О- 1862. І. 72). Жінка маненька, короте
сенька. МВ. 11. 132. Горобчичок манісенький, на ніженьку кривісенький. Нп. Ти ж
моя манюсюнечка! Г. Барв. 100.
М алйк, кё, * .= Г а м а л и к .
М аликувётий, а, е= М ал и гувати й .
М аликувётий віл. Волъ съ ямкой между
ребрами.
Малина, ни, ж. 1) Малина, КиЬиз
і(1аеи§. Під горою малина. Чуб. Дичко як
малина. Чуб. 2) Красный флагъ на воротахъ свадебваго двора, выставляемый въ
Черниг. г., какъ удостовѣреніе цѣломудрія
новобрачной. То-же, что и корогвё въ свадебвомъ обрядѣ. МУЕ. III. 158. Ум. Ма
линка, малйнонька, малйночка. Чуб. V. 805.
1047.
М алинівка, ки, ж . , Наливка мали
новая.
М алйнка, ки, ж. Ум. отъ иалйна.
М алйнник, ка, м. Малиновый медъ,
квасъ
Малйновий, а, е. Малиновый.
М алйнонька и малйночка, ки, ж.
Ум. отъ малйна.
М алинйк, к ^ , л.=М алинівка*.
Малйти, лю, лйш, іл. Умалять, умень
шать.
Мал йтися, люся, диш ся, гл. 1) Ума
ляться, становиться меньше. 2) Поступать
по дѣтски. 1 так звані старші між дітво
рою хочай би й не повинні воює малитися,
бо вуса мали... про те не відріжнялись
від дітей... і ласощів забагали і все. Св. Л.
136.
Малйшко, ка, м. Малютка. Левч. 68.
М алісінький, а, е. Чрезвычайно ма
ленькій, крошечный.
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Мёлість, лости, ж. Дітство, дѣтскій
возраст!.. Обдав старий своє... егрце малій
дитині. Старість побратались з малістю.
Мир. ХРВ.
00.#
#
Маліти, дію , еш, іл. Умаляться, умень
шаться. Той мусить рости, я ж маліти.
Єв. і. III. 30.

Мёдіч, чі, ж. Мелочь, все маленькое,
мелкое. Вх. Зн. 34.
М&ло, нар. Мало, немпого. Возуму багато,
а грошей мало. Ном. № 1553. А діти на тое
і мало не дбають. КС. 1883. II. 469. Мало
не, мало-мало не, мало що не. Чуть не,
чуть-чуть не, едва не. За ним ідуть маломало не три тисячі. Макс. Мені мало рук
не вломили, а ти мовчиш. МВ. (О. 1862.
ПІ. 70). Боже мій! мало коромисла не
впустила і слова не промовлю — зраділа.
МВ. 1. 19.. За мало. Слишком!» мало. Ні
мёло не. Нисколько. Ой ви ж мені в злій
годині ні мало не ваоюкі. Мет. Сравн. ст.
Мёнше. Менше вкусиш, боршс лигнеш. Ном.
№ 5588.
Маловёжити, ж у, жиш (собі щось,
когбсь), гл. Не придавать значенія, не
цѣнить. Желех.
Маловёжний, а, ѳ. Не имѣюіцій зна
ченія, незначительный. Желех.
Малов&жність, ности, ж. Незначитель
ность. Желех.
Маловір, ра, м. Маловѣръ. Коли Бог
траву так зодягає, то як більше час, ма
ловіри. Єв. Л. XII. 28.
М аловірний, а, е. Маловѣрный. Бог
зодяштиме вас, маловірні, вв. Мт. VI. 30.
Малодосвідиій, я, с. Малоопытный.
Діт и малодосвідні. К. ЦН. 192.
М алозѳмёлля, л я , с. Малоземелье.
Малозѳжёльний, а, ѳ. Малоземельный.
М алодіт, та, л(.=М алоліток. В мене
діти-малоліт и не здужають ч степ ле
т іт и. Чуб. V. 827.
М алолітка, ки, об. Несовершеннолѣтній. На що на горе вродила, малоліткою
женила. Чуб. V. 668.
М алолітній, я, е= М ал оліток. Ще
малолітній, тільки гце сімнадцять літ.
Г. Барв. 402. Ум. Малолітненький. Грин.
III. 339.
М алоліток, тка, м. Малолѣтній, несовершеныолѣтній. А у вдови дочка росла і
син малоліток. Шевч. 586.
М алолічний, а, ѳ. Малочисленный.
(Татари) гцо-весни по свіжій паші пускали
свої загони скрізь по наших осадах, ха
9
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Малолюддя —Малярівна.

паючи людей необачних, або малолгчних.
К. Грам. 35.
Малолюддя, дя, с. Малолюдіе.
Малолюдний, а, ѳ. Малолюдный. К.
Гр. Кв.
Малолюдно, нар. Малолюдно. Тепер
у полі малолюдно. Волч. у.
Маломбвний, а, е. Неразговорчивый,
молчаливый. Желех.
Маломбвність, н о сти ,.ж . Неразговор
чивость, молчаливость. Желех.
Маломбцний, а, е. Малосильный.
»,
Малорбслий, а, ѳ. Малорослый.
Малосйлий, а, 6. Малосильный. 1 про
тебе, старче малосилий,' ніхто й слова не
промовить.» Шевч. 668.
М алосйддя, л я , с. Малосиліе.
Малосйльний, а, ѳ = Малосилий.
Оженив мене малолітньою, малолітньою,
малосильного. Грин. III. 339.
Мальбваиий, а, ѳ. 1) Расписанный, рас
крашенный. В нього хата з сосни, з ялини,
вся мальована. Чуб. III. 416. Купи ж мені,
мати, мальовані п'яльця, Мет. 2) Цвѣтной,
изукрашенный. Прилетіла пташка—мальо
вані крильця. Мет. 103. Ой із города із
Трапезонта виступала галера трьома цвіщами процвітана, мальована: ой перейм
цвітом процвітана— златосиніми киндя
ками побивана; а другим цвітом процві
тана— гарматами арештована; третім
цвітом процвітана— турецькою білою габою покровена. Лукаш. 15. 3) Красивый (о
человѣкѣ); выхоленный, красивый. Іде було
собі як мальована: очі у землю спущені, і
не дивиться. МВ. Та й поберемося, моя
крале мальована. Шевч. 621. Не пускайте
до нас ваших мальованих паничів, що вмі
ють дівочим розумом і серцем, як пахущою квіточкою, гцо - дня міняючи, забав
лятися. К. (О. 1861. І. 313). Мальованим
конем не далеко в'їдеш. Ном. № 5248.
' Мальбвка, ки, ж. Раскрашиваніе, разрисовываніе. Вас. 183, 184.
Мальовнйй и мальовничий, а, е.
Живописный. Леонид глянув з човна на т у
мальовничу групу
і осміхнувся. Левиц.
Прозою мальовничою нам їх (думки) пере
казано. К. (О. 1861. II. 231).
Мйльство, ва, с. Малолѣтство, дѣтство.
Терпіла з мальсіта всяке зло. Мкр. Г. 18.
Малювйння, ня, с. І) ІІисаніе крас
ками, рисованіе. 2) Живопись. Дивне ма
лювання ожило на тлотні. Левиц. 3) Кар
тина. Посте юнця до богомаза, щоб малю
вання накупив. Котл. Ен. IV. 24. Гарним

малюванням стіни обвішані. К. Д. Сер. 31.
Ой ти, дівчино, мов малювання! Нп. 4)
Окраска. 5) Изображеніе, описаніе (сло
весное). (Квітка) почувава» на силах, гцо
здолає дойти ширшої правди в малюванні
К. Гр. Кв. XIX.
Малювйти, люю, виг, гл. 1) Писать
(красками), живописать; рисовать. Не та
кий страшний чорт, як його малюють.
Ном. № 4233.2) Красить, малевать, расписы
вать. Ой там на горі, малювали маляріг
малювали, рисували чорні брови мої. Чуб.
У. 15. 3) Изображать. Ользі здавалося,
що той вечір буде якийсь не простий, будетакий веселий, яким його малювала ї ї мо
лода фантазія . Левиц. Пов. 141. 4) Остав
лять знаки отъ ударовъ. Пахай малює
вдовж жидівську спину. Шевч. 136.
Малювйтися, лююся, ешся, гл. 1)
Изображаться. Н а килимі дуже ясно ма
лювався здоровий лев з густою гривою. Ле
виц. 2) Румяниться. Червоніла як калина,
хоть не малювалась. Мкр. Н, 4.
Малюк, кй, м. Мальчикь, маленькій.
Може тепер і не так: я ще малюком
туди заглядав. Св. Л. 24*.
Малюнок, нка, м. Картина; рисунокъ.
Я обіцяла школярці передати при нагоді
книжку з малюнками. Г. Барв. 42. Упо
требляется также для обозначенія карти
ны природы или словесиаго изображенія.
М ій повоз швидке покотився, малюнок збли
жувавсь до нас. Щог. Сл. 103.
Малюсенький, а, ѳ=М алѳсѳнькяй.
Крошечный. Левч. 62.
Малюта, т и ,* . Малышъ. Стор. II. 112.
Малюхний, а, ѳ. Крошечный, очень
маленькій. Левч. 62.
М алюцький и малю чкий, а, в = М а дю хннй. Уг. Лем. 433.
Малй, л й ти , с. Малютка, малышъ.
Нашому маляті лиш слинку ццвтамиНом. № 1038. Ум. Малятко.
Мадйр, рй, м. Живописець, художникъ. Коли б же мені ш иї малярі,—ви
малювала б милого собі. Мет. 52 Там ма
ляр продає образи. Левиц. Ум. Малярик.
То я б собі була малярика мала, я б своє
личенько тоді змальовала. Чуб. У. 100.
Малярбнко, к а, *. Сынъ живописца,
маляра.
Малйрик, ка, м. Ум. отъ малйр.
М алярйха, хи, до.=М адярка 2.
М алярійна, к и , ж. Дочь живописца,
маляра.
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Малярка—Мандебурл ник.
Малйрка, ки, ж. 1) Женщина-живоцнсецъ. 2) Жена живописца, маляра.
М алйрня, ні ж. Мастерская живо
писца.
Малйрство, ва, с. Живопись. В ін ве
лику силу у малярстві знає. Кв.
Малйрський, а, е . 1 ) ІІринадлежащій
живописцу. 2) Малярный, малярскій.
Малярувйти, р^то, еш, гл. Заниматься
живописью, малярствомъ.
М алярч^к, кй, м. Ученикъ живопис
ца, маляра.
Малйса, си, ж. Свекловичная патока.
М аляскбвий, а, ѳ. Изъ свекловичной
патоки. Маляскова горілка.
Малйтко, ка, с. Ум. отъ малй.
М&ма, ми, ж. Мама. З бідою, як з
рідною мамою. Ном. Л? 2226. Ум. Мймка,
■ймонька, ийиочка, иаиунечка, мамуня, мамусенька, маиусечка, мамуся. Ой, мамочко,
ой, мамочко! ви не бийте мене, ви не
лайте мене,— коли я вам докучила, то од
дайте мене. Грин. III. 192. Ой таточку
наш, таточку, де ти подів мамочку? Грин.
ПІ. 366. Як дочка стелила, легенько здихнула: пгцоб моя мамуня здорова заснула/*.
Гриш III. 691. Мамунечко, я коло вас.
Мир. Пов. І. 171. Мамуню ж мої рід
ненькі, мамусенько! Дайте ж мені раду!
Грин. III. 875.
Мамйй, мамай, м. Каменная статуя
въ степи. См. Баба» КС. 1882. V. 348.
М амалйґа, і*и, ж. Родъ кушанья изъ
кукурузной муки. Чуб. VII. 442.
Мймин, на, не. Маминъ. Я маминих (чо
біт) не взував, бо без підків і пришов. Чуб.
У. 1126.
Мамій, мій, лс. Матушкинъ сынокъ.
Нам таких маміїв не треба. К. А мовчи,
мамію! доки ти ревтимеш,? Черк. у.
Мймка, ки, ж. 1) Ум. оть мйма. Люб
лю, мамко, Івана. Та нема т их городянок,
Що продають рідних мамок. Мил. 192. 2)
Мамка, кормилица.
Мймкати, каю, еш, гл. Часто говорить:
яиймр!“ звать мать.
Мамкув&ти, к^ю , еш, гл. Быть кор
милицей. Желех.
Мймонька я мймочка, кн, ж. Ум.
оть мйма.
Мймрати, раю, еш, гл. 1) Шарить,
разыскивать ощупью. Він мамра, мамра,—
так не найде, бо сліпий. Новомоск. у. 2)
Говорить непонятное. Мймре в гарячці. Бре
дить. Вх. Лем. 433.
Мймснк, ка, лс— Мамій.
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Мамула, ли, об-* Неповоротливый человѣкъ, увалень. Мнж. 1X5.
Мам^лити, лю, лиш, гл. Пачкать' га
дить.
Мам^н, на, м Злой духъ, у водя тій
жріпцинъ, морочащій людей и пр. Шух.
І. 43
Мамина, ни, ж. Закрытая, замаскиро
ванная фигура. Вх. Лем. 433
М ам^нечка, к и г ж. Ум. оть мйма.
Мам^нка, ки, ж. Кукла. Вх. Лем. 434
Мамуня, ні, ж. Ум. оть мама.
Мам^сѳнька и мам^сѳчка, ки, ж.
Ум. оть мйма.
Мамуся, сі, ж. Ум. отъ мйма.
Мймця, ці,
Мамуня. Запорожець,
мамцю, запорожець водив босу на морозець
Мет. 238. Сядай. мамцю, коло мене! Грип
III. 680.
Мймчин, на, не, 1) Маминъ. 2) Мам*
кинь.
Мймчити, чу, чиш, іа = Мамкувати.
Мймчич, ча, лс. Сынъ мамки.
Манй, нй, ж. Призракь, обольщеніе,
ИЛЛЮЗІя. Се не мана— перед очами твоїми
матінка твоя. Греб. 342. Ману пускйти,
напускйти. Морочить, дурачить, отводить
глаза. Еней пустив на нас ману Котл.
Ен. І. 16 Пускають між народ ману.
Греб. 328. Хвалиться: хазяйка добра лю дина, а про те— Бог йою знає! Може таку
ману пуска. Мир. Пов. II. 89.
Манастнрйщѳ, ща, с 1) Мѣсто, гдѣ
былъ монастырь. 2) Мѣсто, принадлежащее
или принадлежавшее монастырю.
Манастйрськнй, а, ѳ Монастырокій.
Манастйрь, рй, лс. Монастырь. Посадили
на покуту в монастырь. Левиц. Підвестй
під манастйрь. Одурачить. ОбіУурлв геть
нас старий; так підвів під манастйрь
Манйтка, кн, ж. Платокъ. Втерла
чорні очі писаное манатков. Федьк. I 100
Манйтки, ків. а) Пожитки. Микола вдосвіта
забрав свої манатки г пристав до друшг
ватаги. Левиц б) Одежда плохая. Жиди
посхоплювались, да піднявши манатки, так
і майнули. Рудч. Ск. II. 194.
Манйттй, тя, с. соб. Лохмотье, тряпки
Манахвбйка, кн, ж. Родъ игры въ
карты. КС. 1887. VI. 471.
Мандѳб^рка, ки, ж. Порода картофе
ля, распространившаяся преимущественно
изъ г. Магдебурга. Вх. Зн. 34.
М андебурянйк, ка, лс. Хлѣбъ изъ
муки и картофеля, называемаго манде
бурка. Вх- Зн. 34 Желех.
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Мандель -Маноцівник..

Мйндѳль, длю , т. Мѣра при склади* гою човна. Левиц. 2) Обманывать. Привела
іїЯніи сионовъ, горстей конопли и пр. ВЪ сина додому та й не довго втішалась. І[().
15* (Желех.) или 50 штукъ. (Гол. Од.В5). переду манила, хто питав, неначе б »го
М анджак, ка, ис. Насѣк. тараканъ. вона одпросила свого сина. Левиц. І. 04.
А не маните ж? Справді зробите? КонНІаНа огіспМік. Их. Нч. І. 5.,
Мандж&тн, ж&ю, еш, гл. Поснѣшно стантиногр. у. Манять брехнями народи
и,'і.ти. Я. п'ять грошей розміняю, десять К. ЦН. 286.
Манівбць, вцй, м. ІІуть не по про
пожинаю, на Вкраїні дівчинонька, до неї
ложенной дорогії, а минуя ее. Хоч гщ
манджаю. Чуб. У. 1125.
Мйндра, рй, ж. Раст. ? КС. 1805. спустився я і в смертную долину, з то
бою, Боже мій, і там я не загину: і звідти
VII. 70.
Мйндри, рів, мн. Бродяжничество. В манівець твій охезл мені покаохе, і палгіцн
<)<>мівці вже нудяться, за господарство не твоя дорогу правди вкаже. К. ЇІсалт. 54,
беруться: мандри пахнуть. Г. Барв. 458. Мов божевільний дрегнув із поля додому.
Ще мало у мандрах пропало, мов їх земля Не гледів і дороги, манівцем так і стри
проглинула! Мир. ХРВ. 51. Пішов у бав. Г. Барв. 198. Що ти пійдеш да доріохкою, а я піду манівцем. Чуб. У. 286.
мандат.
М андрйка, ки, ж Лепешка изъ сыру, Бери, сестро, фбло-злото та йди манів
муки и яицъ, родъ сырпика, нриготовлле- цями, гцоб ми тебе не догнали, щоб ми
маго па разговѣнье послѣ петровокъ,— 29 тебе не вбили. Чуб. У. 912.
Маніжити, жу, жиш, и . Бить. Я б її
іюіш. Зозуля мандрикою вдавилась. Нон. №
до стовпа на цілий місяць, як ту собаку,
471. Ум. Мандрйчка»
прив'язала...
що - дня сирицею маніжила.
Мандрівбць, вцй, м. Странникъ; нутеМир.
Иов.
II.
95. Маніжив-маніжив (вов
шественникъ.
М андрівка, ки , ле. Странствіе; иуте- кулаку) стілко йому схотілось, та тоді
шестиіе. Заберу дітей я т а ' піду в манд вже тілко пустив. Мнж. 139.
рівку. Мет. 245. Ум. Мандрівочка. Як узяв
Маніжитися, жуся, жишся, гл. Же
миліш милу да за білу ручку да повів її маниться; нѣжничать.
да в мандрівочку. Грин. III. 205. А наМанір, ру, де. Манеръ, образецъ. У
ѵюму Василечку мандрівочка пахне. Мет. нас юпки не на такий манір шиють.
500.
Кіев. у.
Мандрівний, а, ѳ. Странствующій; за
Маніра, ри, ж. Манера? Не турбуйся,
хожій.
бо то думок пакосна маніра. Мкр. Н. 12.
, М андрівочка, ки, ох. Ум. оть манд
Маніритися, рюся, рншся, гл. Жема
рівка.
ниться.
М андрівський, а, е — Мандрівний.
Манірний, а, е. Манерный. Наші вель
Примандрує (ветаровину піп) не знать можні пани такі манірні. К.
Манісінький, а, е = Малісінький.
вішки,— от було й кажуть: мандрівськщі
піп служив. О. 1861. XI. 8.
Мил. 216.
М андрування, н я, с. Странствіе.
Маній, нії, ж. 1)=М ана. Причепився,
М андрувати, р^ю, еш, іл. 1) Стран як тая манія. Чуб. І. 196. 2) Кошениль,
ствовать, путешествовать, ѣздить. Де то сурикъ. Щоки терли манією, а блейвасом
моя Катерина >з>Івасем мандрує? Шевч. і ніс, і лоб. Котл. Ен. III. 49.
Манлйвий, а, ѳ. С облазнительны й,
79. Я гадаю мандрувати. 2) Отправлять
ся, ѣхать, уходить. Ой не плачте ви, обманчивцй.
карії очі, од роду мандруючи. Чуб. У. 888.
М&нна, ни, ж. 1) Манна. Чуб. І. 74.
Сватай мене, Марку, чи не оддасть мати. І манна на народ посипалася грядом. К.
Я к не оддасть мати, будем мандрувати. Псал. 178. 2) Раст. Оіісегіа Яиііапз. ЗЮЗО.
Мет. 99#
*
1. 124. 3) Молоко? Я к би вівці на сукро
Мандрьбха, хи, ж. Бродяга, пота виці попасли, зараз би їм уняло манну—~
скуха. Квартал єсть цілий волоцюг, мор вони утратили би молоко. Шух. І. 210.
гух, мандрьох, ярижниць, п'яниць. Котл. Ен.
М&нок, нку, ле. Достояніе, имущество.
Манити, ню, ниш , іл. 1) Манить, заМ аноцівник, ка, ле. Волшебникъ, колнанцвать, завлекать. Манить, як кота дунъ. Запорожці матцгвники були, т акії
мишею. Ном. Л® 3100. Молода дівчина не лицарі були— страшне діло! Оце розсте
наче манила до себе молодого хлопця з дру лить бурку по воді, та сядуть по вуглах
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Манта— Марево.
цотирі чоловіка , т а и пливут ь.

КС. 1882
XI] 591. Ум. Маноцівничок 1в. 592.
Щ и та, ти, ж Родъ сукоенаго плаща,
свйти, сшитой мѣшкомъ Чуб. VII 420.
Ц]ух. I 138 Ой сиж у я, си ж у , па пи лат
приперся , м а н т а мг ш ирока, полам и ут ер
ся. Федьк. I. 42
Мантачити, чу, чйш, іл. 1) Точить
косу мантйчкою. Мнж. 185 Косу мантачити. Черниг у 2) Тратить, мотать.
Мантйчка, ки, ж. Родъ узкой лопа
точки, намазанной смолою съ пескомъ и
служащей для остренія косы. Мнж. 185
М антилйти, лйю, еш, гл. Болтать,
махать. А він іде та свиткою мантиляе
Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Мантйти, чу, тиш, гл. Выманивать,
выклянчивать, выпрашивать
Мант'^ди, т^ л , ж. м н 1) Подачки,
собранныл колядниками или нищими Ле
бед. у. 2) Родъ пирога изъ кукурузной
муки съ сыромъ Вх Зн. 35
М ант^лити, лю, лиш , гл Выманивать
подачки.
М ант^лки, к ів , м. ж». Лакомства, сласти,
также баранки, булки, привозимые съ яр
марки и пр. О. 1862. IX 127. Б у л а оце
на ярм арку
ків. Мирг.

та

куп и ла

д іт я м м ан т ул -

у. Слов. Д. Эварн Иногда
употребляется въ значеній, разнообразный,
неоднородный товаръ, преимущественно
мелкій. П о к а зує на суздальщ в , що зайняли
(на ярмарку) р я д з образами, лож ками,
поясами і ингиими м ан т улкам и О 1862
IX. 63. К рам ар ь з усяким и м ант улкам и,
склада усе, гцо лучит ься к у п и т и по вигоді,
вощину , ст а р і чоботи , віск, м у к у , пір'я,
щетину, полот на О. 1862 IX. 69

Мантйр, ра, ж. Обманщикъ, мошенникъ. Вх, Зн. 35.
М ан^рія, рії, ж . Пожитки? Н у , о т
вже всю манурію свою поскладала, то можна
й їхати. Хорольск. у. Слов Д Уварн
Манати, ну, ниш, іл Манить, прима
нивать. Зміев. у.
Манитися, нбться, іл безл. Тянуть
(къ чему), хотѣть, хотѣться Каже: „як
мати схочуть* —Хиба самій не манеться? МВ. 11. 101.
Маи^шѳчка и манишка, ки, ж Ма
лютка. Та воно м ануш ечка, — не вий йою.
Волч. у.
Мйньва, ки, ж. Лѣвая рука, шуйца.
Манькб, кй, л«.=М анькут.
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М аньк^т, та, м Лѣвша
Манюній, манюнький, манк>се(і)нький, манюсюненький и манюсншѳчкий,
а, е Ум. оть малйй Очень маленькій,
крошечный
Манйк, к& м- и манйка, ки, ж і)
Чучело. А ще б'ють т ет ерюків на манякч.
2) Вѣха. Багацько снігу, але дарм а! М а
няки в ш ляхом, т о пот раплю
Канев. у
3) Призракъ, привидѣніе. Боюсь сіх відьом
да маняк. ЗОЮР. II 42. 4) Статуя*** Б ан я
(церковна) виведена зкруглп іран част а ,—
одна іранка більш а, а друці менша, і на
кож ній більш ій гранці вікно, а на менш ій —
замгець вікна, м аняк з норною м арм уру

Св. Л. 25.
Манйчити, чу, чйш, гл.=М аячити
Д алеко над Россю м анячив якийсь м агазин
з червоної цеїли. Левиц. Образ за образом
м и н я ч а т ь , м и н а ю т ьс я , десь зникаю т ь

Левиц.
М&па, пи, ж*• Географическая карта
Гал.
• Марі, рй, ж. 1) Призракъ, привидѣ
ніе. В они ж , бачивш и його, що ходит ь ш>
морю , дум али , гцо се м а р а . ви Мр VI 49
В асилина з'явилась г ечезли, як мара Ле
виц. Щ о ж се т аке ? Се не мира, моя се
м ат и і сест ра . Шевч 340 2) Злой духъ.
разновидность чорта, обморочивающій лю
дей, затем няющій имъ разеудокъ. чтобы
завести ихъ въ опасное мѣсто Чуб I 196
Т уди мене м ара несе, де грають м узи к и
Гол IV 460 Убрався в са ж у , нк м ара

А мара йогб знав, де він ся подів! А чорть
его знаетъ, куда онъ дѣиался! Каменец у
3) Сонъ, сновидѣніе, греза Сон — м ара ,
Б о ї —віра Ном. № 11345 Чаще во мн. ч.*
мари. Ой м ісяцю -місяченьку! не світ и н іком у ,
т ільки мой м у миленькому, як іде додому .
С віт и йому вдень і в т ч і і розганяй мари

ЗОЮР II 240^ У Левицкаго употребл
въ значеній: мечты. Н е з]юсли вона в роокошг. М а р и об т а к и х
здались їй п уст и м и .

х а т а х рискгш них

Маранча, чи, ж. Множество М аран ча
іусении на к а п уст і . Вх. Лем 434
Мараст, ту, ж.=М ерест 1 Вх Уі 26!
Марв&вкати, каю, «ш, гл - М ая вкати
М&рга. ги, ж.—Маржина Вх Зн 35
М&рѳво, ва, с. 1) Сухой тумань, волнующінея испаренія. С онш піднялось сисо
ненько , роса висохла, над ст авкам и, на&
садками зат рем т іло ясне марева Левиц
1. 9. 2) Миражъ, обманчивое видѣніе М а -
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Марена—Марнотравиця.

рево, паноче, увесь світ мороче. Ном. № 3059.
Марево мріється, неначе діється. Ном.
№ 13431.
'
Марбна, ни, ж. 1) Чучело, которое
дѣлаютъ въ праздникъ Ивана Купала.
Чуб. III. 193. 2) Раст. КиЪіа ііпсіогиш.
ЗЮЗО. I. 134. Ум. Марёнка. Марёнка па
хуча. Раст. Аврегиіа обогаіа. ЗЮЗО. I.
113.
Шрѳць, рця, м. Мартъ (мѣсяцъ). В
марейь гце змерзне старець. Ном., стр. 282,
№ 413.
Маржйна, ни, ж. Скотина. Вх. Зн. 35.
Тітка... завела його (пастушка) до багача,
чи не взяв би до маржинп. Федьк. Ум.
Маржйнка.
Міри, нар, мн. 1) Носилки (для умершихъ). Несли труну на марах бояре. Кн.
1. 114. Щоб тебе на марах вйнесло! Ж е
лаю тебѣ смерти. (Проклятіе). Ном. Л? 3791.
2) См. Мара 3.
Марйна, ни, ж. 1) Раст.: а) ГугеіЬгит
согутЪовшп. ЗЮЗО. I. 133; б) АпіЬість
поЬіІів. ЗЮЗО. I. 111. 2) Рыба ВагЬиз
ЯиѵіаШіз. Браун. 25. Шух. I. 24.
Мірити, рю, риш, %л. Грезить, меч
тать. Поетична дуиса марила. Левиц.
Пов. 11.
Мірятися, риться, іл. безл. Грезиться,
представляться, сниться.
Маришка, ки, ж. Раст. Огі@апшп ѵиі§ а г е = материнка. Лв. 100.
Шрищѳ, ща, с.—Мара.
Марім’ята, ти, ж. Раст. Тапасеіипі
Ьаізатііа. Вх. Лем. 434.
Маркітний, а, ѳ. 1) Скучный, невесе
лый, недовольный, огорченный. 2) Жуткій.
Маркітно, нар. 1) Скучно, невесело.
2) Жутко.
Маркбта, ти, ж. Тревога, безпокойство; дурное расиоложепіе духа.
М&рмаэйнка, ки, ж. Шапка изъ синяго или краснаго сукна, съ загнутою мѣховою опушкою. Гол. Од. 70. ’
Марийва, ви, ж. Презрительно о лицѣ:
морда, рожа. Одпас уже товсту мармизу!
Мірмор и мірмур, ру, м. Мраморъ.
З мармору вироблена постать. Мир. ХРВ.
388. Якого там срібла, злота, квіток, мар
мору! Левиц. I. 223. Широкий ганок з бі
лого мармуру. Федьк.
Марморбвий и мармурёвий. Мрамор
ный. Ой у тлю край дороги стоїть ка
мінь мармуровий. Ушиц. у. Цілий день
сном мертвим міцним спиш ти в гробі
мармуровім. К.

Мармбс, са, л .= М ар м и за -М а р м у за
У в. Мармосяка. Херс. Екатер. Слон, д ’
Звари.
Мармотіти, ч^, чеш, гл. Вормотать.
Мармиза, ви, об. 1)=М арми8а. 2) ц 0.
отеса, грубый человѣкъ? Н а вгороді гар.
б у зи ,— нема мою м арм узи (о парнѣ). М ет
101
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Мірмур, ру, м. 1) См. Мармор. 2)=^
ІІтица Кропивник. Вх. ІІч. II. 7.
Мармурник, ка, м. Раст. ЗаіЬугиь
вііѵеяігів. Лв. 99.
Мармурёвий. См. Марморовий.
Марм^рок, .рку, м . Родъ глины. ІЦух.
І. 95.

М ірне, н а р .-—Марно. Ой п л ач у я , пла
ч у , свої л іт а м арне гпрачу. Мет. Ум. Марнёнько. Ой і я к ним (літам) не марненььо
йт и: ніком у нас ш ан уват и . О. 1862. У І. 30.
М ірнйй, а, е. 1) Пустой; тщетный,
напрасный. У мене п т м арною слова по
скаж е. НВолын. у. В озінівався м ій милень
кий т а за м арне діло. Чуб. Т а я прокляв
його оселю м а р н у . К. Іов. 11. 2) Худой,
болѣзненный на видъ. Сест ро ж моя,
сестро , сестро дорогая! Ой чого ж т и,
сестро , на л и ч ку м арная? Грин. III. 401.
М ірник, ка, м . Вѣсъ. Вх. Лем. 434.
Марнйця, ці, ж . Ііустякъ, ничтожная
вещь. Желех.
М ірність, ности, ж. 1) Суета, тщета,
суетность. 2) Ничтожность, пустота.
Марніти, нію, еш, іл. Чахнуть, худѣть, вянуть. М а р н іє т а й м арн іє П а р а с я моя. МВ. II. 25. А щ об личко не
м арніло з чорними бровами, — до схід сопи,я
в т ем нім л ісі ум ийся слю зам и . Шевч. 81.

Мірно, т р . Попусту, напрасно, безъ
пользы; тщетно. Л іт а м о ї м олодії марно
пропадаю т ь. Шевч. 43. Я к м арно наж ив ,
т ак марНо й піде. ІІом. Л? 7213. М арно
перегоріло і перетліло моє ж и т т я. Левиц
Ум. Марнёнько. Я к бат ька покипели, марненько загигт и. Лукаш. 10.
Марновірство, ва, с Суевѣріе. Желех.
Марнод^мець, н ц я, м. Пустодумъ.
Марномбвець, вця, м . Пустословь.
М арноті, ти, ж. 1) Суета, суетность
Угор. 2) Малость, ничтожная вещь.
М арнотрів, ва, ж.~М арнотравѳць.
Марнотрівѳць, вця, м. Расточитель,
мотъ.
М арнотрівити, влю, виш, гл. Мотать,
расточать.
ч
М арнотрівиця, ці, ж. Мотовка, расто- (
чительница. Гол. III. 167.

Марнотравний—Маслакуватий.
Марнотрйвний> а, е. Расточительный.
Марнотрйвство, ва, с. Мотовство, расто
чительность.
Марнотрйт, та, м. Расточитель • Черн.
Марнотрата, ти, ж. Расточительность,
мотовство.
Марнотратити, чу, тиш, и.= М арнотравити.
Марнотратка, ви, ж. Расточительница.
Марнотрйтний, а, ѳ. Расточительный.
М&рнотрйтник, ва, дс.=МарнотратВх. Уг. 251.
Марнування, ня, с. Напрасная трата,
потеря.
Марнувйти, ную, ешх гл Попусту,
«безъ толку растрачивать, истреблять. Мар
нують ліс пани: ще молодий, ріс би та
ріс, а вони геть увесь вирубали. Каменец. у.
Марнує чоловіка: бере великих у гвардію, а
еони не вертаються * дітей від них нема.
Каменец, у. Марнувйти час. Попусту терять
время.
Марнуватися, нУюся, ешся, гл. По
пусту пропадать, приходить въ упадокъ.
Господарство марнується. Левиц.
Мароввй, вй, ж. Трясина, топь, бо
лото. Угор.
Мартйн, на, м. Птица: мартынъ, ры4)оловъ. В небі крут илися білі м арт ини і
чайки. Левиц.
Мартовйй, й, 6=М арцьовий.
Мартовйв, вй, м. Родившійся въ мартЬ. См. Марчук.
Мартопдйс, са, м. Вертопрахъ, фигллръ Там мартопляс кричав, сміявся.
Котл. Ен. НІ 53
Мартюк, вй, м. Заяцъ, родившійся ьъ
мартѣ. Ум. Мартючбк.
Маруда, ди, об. Копотунъ, копотунья,
мямля, мѣшкотный.
Марудитися, джуся, дишся, гл. Коаіаться, возиться, мѣшкотно дѣлать.
МарУдний, а, е. Копотливый, медлен
ный, мѣшкотный.
Марудність, ности, ж. Копотливость,
мѣшкотность.
Марудно, нар. Копотливо, медленно,
мѣшкотно.
Марина, ни, ж. Раст. Маточная тра
ва. Маігісагіа, РугеіЬгшп рагіЬепіпт. Вх.
Пч. I. 12. А маруна посходила та пополооіла. Гол. I. 290.
Маручйти, чу, чйш, іл.—Мурчати.
Вх. Лем. 434.
Мйрфа, фи, ж. У гуцульскихъ древо-
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рубовъ: дерево, сбиваемое въ плоты для
сплава по рѣкѣ. Шух. I. 181.
Мархбтва, ви, ж. Махорка. Ум. Мархбточка. Ой курив я мархоточку, а тепер
лехкий табак. Грин. 111. 244.
Марцйвки, вок, ж. Раст. Авіег сЬіпепзіз Ь. ЗЮЗО. I. 171.
Марципйн, ну, м. Родъ нирожнаго.
Обійдеться циганське весілля і без марци
панів. Чуб. і. 300.
Мардівкй, вбв, ж Цыплята, вылу
пи вшіеся въ мартѣ.
Марцьбвий, а, ѳ. Мартовскій. Нема
з нього нічого, як з снігу марцьового. Чуб.
I. 272
Мйрчити, чу, чйш, и . = Марнувати,
марнотратити. Він не марчив свою добра,
а так з добрими людьми прогуляв та пороздарював убожі. Канев. у. Марче моє
добро. Канев. у. Киба він призведе до добра?
0$но худобу марчить та й годі. Лубен, у.
Марчіти, чію, еш, гл. Стариться, дрях
леть; приходить въ упадокъ. Вже й дід
марчіє й пасіка чарчіє. Вас. 208.
Марчук, вй, м. Щенокъ, родившійся
въ иартѣ.
Мйршал, да, м. 1) Маршалъ. 2 ) =
Маршалов 1. Ондрій Степанович ще й мар
шалом був. О. 1802. V. 105.
Маршадбиво, ва, м. Сынъ маршала.
Маршалівна, ни, ж. Дочь маршала.
Маршалкувйти, кую, еш, и . Зани
мать должность маршала.
Маршйлок, два, м. I) Предводитель
дворянства. Маригалок повітовий. К. МБ.
II. 121. 2) Староста въ свадебномъ обря
де. Не дивуйтеся, маршалки, що коро
тенькі подарки. Мет. 190. 3) Дворецкій.
МаршДАк, вй, м. Родъ черной крас
ки (у гончаровъ). Канев. у.
Маршувйти, н ф о , еш, и . Марширо
вать. КС. 1882. V. 353.
Марь, рі, ж. Раст. СЬепоросІіит Воігуз Б ЗЮЗО. I. 116.
Марюка, ки, ж. У в. отъ карй. Призракъ, оривидѣніе, злой духъ. Згинь ти,
марюко! Мир. ХРВ. 10.
Марянва, ки, ж.— пахуча. Раст. Смол
ка оахучая, Азрегиіа осіогаіа. См. Марена.
М асалйґа, ґ и , ж. Мотъ, плутъ. Зміев. у.
Маслйк, вй, Мі Кость. Хоч рябо на
виду, так мослаки до ладу. Ном. № 7313.
Полапають його за бок: чи багато порослії
сала; як до маслака долапають, то зна
чить худий. Драг. 2. Ум. Маслачбк.
Маслакувйтий, а, е. Ширококостный.
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Маслачок—Мастити

М&сдачбк, чкй, м 1) Ум отъ маслйк. 2) Кость пальца. Гаїап^а.
Масл&ччя, чя, с. соб. Кости Маслаччя
болить після тою, як упав У опною, ка
жуть, пана е чоловік, такий мертвяк, адо
без шкури і без мняса, салсе маслаччя.
Лубен, у.
Маслина, ни, ж . Оливка, плодъ масличнаго дерева, Оіеа еигораеа Ь.
М й с л и т и , лю, лиш, іл. МаслитьМйсличко, ка, с. 1) Ум. отъ мйсло.
2) Родъ игры. Ив. 4(5.
Мйсло, ла, с. 1) Масло (коровье). Длавае, як вареник у маслі. Ном. № 1721.
М&сло робйти. Пахтать, сбивать масло.
Сонце світить, дощик кропить, чарівниця
масло робить. 2) Елей, мѵро 3) Муравйне
м&сло. См. Муравиний. 4) Родъ игры. Мил.
56. Ив. 29. 5 )—ворбняче. Раст.: а) СопѵаіІагіа ро1у§опаШш. Лв. 98; б) Ілііит тагІа§оп. Лв. 99.
‘
Мас д о в и й м’яч. Родъ игры въ мячъ.
Ив. 33.
Масл о с в й т и т и , чу, тиш, гл. Соборо
вать, совершать елеосвященіе. Учора йою
маслосвятили. Харьк.
Масдосвйття, тя, с. Елеосвященіе.
Занедужала небога. Уже й причащали
й маслосвятие служили— кг, не помагало.
Шевч. 115.
Маслувйти, л^ю, еш, гл.= М ас л освя
тити. Хто у вас хворий?—Дід, та дуже
трудний; так учора маслували. Канев. у.
Масльбни, льбн, ж. лш.=Сластьбни.
Масльбнити, ню, ниш, гл. Муслить.
Маслюк, кй, д(.=^Масляк 1 и 2.
Маслйк, кй, м. 1) Масленикъ (грибъ).
Радом, у. Раст. Воіеіиз Іиіеиз. ЗЮЗО. I.
114. 2) Слизень, улитка, Іл тах . 3)=Маслянка 5. Вас. 182.
Мйсляна, ної, ж Масленица. Св. Л.
222 .
Мйсляний. а, ѳ. Мйсляный. За мйсляні вишкварки не помирились. Поссорились
з'а ничто. Ном. № 3513.
Мйсляниця, ці, ж .= М аси и ц я. Масляниця—баламутка: обггцала масла й тру
та не хутко. Ном. № 526.
Мйслйнка, ки, ж. 1) Пахтанье, тво
рожистая сыворотка, остающаяся послѣ отдѣленія масла. Не прийшла я до тебе по
воду, іно по грубий сир і густу сметану і
густу маслянку. Чуб. І. 56. Также и родъ
кашицы, сваренной изъ такой сыворотки.
Іде циган вечеряти. . випив піл бляшанки,
та як муха до патоки припав до має-

лянки. Рудан. І. 68 2) Пахталка, ручная
маслобойня. 3) Маслянка, посуда для мас
ла На стом... тарілка з гарячими пиро
гами і маслянка з маслом. Левцц. 1. 157.
4) Раст.. а) Ілііит тагІа§оп Ь. ЗЮЗО. І.
157; б) ЬаіЬгаеа вдиатапа Б. ЗЮЗО. І.
126. 5) Жирная бѣлая мергельная глина.
Вас. 182. Ум. Масляночка.
Мйсляно, нар. Много масла. Сиряно„
масляно. Ном. № 6485
Масдйночка, ки, ж. Ум.оть маслйнка.
Маслйр, ра, м. Продавець масла.
Маслйрка, ки, ж Продавщица масла.
{ Маснйй, й, 6. 1) Масляный. Маснй не
діля. Воскресенье на сцрной ‘недѣлѣ. 2)
Жирный, пропитанный жиромъ, масломъ
(о кушаньяхъ). Масні пироги. 3) Замас
ленный, засаленный. 4) Переносно (о словахъ). Усиленно ласковый, усиленно при
вітливий, но въ то-же время неискренній.
Слова масні, а пироги пісні. Нп. Масної
бесіди чоловік. Ном. № 12918.
Масниця, ці, ж . Масленица. Каменец,
у. Почекайте, вареники, прийде на вас
масниця! Чуб. I. 265. Ум. Мйсничка.
Мйсничка, ки, ж. 1) Ум. отъ мйсниця. Ой, масничко, яка ти була! [Як би
тебе сім неділь, а посту одна. Грин. І.
240. 2) Маслянка (посуда для масла)- 3)
КадКа съ масломъ. 4) Маслобойка.
Мйсно, нар. 1) Масляно, жирно. Мйсно
їсти. Жирно ѣсть; ѣсть скоромное.’ Желех.
2) (О словахъ). Льстиво, преувеличенно
ласково.
Мастйк, кй, ис.=Мистбць. От я до
жалю не мастак. Котл. Ен.- VI. 49.
Мастйло, ла, с. 1) Кисть для смазки.
1 сокира, і мастило, гцо від воза ся лишило.
Чуб. V. 1061. 2) Мазь; масло. Піддайте
гце трохи до вареників мастила.
Мастйти, мащ^, тйш, гл. 1) Мавать,
намазывать, смазывать масломъ и вообще
маслянистымъ веществомъ, умащать. Х т о
мастить, тому віз не скрипить. Чуб. I.
280. Мастити голову. Мир. Пов. П. 73.
Середа піст, не треба губи мастить.
Ном. № 534. Моїм маслом та мене й
мастить. Чоботи, закурені пилом, ді
став... і почав їх мастити добрим дьог
тем проти огню. Г. Барв. 164. 2) Мазать
глиной. Щоб ніколи цього куточка не мас
тила, то тобі буде добре. Чуб. І. 4. 3)
Пачкать, загрязнять. Продай, милий, рабі
бички, купи мені черевички, гцоб я боса не
ходила, щоб ніженьки не мастила. Грин.
III. 684. 4) Тасовать (карты). 5) Словйми.

Мастільниця— Мати.
Услаждать, утѣшать, обольщать.
Мої слова мастили людям душу. К. Іов.
Д к стали юворити, словами мастити, му
сим же я з коня встати, горілки купити.
М астільниця, ці, ж. Мазальщица. Св.
Л- 314
Масткий, і , б. Жирный, масляный,
маслянистый. Мастке сало. Мастка глина.
М астк і п о л о т н і. Плотное полотно. Ум.
яастйти.

М асткенький.

Масткослбвий, а, ѳ. Сладкорѣчивый.
М асткослівити, влю, виш, гл. Умас
ливать, ублажать.
Масть, ти и масць, ці, ж. 1) Мазь.
Треба маст и ш ук ат и вгд пальця . Кіев. г.
2) Масть, цвѣтъ животнаго. 3) Масть (въ
картахъ). До всякої м аст и козирь. Ном. №
13551.
Масюнѳнысий и масюсінький, а, е.
Крохотный, чрезвычайно малый.
Міта, ти, ж. Родъ толстой рогожи
изъ соломы.
Матаржин, ну, м. Родъ хлѣба изъ
кукурузной муки съ зеленью. Шух. I. 144.
Матербіс, су, м. Пестрядь (матерія).
Гол. Од. 13. Серед базару торгували жиди
стрічками, ситцем, матербасом. Левиц.
М атерзінка, ки, ж. Раст. ТЬупшв
аегруїіиш.
Матерйзна, ни, ж. Наслѣдство, полу
ченное иослѣ матери. Князь прогайнував
усю батьківщину, зоставив їй (жінці)
тілько будинок невеличкий у місті з са
дочком і Осором, бо то була її материзна,—
тою вже не зміг прогайнувати.МВ. II. 32.
М атѳрязнѳяий, а, ѳ. Изъ наслѣдства,
доставшагося отъ матери. Се у мене плахта
материзнена. Ьолч. у.
Матѳрйк, ка, м. Подпочва, нетронутая
земля подъ почвой. Докопалися до материка, либонь і вода буде.
М&тѳрин, на, не, Материнъ. Отиева І
материна молитва зо дна моря рятує.
Ном. Я 9373.
Матѳрйнка, ки, ж. І) Раст.: а) Ду
шица, Огі§апипі ѵи!§аге Ь. ЗЮЗО. І. 130;
б) СЬепоройіиш ѵи1§аге. Шух. І. 21; в)
ТЬуїшіз зегруїіит. Анн. 354. Лв. 102. Ой у
полі нивка, на ній материнка. Чуб. У. 96.
2) мн. Материнки= Матірна 2. ЗЮЗО. І 115.
Материнський, а, е = Матерній. При
вернися до мене своїм добрим і материн
ським серцем. Чуб. І. 92.
М атірия, риї я матбрія, рії, ж. І) Ма
терія, ткань. То пасмо проміння обливало...
крила, оббиті рябою недорогою материею.
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Левиц. Так кравець крає, як матеры ставЧуб. І. 259. 2) Вещество, матерія. 3) Пред^
меть, матерія, содержаніе. Взяв він най
нижчу матерію до оповідання. К. Гр. Кв. XX.
Мате рий л, лу, м. Матерьялъ. Желех.
М атеркувіти, к^ю, еш, гл. Бранить
по матери. Вх. Лем. 434.
Матерний, і , 6. Заматерѣлый. Матерна дівка. НВолын. у.
Матерній, я, є. Материнскій. Ма
тернє молоко. Мнж. 46. Обнови у серці
матерню радість. Чуб. II. 16. Мітерня
мова Родной языкъ.
М ітірно, нар. По матери, по матерщинѣ. Лаяти матерно.
Матѳрювіти, рюю, еш, гл. Быть по
саженной матерью. Черк. у.
Матер'йнка, ви, ж. Вѣнокъ изъ разноцвѣтныхъ бумажныхъ цвѣтовъ у дѣвушекъ.
Нѣжинск у. КС. 1893. V. 283.
М іти , тѳрі, мн. матері, ж. Мать.
Есть у мене батько, і рідная мати. Мет.
94. Тілько в світі правди, що рідная мати.
На. Мати Ббжа. Богоматерь. Ґоловіта мати.
Мать на свадьбѣ. Маркев. 108, 109.
Старша и йти. Настоятельница монастыря.
К. ПС. 118. Скарбові мати. Монахиня, завѣдывающая мовастырскимъ хозяйствомъ.
К. ПС 108. Ум. Мітка, матінка, мітінонька,
иітіночка, мітонька, міточка, матуня, ма
туся, матусенька, иатусечка. Мил. 200.
Поклонися матоньці низенько у ніжки.
Мет. См. также: Мама, мамка, мамуня, ма*
муся, мамусенька, неня, ненечка, ненька.
М іти , м ію , еш, гл. 1) Имѣть. Ой мала
вдова сина сокола. Макс. 1 любив, і кохав,
собі дівчину мав. Мет. 25. Отже мати
мемо зятя! Левиц. Яка коса глос довгий
має, здає— ота й лучна. Харьк. у. Терпи,
тіло: маєш, що-сь хотіло. Ном. № 7073.
Ой мати, мати, ти жалю не маєш! Мет.
70. Ой повінь, вітроньку, а з гори ■в до
лину, де маю родину. Мет. 244. Маєш що
їсти? Н у й їж мовчки! Ось, мієш книгу!
На, возьми книгу! От тобі й мієш! Вотъ
тебѣ на! Матимеш із їм кліпоту (робіту)!
Будетъ тебѣ съ нимъ хлопотъ! Дідона ж
мала раз роботу, як з ним побігла на
охоту. Котл. Ен. I. 25. Бог міе. Нѣтъ.
За Ганною навіть піп не йшов, бо ховати
Бої мало загцо. Левиц. І. 76. Чорт-міє,
ма. Нѣтъ. Є гроші? Чорт-ма й копійкиГ
Въ слѣд. примѣрѣ міти знач, родить: Ка
жуть люде,— чого я така гожа? Мене мати
тоді мала, як зацвіла рожа,. Грин. III.
156. 2) Намѣреваться, быть, намѣреннымъ>
37
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Матися—'Матірний.

предполагать. Щось маю казати-тобі— чевности: Яв він мається? Насколько онъ
іди сюди! Кому Господь л мав що дати, состоятеленъ? Дббре мається, злё мається.
то дасть і в хаті. Ном. Козак дівку Онъ состоятеленъ, онъ не состоятеленъ.
■вірно любить,— занити не смів: тим я її Розпитує про його, як він собі маєтмя,
не займаю, гцо сватати маю. Мет. 105. та й напитала, гцо в йою хутір е. МВ.
А се сі воли за що маєте продати? Ка- (О. 1862. III. 48). А як він собі мається
женец. у. Голуб голубоньку да покинути добре, то й бояре... і т ії за йою тягнуть
має. Мет. 78. Я мав заколоти свиню, та руку. К. ЧР. 4) Долженствовать, предішшкода, бо молода ще. Черк..у. Він... зараз лагаться. Скоро вже й весілля малось бути.
постеріг, гцо то його мають виряжати Грин. І. 66. Подай, мила, білу руку, щоб
з дому. Левиц. І. 245. Через тиждень Лео бачили люде, що малася чужа бути,— те
нид Семенович мав виїхати до Київа. пер моя будеш. Грин. III. 213. Малося
Левиц. Ой мала я журитися,— нехай на йти в город, та дощ не пустив. Зміев. у.
Петрівку. Макс. 8) Быть должнымъ. Як 5) Разсчитывать, предполагать. Нехай сей
вас, паничу,*маємо звати? Харьк. у. Маєш козак, бідний нетяга, не мається в тебе
робити, то роби по правді, не виляй. Чи сег заставщини викупляти. ЗОЮР. 1. 206.
зійшло сонце? Мало зійти воює. Каменец,
М ётяця, ці, ж. 1) Матка, Шегиз. 2)
у. 4) Съ неопредѣл. накл. глагола перево Дикая свинья. Вх. Пч. II. 7. 3) Пчеладится безличной формой: придется. Ой матка. Вх. Уг. 251. 4) Сіаѵісера ригригоа
знаю, знаю, кого я кохаю, тільки не знаю, (Зсіегоіішп). Вх. Лем. 434. 5) Втулка въ
з ким жити маю* Мет. 78. А ти маєш мельничному колесѣ.
з їм укупі робити. 5) М&тй за кбго, за
М ётінка, ви , ж. Ум. отъ мёти. Ма
що. Считать кого кѣмъ, чѣмъ. Жінка, що
тушка. Журба не матінка. Ном. Л* .2259.
•сама відбувала б жнива, мала б себе за Въ разговорѣ женшинъ между собою упо
вдову і народ би ганив за се чоловіка, гцо требляется какъ слово обращенія. Ох,
■він хліба святого вкупі не заробляв із жін моя матінко, як утомилась! Шевч. Як
кою. Г. Барв. 147. Мене люде за дурного згадаю, гцо стояв він гордий та спокійний
мають. Г. Барв. 843. В ін не має мене за такий,— матінко!.. ні, не піду!., МВ. II.
матір. НВолын. у. Він не м£є менё за 27. Ум. Мётінонька, мётіночка. А прихо
устілку. Онъ считаетъ меня ни во что.
дить додомоньку, б’є і лає матіноньку.
НВолын. у. 6) Мбє-бути=Мабуть. Має- Грин. П І. 380. А нема роду найвірнійбути панич простив. МВ. I. 55. 7) Мёючи
гиою над ту матіночку. Мет. 243.
звйчёй. Соблюдая приличіе. 8) Мёти злість
М атінкувёти, к^ю , еш, гл. Часто го
на кбго. Злобствовать на кого. Злість на
мене мае Кость. НБолын. у. 9) Мёти на ворить: ох, мётінко! Ох, матінко!— тут
мйслі. Предполагать, думать. Скажи, мені, шепче, оха матінкує (баба-шептуха), а
серце мое, що маєш на мислі? Мет. 63. там на здобич поіляда. Лохв. у. Слов. Д
10) Мёти на пеньку. Помнить, держать въ Эварн.
М ётінчян, на, не. Матушнинь.
памяти. Я на пеньку собі маю, гцо він ка
Мётір, тері, ж. Матерь, мать. А мені
зав мені, той ворожбит-циган. Каменец,
здається,
гцо ви моя матір. Левиц. Як
у. 11) Мёти на бці.Не спускать съ глазъ.
родивсь
Сус
Христос, до Матір Божа по
Св. Л. 70.
клала Йою в ослах. Чуб. І. 49. Матері
Мётися, мёюся, ешся, и . 1) Быть,
кожної дитини жаль. Ном. № 9216. По
находиться, имѣться. А третя (частина
требували батька уп'ять на службу, а
війська) где ся має? В Чорному морі пото
син остався з матерею.
пає. АД. Як би так малось, як не ма
Мётірва, ви, ж. 1) Мать. Оттак всі
ються, так що б то було! Ном. Л* 5373.
матірки
нападають на дочок. Кв. II.’ 178.
А малась воля, малась сила! Шевч. Як би
Добре,
гцо
матірки тут нічого не кажуть.
малась сща! ПІевч. 46. День той малось
Федьк.
2)
Конбпля, дающая сѣмена, за
>свято. Мкр. Н. 15. 2) Поживать, чувство
вать себя. Здоров, Еоле, пане свату! Ой машка, СаппаЬіз ваНѵа В. Вас. 199.
М атірвувёти, в^ю , еш, гл. Ругаться
.як ся маєш, як живеш? Котл. Ен. Иногда
вмѣсто ся—себё: Там сидів сокіл,— смутно по матери. Іде піп, а він матіркує, ска
себе мав. АД. Матимешся! Будетъ тебѣ! зано, п'яний. Каменец, у. Став мене
Я к фельфебер тебе захопить, то мати тіркувать. НВолын. у.
мешся! Федьк. 3) О матеріальной обезпе*
Щ тірн и й , а, е. Сдѣланйыйкзъ матір-

Матірчатий—Матюкати(ся).
<ки. См. Матірна 2. Матірне прядіво. КС.
1893. VII. 80. Матірне полотно. Волч. у.
Матірчітий, а» е — Матірний. Желех.
Мйтіхиа, ни, о#с.=Матінка. На тобі
'кошульку, моя матіхно. Мет. 177.
Мітка, ви , ж. 1)=Мати. Який мечмр світ настав, гцо син матки не пізнав.
Чуб. Н а те циган матку б’є, гцоб його
жінка боялась. Ном. Лё 3906. 2) Пані-мітка.
а) Хозяйка дома, б) Попадья, матушка.
А як твоя думка, пані-матко, спитав
о. Хведір у жінки. Левиц. І. 405. 3) Сам
ка, имѣющая дѣтей. Ласкаве телятко дві
матки ссе. Ном. № 3302. 4) Пчела—самка,
матка. А за ним повалило козацтво, як за
маткою бжоли. К. 5 ) = Матірна 2. Жінкам же
треба було гце й коноплі брати, мочити
матки, щоб терти за літньою сонця. ГБарв. 147. 6) Ум. оть мата. Давай матки
■плести, ну запинати вікна, щоб не перся
мороз у хату. Мир. ХРВ. 126. 7) Родъ
игры въ мячъ. Ив. 28. КС. 1887. VI. 458.
8)—жйтна=Матиця 4. Вх. Лем. 434.
Матвовйй, 6, 6. Матковий м’яч, гіл 
ка маткові= Матка 7. Ив. 28. КС. 1887.
VI. 458.
Мітл&нка, ви, ж. Мітланви д іт и
. Выдрать, потрепать за волоса. Грин. I. 238.
Матнйй, і , б. Состоятельный, зажи
точный. Вх. У г. 251.
Матнйстий, а, в Имѣющій большую
матню. Чуб. VII. 416
^Іатнй, ні, ж. 1) Средняя часть шароваръ, приходящаяся между ногами, длин
ная и широкая внизу. В червоних шта
нях оксамитних матнею у лицю мете—іде
козак. Шевч. 369. 2) Средняя углублен
ная часть невода. Вас. 186 Далеко на бе
рег полізла мережа двома рядами, а за нею
показалась з води широка матня. Левиц,
Попастися в матню. Очутиться въ безвыходномъ положеній
Мітовий, &, ѳ Матовый. Глянуло з
дзеркала неначе її широке матове, трохи
^смугляве лице. Левиц.
Мітонька, ви, ж. Ум. оть міти.
Маторжбнив, ва, л«.=Макорженик.
Желех.
,
М&точина, ни, ж. Ступица въ колесѣ.
Вас. и і . Балагула засіла в грязь по самісіньки маточини. Левиц. Пов. 99. Ревнув
•мов і маточину. Ном. № 12445.
М&ТОЧВ&, ви , ж. 1) Ум. оть х іт и .
Та немає т их крамарок^~ що продають
^ріднесеньких маточок. Мил. 265 .2) Крест

н ая мать. У гор. 3) Пестикъ (у цвѣтка).
4) Ум. отъ мітка.
Міточннв, ка, м. 1) Ячейка въ сотахъ для вывода матки-пчелы. 2) Приборъ,
въ которомъ въ ульѣ номѣщаютъ временно
матку-пчелу, пока пчелы къ ней привык
нуть. Представляетъ или клѣточку изъ
прутьевъ, или цилиндрическій кусокъ де
рева, нижняя часть котораго снабжена за
зубринами, съ помощью которыхъ уста
навливается приборъ на перекладинахъ,
а въ верхней укрѣплена часть камышины,
въ которой и помѣщается матка. 3) Раст.:
а) Реіазііез ѵиідагіз. ЗЮЗО. I. 131; б) ВаіІоіа пі§га. ЗЮЗО. І. 114. БгасосерЪаІшп
тоШаѵіса. ЗЮЗО. І. 121. Кереіа писіа.
ЗЮЗО. І. 129. '
Матрнґін, ну, м. Раст. Аігора Веііайопа. Шух. І. 21.
Матрбс, са, м. Матросъ. Що поміж
тими кораблями та матроси гуляють. Нп.
Ум. Матрбсик. Ой, матросики, ви, голуб
чики, та верніте до броду! Грин. III. 262.
М&трбсьвий, а, е. Матросскій.
Мат^зва, ви, ж.^М отузка.
М ат^ла, ли, ж. Вся сѣть невода, кромѣ матні. Браун. 9.
Мат^ня, ні, зк?.=Матуся.
Матусенька, ви, ж. Ум. оть матися.
Матусенька свого сина вечеряти просить.
Мет. 10.
Матусин, на, нѳ. Маменышнъ. Та
найшла в полі билину, та матусину й мо
гилу. Чуб V. 453.
Матися, сі, ж. Ляск, оть піти. Ма
тушка. Ум. Матусенька.
Мітушечва, ки, ж. Ум. оть ийтушка
Мйтушва, ви, ж. 1) Попадья. Вона
*була дуже схожа на сельську матушку. Ле
виц. 2) Игуменья, начальница въ монастырѣ. Ум. МАтушечка.
Мітушчин, на, не. Принадлежащій
попадьѣ, игуменъѣ.
Матчіний, а, ѳ. Сдѣланный изъ мітірки. См. Матірка 2. Матчана пряжа.
Сумск. у.
Ш тчнн, на, нѳ=Материн. Коли б
нас, браття, могла отцева й матчина мо
литва відсіля визволяти. Дума. Тобі уся
матчина худоба досталась. О. 1862. VIII. 8.
Мать, кар.—Мабуть. Лебед. у.
Матюк, в і, лс. Брань въ мать. Ма
тюки гнути. Ругаться по матери.
Матювіти(ся), вйю(ся), еш(ся), сов. в.
матюкн^ти(ся), н^(ся), нбш(ся), гл. Ру
гаться), выругаться) по матери.
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Маткшка— Мадкувати.

Мйтюнка, ки, ж . = Матінка А до
менки хустки на тл, мпнинці до шг. Мет

таскають гроші з кишень, а й роблять їх .
Лебед. у.
I.
Мах, м&ху, м. Взмахъ, размахъ. Махлйрити, рю, риш, м.=М ахлю .іа їдсн мах голову зрубав. Так махнув вати.
Махлйрка, ки, ж. Плутовка, обман
читкою, мов дута його з тим махом ви
линула. Г. Барв. 126. Так зо всього маху щица. Ум. Махлярочка. Да цишночка-махі сунув ночви з дяком додолу Драг. У мах. лярочка теє поробила. Рк. Макс.
Быстро, сразу.
Махнути. См. Махати.
II Мах! меж. отъ гл. иах&ти. Сюди
Маховйй, &, 6. Маховой. Махові вила.
мах! туди мах! та й вискочив з пег лях! Длинныя вилы для метанія сѣеа на вер
Правда, 1868, 423.
шину стога. Маховйй сйжень. Мѣра длины,
М&ха, хи, ж. Бревно, вставленное въ насколько можно разставить руки въ про
валъ вѣтряной мельницы, къ которому тивоположный стороны.
придѣлываютсл крылья. НБолын- у.
Маховйк, к&, м. Маятникъ. Мнж. 185.
Махан, н^, м. Баранье мясо, мясо во
М&хом, нар. Быстро. Прийшло махом
обще. „Добийте вола того, котрий му г пішло прахом. Ном. № 11835.
читься, поділіться та зваримо кулішу
Махонути, н^, нбш, гл. 1) Сильна
Вони так і зробили: добили вола, поділили махнуть. 2) Помчаться.
його, наварили кулішу з маханом г давай
Махорн^ти, н^, нбш, іл.=М ахонути.
їсти. Драг. 238. Уже і п'є, г їсть чабан, До світа встав та що єсть мочі у довгий
чою не пив, не їв ізроду: сгк з винограду ліс і махорнув. Алв. 91.
ма за воду, гцербу, оладдя і махан. Мкр.
Махбта, ти, ж. Колебаніе, качанів.
Г. 22.
Мац! меж. ЩупъІ Мац-мац по лавиці>
Мах&ння, ня, с- Маханіе. Махання
найшов
мохнавиці. Чуб. І. 314.
за биття не рахується. Ном. № 3884.
Мац&, дй, ж. Опрѣсноки у евреевъ.
Мах&ти, х&ю, еш, одн. в. махнути,
М&цання, ня, с. Ощупываніе.
н^, нбш, гл. 1) Махать, махнуть. Він
Мацапура, ри, об. Неуклюжій, непо
ішов позад їх до клуні, тихо махаючи ба
тогом. Левиц. Ой як зійшов серед моря воротливый человѣкъ. ЧортовсС мацапура.
та й став потопати, червоною хустиною Ном. № 3562.
Мацап^рів, рова, ве. Принадлежащій
на берег махати. Нп. Рукою (на молитві)
махаєш, а думкою скрізь літаєш. Ном. мацапурі. Маиапурова невіра (брань). Ном.
___
№ 177. Летить орел через море, крилеч № 3562.
Мйцати,
дані,
еш, одн. в. мацнути,
ками маше. Мет. 64. Мечем махнув. 2)
Быстро бѣжать, побѣжать, ѣхать, поѣхать, н^, нбш, гл. Щупать, ощупывать. Усі ки
плыть, поплыть, мчаться, помчаться, отпра нулись шукати. Мацали-маиали по долів
виться- Треба кобилу запрягати та на село ці— нема (перстіня;. Г. Барв. 206.
махати. Драг. М ахай ^додому, бравий мій
М&цатися, юся, ешся, гл. 1) Ощупы
козаче! К- МБ. X- 16. А тоді за греблю вать. Еней все мацався рукою, щоб не вва
он ять човнами махають. О. 1861. XI. 8. литися куди. Котл. Ен. 2) Копаться, мед
А як же пан Шрам махне за Дніпро? К. ленно дѣлать. Мацався, мацався мацькоу
ЧР. Про диво сеє як почули, то люде за доки вечір спобіг. Черк. у.
раз в степ махнули. Греб. 372. I в росМацбнький, а, е=Мацінький- Матич хто куди махнули. Котл. Ен. III. 59. цсньке горнятко. Бх. Зн. 35.
За море махнули. Грин. III. 601
Мацеяй, нйти и кацінчб чбти, с.
Махйна, ни и махйня, ні, ж. Гро Очень маленькій горшокъ. Ум. Маценятко.
мадина, громада. У нас на хуторі навди
Маціненький, иацінький, маціпкий,
вовижу віл: здоровенна махина. Стор. II. маціцький, а, е. Крошечный. Желех. Вх.
41. Церква чимала махиня. Св. Л. 25.
Лем- 434.
Мацінчб. См. Маценя.
Махітка, ки, ж. Махотка, малый горМаціпкий. См. Маціненький.
шочекъ. Вас. 181.
Маціп^ра, ри, об.= Мацапура. К. МБ.
Махлюв&ти, ліою, еш, гл. Обманывать,
II. 123.
плутовать, мошенничать.
Мацідький. См. Маціненький.
Махлйр, р&, м. Плутъ, мошенникъ.
Мацкув&ти, к^ю, еш, гл. Искать ощуТа воно мать є такі махляру,, що не тільки

Мацнути— Машкара.
ЙЫО. Поночі у хат і, а я по лаві й мацкую. НВолын. у.
Мацн^ти. См. Мацати.
Мацбва, ки, об. Косноязычный? От
ше хто роскаже,— це Кузьма! Як почне
телиться, як почне сюркати та пирхати,
та плюваться!..— Та він же маиока. Тамъже говорять' Цока-маиока, борщу не їсти,
а каші не дамо. Харьк. у. Слов. Д Эварн.
Мац^! меж .=Мац! Мацу-мацу по лавицю,
обмацаю мохнатицю. Ном., стр 303.
Мац^н, н&, м. Любящій щупать.
М&ц$р, ра, м. Котъ. Гол. П. 559. Вх.
11ч. И. 6.
Маць, ці, ж. 1) Все маленькое. Вх.
Лем 434. 2) Маленькіа дѣти, маленькіе
люди. Вх. Лем. 434
Мацькб, к&, м Нерѣшительный чело*
яѣкъ, чѳловѣвъ, идущій ощупью.
Мацібпбнький, а, ѳ =Маціненький.
Борз. у. Желех.
Мацюрб, рй, ж. Палка толстая. Він
мене оперезав сучковатою маиюрою по
спині, отакою— в руку завтовшки. Алек
сандров. у
МацА, ці, ж. 1)=Маца. 2) Недотрога,
важная особа. Дивись, яка маця! Буцім і
доторкнутись до неї не можна, пручається.
Подольск, г.
Мйцяти, цяю, еш, гл.= Мацати. Вх.
Лем. 434.
Мачй, ч&ти, с. Зернышко мака. Булб
тогб ян иачйт. Было очень много. Вх.
Лем. 434
МАчанка, ки, ж. Родъ пищи: смѣсь
сыра со сметаной. Желех.
Мач&ти, ч&ю, еш, гл. Мочить, нама
чивать. Копай, доню,.корінці, мачай,доню,
в юрілъиі. Чуб. У. 417.
Мач&тко, ка, с. 1) Молодая кошечка.
Вх. У г. 251 2) Сережка дерева (ивы, вер
бы в пр.). Вх. Уг. 251.
М&чѳнько, ка, с. Ласк, отъ мак.
Мачйна, ни, де=М ача. Ум. Мачйнка,
мачйночка. О. 1861 III. Гул.-Арт. 106.
М&чка, ки, ж. I) Кошка. Гол. II. 559
Вх. Пч И. б. 2)=Баґа. Шух. I 277. См.
Омачка.
Мачк&тий, а, ѳ. О дождѣ: мелюй?
Мачкатий дощ Шух. 1- 212
Мачкувати, к^ю, еш, гл. 1) Выры
вать руками просо, гречу. Доведеться й йому
мачкувати свое просо. Брац. у 2) Идти

мелки мъ шагомъ (о гуцульской лошади).
Шух I. НО
Мачкувйтися, к^юся, ешся, гл. Ка
рабкаться. Перекинулися з возами у яр
та й мачкуютъся там; та поки вимачкувалися, я дамко від'їхав. Волч. у.
Мачбк, ч к^, м 1) Ум. отъ иак. 2)
Раст Рараѵег КЬоІаз. ЗЮЗО. I. 130. 3)
мн Мачкй. Вѣнокъ изъ цкѣтовъ мака. Вбграеться в мачки, в добре намисто, в стр? чки.
Г Барв. 205
М&чоха, хи, яс.=М ачуха. Желех
Мач^ла, ли, ж I) Рогожка, мочала.
Ми, бач, не бачили й не чули, а плели ча
чули. Василева борода манулами увита, а
смолою улита. Мет 2) об.=Маштула. Там
такий манула. Екат. у. Слов. Д. Эварн.
Ш чуха, хи, ж. Мачеха. Горілка не
дівка, а мачуха не мати. Ном. № 9378.
Добре тому жити, в кою рідная мати,
в меме молодої мачуха лихая. Чуб. У. 565
Мачухівна, ви, ж. Дочь мачехи,
сестра ио отцу, но не по матери. Черк. у.
Мачушбнко, ва, м. Сынъ мачехи,
брать по отцу, но не по матери. Черк. у.
М&чушин, на, не. ІІринадлежащій
мачехѣ. Зімне сонце, як мачушине серце,
зімне тепло, як мачушине добро. Ном.
№ 619
Машерув&ти, р^ю, еш, іл. Марширо
вать, идти. Желех. Въ пфснѣ о вѣтрѣ въ
знач. дуть. З-за гори високої вітер машируе. Грин. III. 530.
Машйна, ни, ж. Машина. Директорі
заводів мали право од себе ставити до ма
шин робітників Левиц. 6* на морг така
машина, що сама меле, сама місить, сама
пече. Рудч. Ск. I. 136. Ум. Машинка.
Машинйстий, того, м. Машинистъ.
Мнж. 143.
Машйнка, ки, ж. Ум. отъ машйна.
Машйннив, ва, м. = Машинистий.
Отто есть машини бігають, то т і машинники, шо на гх. Мнж. 143.
Машка, ки, ж. Ласкательное названіе
женщины. Кажи, машко! Чого ти соро
мишся? О 1861. XI. Кух. 28
Машкарб, рй, ж. 1) Маска Канев. и
Каменец, уу Мил. 61. Л в нас е маш
кара. Левиц. Хто ж йою обікрав?— Бог
його знає. Якісь, каже, замурдовані люде.
Понпдгвали машкари, пов'язали гаразденько
вегх, та й забрали що знайшли. Мир.
ХРВ 214. 2) Харя, рожа, уродина. Бо
ти тою любиш, що красний із тварі; по-
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чкаіі, може достанеш страшную машкару.
Чуб. У. 253.
Машвбра, ри, ж. Лягушечья шкурка
зачарованной царевны, которую царевна
можетъ снимать (въ сказкѣ). Радомысл. у.
Машлйв, вй, лс. Смѣсь водяныхъ растворовъ красокъ съ свинцомъ и пескомъ
(при раскрашиваніи посуды). Вас. 183.
Маштйв, вй, лс.—Мастак. Всяк маш
так свое зна. Ном. № 10415. У Мирнаго
казакъ называетъ маштакйми крѣпостныхъ.
Мир. ХРВ. 267.
Машталір, ра, лс. Конюхъ; кучеръ.
М ашталірсьвий, а, ѳ. Конюшенный.
Машт^ла, ли, об. Неотеса (о человѣкѣ).
Прийшов у банок такий маштула, шо й
слова не вмів вимовити, а ірошви як ви
тяг, так аж усі члени жахнулись. Хер
сон. Слов. Д. Эварн. См. Мачула 2.
Мйщбний, а, ѳ. ..Масляный, облитый
масломъ или саломъ. Ів там пирош з сиром,
картоплю Магцену. Екатерин, г.
Маючий, а, ѳ. Состоятельный, зажи
точный. Каменец, у.
Мйявва, ви, ж. 1)—Мавка. Желех.
2)—синя. Раст. Мопіііа соегиЬа.
Майв, вй, лс. 1) Призракъ? Ой іде
якийсь маяк; ангели десь то, не люде за
світили так всюди. Чуб. III. 328. 2) Де
рево, оставленное при порубкѣ лѣса. Во
рони... сіли на маяку, що на горі посеред
лісу. Шевч.
Мйяння, н я, с. Развѣваніе.
Мйяти, мйю, еш, гл. 1) Развѣваться.
Через улицю гай, гай, моя кісочка май,
май! Чуб. Стрічки мають в синьому небі.
Левиц. 2) Колыхать, колыхаться. Вітер
віє, гілля має. Рудч. Чп. 216. Ой високо
клен-дерево має. Мет. 115. 3) Махать* Со
ловейко летить, крильцями лше.Трин. III.
410. 4) Виднѣться; мелькать. Орися росла
собі, як та квітка в городі: повна да хо
роша на виду, маяла то сям, то там по
господі в старого сотника. К. Орися.
Мйятися, мйюся, ешся, гл. 1) Качать
ся, .колебаться отъ вѣтра. Мається, як горох при дорозі. Ном. № 2095. 2) О сердцѣ: биться слегка. Приложила я руку до
ї ї серця,— гце трошечки мається. Г. Барв.
116.
Майтний, а, ѳ. Замѣтный, видный,
цѣнный. Ото й маятна річ, гцо стіл, а
то все порохня. Лебед. у.
М айчеиия, ия, с. 1) Мельканіе, мер
цай іе. 2) Бредъ, галлюцинапія.
Майчити, чу, чйш, гл. Виднѣться

вдали; быть на виду. Ой втЩ я на ву
лицю,—маячу, маячу. Грин. III. 679. Не
хай мене той забачить, що в полі мая
чить. Чуб.
М аячлйвий, а, ѳ. Мечтательный.
Майчний, а, е. Видный, замѣтный.
То вид маячніший, завидніший був, поки не
стригсь, а як чуба збув, то таке гостропике сіпало. Лубен, у
М гйчва, ви , ж. Мелкій дождь.
Мгла, л и , ж. Мгла. Людей на зеле
ному полі як мгли: провожають своїх ро
дичів. Г. Барв. 239.
Мѳ! меж., выражающее блеяніе овцы.
Прийде коза до воза да й скаже: лее/ Ном.
Л* Ні ґу, ні ме. Ничего не можетъ
сказать. Мнж. 163.
Мббель, бѳлі, * ж. Мебель. Мебель
така гарна, така гарна! Чи й мебель уже
купили? Левиц.
Мед, ду, лс. I) Медъ. Нуте ви, бджо
ли!.. приносьте густії меди г рівнії воски.
Чуб. III. 9. На солбдкім меду обізвйтися.
Заговорить сладкорѣчиво. І шумить, і
гуде, дрібен дощик іде,— ой хто ж мене
молодую та й додому доведе? Обізвався ко
зак на солодкім жду: „Гуляй, гуляй, чорно
брива, я додому доведу“/ Нп. 2) Медъ (напитокъ). Один сидить копець столу медвино кружає. Мет. 8. Ум. Медбць. Грин.
III 106. Медбк, медбчок. В першому кубці
медок-со.%одок. Чуб. III. 416.
Медйля, л і, ж. Медаль.
Мѳдвбдиця, нѳдвбднив, медвідь ц
пр. См. Ведмедиця и пр.
Медѳлйи, на, лс. Ирландская собака,
Сапів тоїоздшь
Медбць, дцю, лс. Ум. отъ ход.
Мбджи, пред.=Шіж.
Мѳдитувйти, т^ю , еш, м .= М е т и в у вати. Думають кожен рвое. Пан лежить,
дивиться на небо та й медитує. КС. 1883.
III. 671.
М едівва, ви, ж. І) Подслащенная
медомъ водка? 2) Раст. Ьоіиз согпісиїаіиз.
Лв. 99. Ум. Медівочка. Будем пити медівочку у жида на гиеньку. Гол. II. 438.
Мѳдівнйв, вй, лс. 1)= М ед ян и в 1. 2)
Названіе различныхъ растеній: а) Саііиш
ѵегит. Вх. Ич. І. 10; б) Саіеорвіз ѵегвісоїог. ЗЮЗО. І. 123; в) ОгасосерЬаІит
МоИаѵіса. ЗЮЗО. І. 121. См. Медяник 2.
Мед л я к , ва, лс.=М еделяи. Желех.
Медийй, й, 6. Обильный медомъ; медо
носный. Медний рік. О. 1861. XI. Свид. 60.

Медовий— Межувати.
Щоб ваша бджола все медиа була. О. 1861.
Свид. 62. •
Мѳдбвйй, а, ѳ. Медовый, медвяный.
Браго ж моя, бражечко медовая, з ким я
тебе пити буду молодая;? Чуб V 51.
Медовйк, кй, лс.=М едівник.
Мѳдовчйк, кй, м. ГІчеловодъ Закр.
Медбк, д к ^ и иедбчок, чку, а с . Ум
ОТЪ мед.
Медуийця, ці, ж. Раст. а)=М едунва 1. ЗЮЗО. І. 133; б) Зрігаеа Кіііреп<1иІа. ЗЮЗО. І. 137 ТЬаІісІпи» ап^изШо*
Ііитп. ЗЮЗО. І. 138
Медунка, ки, ж 1) Раст. а) Риішооагіа ап£іі8ІІЇо1іа Ь. ЗЮЗО. І. 133; б)
Риігп аяигеа Векз ІЬні.. в) Риігп оШсг
оаііь Ь. ІЬісІ., г) СуІі88и$ пі^псапя Лв 98,
д) ЬусЬпІ8 Лв. 100 2) Родъ сладкой гру
ши. Вх Зн. 36 3) Ласковая женщина
Не медунку ведуть, та не медунка гі в ко
ноплях сидить (та злюща, а та ще гірша)
Ном. № 2903 Дівка мідунка. Хорошая в
милая дѣвушка Вх. Зн. 36
Мбдя, ді, ж Дѣтс. 1) Медъ 2) Все
сладкое.
М едявнйк, кй. м Раст С аЬ и т ѵегит
Ь. ЗЮЗО 1 171 См Медівник 2.
Мбдянйй. а, е Медовый В нас ріки
медянії, в нас верби грушки родять Чуб
V 335
Медянйк. КЙ. АС. 1) Медовый пряникъ
Той купує горілку, той медяників Левиц
2) Раст. а) Саііиф ѵешга І* ЗЮЗО І
123, б) Р п т и іа оШста1і5. І, ЗЮЗО І
«32.—Ѵепв ЗЮЗО 1 171 Ум Мед»ничбк.
М едянйшний, а, е = М е д я н и й
Медйнка, ки, ж Берестянка для
М ЕДУ.

Мбдяно, нар. І) Сладко. 2) Сладко,
легко, пріятно. Та й мені не медяно гроші
достаються. Не стало Пилипа, то й Прісиі
ке медяно прийдеться. Мир. Пов 1. 141
Меж, мбжи, пред. Между а) Съ родит
в творит, на вопросѵ гдѣ? Межи білих
хаток. О 1861 1 9 Знаєте нас самих,
знайте й меж людьми. Ном. Л? 14108.
б) Оь винит, на вопр.: куда? Вліз межи
молот і ковадло. Ном. № 1817 Ох, ідеш
ти, доню, меж чужії люде. Мет Меній очі
(вдйрити, плюнути). Въ глаза.
Межй, ж і, ж. Межа, граница, предѣлъ.
Па полю пшениченька через межу похи•
ллється. Чуб. Хто розміряв по всій землі
грЯниці, натягував вершку на тіх межах?
К. ІІсалт. 84. Ум. Мбжка.

,
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Мбже, пред."=Ьіежл. Пусти уха меже
люде, то чимало почуєш. Ном. № 6994.
Мѳжбний, а, ѳ. 1) Средній; обычный;
какъ разъ такой, какъ должно быть. Ко
сарь саме межений. Харьк. г. Чи зелений
хліб?—Ні, він тепер саме межений. Лубен,
у То була прибутна, а то вже стала межена вода. Кременч. у 2) Лѣтній. Добич
(у рибалок): весняна— до Тройці, межена—
до Покрови, просол— до заговгн або до Н и 
колая, поки льод стане. Дзовск. побереж. 3)
Вяленый? маринованный? Межені осятри
до хріну. Мкр Г. 60.
Мбжѳнь и нбжінь, ні, ж. Средина
лѣта, лѣто Добич (у рибалок): весняна—
до Тройиі. межена- -до Покрови, просол—
до заговгн, або до Миколая... Пастояща
добич— то межть Сказано— літо: на все
хороше чи хліб упорать, чи в рибальстві
зарибалить Азовгк побереж 'Залюбовск.
Въ Хорольск у Мбжень, жня, а с . Люде ка
зали що сей год на гречки добрий межень
буде на проси не так, а на гречки добрий
Межи См Меж
М ежйпрець рдя м. Живущій между
горами
Мѳжйгірря ря с. Долина между горъ»
ущелье
МѳжйпрсьЕий а. е Находлішйся
иеждѵ горами
Мѳжииір. ра. м. ЗемЛемѣръ Желех.
Мѳжинарбдний, а. в и —ній, я. е.
Международный Ж-елех.
М ежиріччя, ч я.с. Водораздѣлъ, междурѣяье
Межйсітка, ки, ж. Остатокъ послѣ
сѣянія муки, мелкіе отруби Сяка-така
меэкжгтка Ном. № 13868
Мѳжйти, ж ^, жйш, и . Мариновать*'
вялить***
Мѳжівка, ки, ж. Размежеваніе. Желех
Мбжка, ки, ж Ум отъ мѳжй.
Межник, кй, а с . 1) Полоса незасеян
ной земли между двумя нивами. Харьк. у
2) Промежность, реппаеит П яти гор. окр*
Межбвий, а, е Землемѣрскій, межевой.
Межовий шнур. Покладеш їх, звоювавши+
густо серед поля і межовий шнур покаже,
яка кому доля. К. Псалт. 49.
Межувйння, ня, с. Межеваніе.
Мѳжувйти, ж^ю, еш, и. 1) Межевать
Ой уступив москаль у запорозьку землю
та й став межувати, де слободи, де городи
добре буде сажати Нп. 2) Граничить*
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Чернігівська губернія межує з київською.
Черниг. у.
Межувйтися, ж уся, ешся, ш Р$змежевыпаться.
Йе8г&, гй, ж. Мягкая кора подъ стер*
дой на соснѣ.
Мѳэйнець, н ц я и пр. См. Мизинець и пр.
Мбкати, каю, еш, оди. в. мбйнути,
я у , неш, іл. Блеять.
Мѳкбкати, к іч у , чйш, гл.=М екатя.
Або нявчить по Котячи, або мекече по яіт
нячи. Гліб. 8 7 .'Ч
Мекекб! меж. Крикъ ягненка, овцы,,
козы. От біжить баран: „мекеке, мекеке!*.
Рудч. Ск. I. 40. Коли це приходе один
вовк та й став біля кози, а вона: . „мекекё!“. Грин. I. 116.
М ѳйѳкбкати, каю, еш, гл. Издавать
звукъ: „мекенё“, блеять. Дружко аж охрип
.мекекекаючи. Кв. 16.
Мбкнути. См. Мѳкати.
МеКотіти, кочу, тйш, гл.=Мѳкати:г
В х. Зн. 35.
Медйй, л&ю, м. 1)= М алай . 2) Куку
руза. У гор.
М елййний, к а лс. 1) Хлѣбъ.изъ куку
рузы. 2) Ломкая порода шифернаго камня.
Вх. Зн. 35.
Мелйнка, кй, ж,, также и мн. Ме
ланки. Канунъ новаго года. Ходити з Меланкою. Компанія парубковъ, среди которыхъ одишБ, называемый, Меланкою, одѣтъ
"въ .женскую одежду, а> дрѵгіе переодѣты
щыѵаномъ, старикомъ, козою и пр., ходить
речеромъ подъ новый годъ изъ хаты въ
"Хату„ іюетъ обрядовыя тіѣсни.
пр. О.
186К
Свид. .66. См. Коза,
Мбливо, ва, с.=М ливо.
‘М ѳлйкати, каю , еш, гл\ Издавать
звукъ. Я ш там тварь меликав?
л ій , Лс. Человѣкъ, црввезшій
-хлѣбъ дод ромола?. Міуск. окр.
МѳлУф 'й і, лс. Болтунъ, пустомеля,
^ін ути мелуна. Солгать. Ном. Д» 6930.
Мельк&ти; к ію , епг* одн. В. мельк
н у т и , н у , НбШ} т Мелькать, мелькнуть.
2 •хвіст Мелькнув,. 'Ном. № 1890,
Мѳлькйтися^ 'кйюся, ешся, гл. Касать.ся, соприкасаться. Пола з полою мель-чкається, гьобраШПМ) -З) робратимом .на здояРрв'е питається. Лук&цг. 61,
,М елькнути. Смі 'М е л ь к а ть
Мбльник> ка, лс. МёлБникъ. Ой мель
нику, мельниченьку, ЗМелиумені пшениченьку.
Чуб. Мельника піти. Иолетѣтв кувыркомъ.

Я його як ударила (гуся), так воно мель
ника й пішло. Ромеп. у. Ум. Мёльничок
мельничёнько.
Мбльничка, ки , %ж. .ѴІѵеыа мельника.
Ой мельничко, круподерничко, позич мені
ступки, обідрати крупки. Грин. III. 054.
Мбльничок, ч ка, лс. Ум. оть мбльник.
МельничУк, кй, лс. Сынъ мельника,
іюмощникъ мельника.
М ельнути, нУ, нбш, іл. одн. ». отъ
молбти. Лзичок мельне, та й у кут, а
спину натовчуть. Ном. Л* 1122.
Мельчкбм, нар. Мелькомъ. І в голову
йому не клалось, щоб з ним так бачити<ь
мельчком. Котл. Ен.
Мелюс, са, лс. Искажепіе собственная
имени: Міусъ —рѣка и прилегающее къ
ней урочище. Въ думѣ: І до байраків, до
мелюсгв добігали, г тернові віття, верхи
стинали... Далі з байраків, із мелюсів ви
бігали. АД. І. 108. Въ другихъ варіантахъ: Міюс или Міус. Стали вони до М іу с а ,
до байрака добігати и т. д. Потебня. III.
122 .
Мелючий, а, е. Мукомольный. Мс.гнтїп
млин. Вас. 172.
Мбляний и мблятий, а, е. Молотый.
НВоллын. у.
Мелйса, си, ж. Свекловичная патока.
Мелйти, лйю, еш, м. Вилять, вер,тѣть. Моє теля хвостом меля.
•Мблятий. См.. М елйний.
(Мбмель, л я , лс. ? Бідний батько схва
тив удруге мемеля од парубків ( = побито
його) і пішов плачучи додому. Грин. II. 172.
Мбндель, л я, лс. Маленькій снопикъ
хлѣба. Ум. Мёндлик. См. Мандель.
Мѳнджигув&тн, гУю, еш, гл.—Манджувйти. Козел, у
Менджувйти, джую, еш, гл. П остоян
но мѣняться; барышничать посредствомъ
промѣна. Мснджуе, як циган кіньми.
М бнджун, нй, ’лс. Барышникъ, зани
мающейся мѣной лошадей. Найшов менджупа: продавай, і:ажу, лсого коня аби кому.
Лебед. у.
Мѳндивбшка, ки, ж. Насѣк. вошь.
Вх. ІІч. I. 7.
М бндлик, ка, лс. Ум. оіъ мбндель.
Менбний, а, е. Поименованный, на
званный. У меченому селі жінка вдова злю
билась з парубком. О. 1862. II. 57.
Мензбря, рі, ж. Дойная овца. Херс. г.
Мензирь, ря, лс. Родъ-овечьяго сыраМенини, нйн, ж. мн. Именины. МирХРВ. 109. У пана менини. Мнж Ю7.
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Мѳнйннив, ва. м. 1) йивнвниикъ. 2)
Меньдв. ньвй, * .= М ен ь. Котл. Ен.
День ангела. Прийшов менинник багатою; IV. 9.
лім налипав повну хату гостей- Грин I. 179.
Мёрва, ви, ж. 1) Мятая, тертая псМ ѳийнниця, ці, ж. Именинница.
годная солома. На гщюдг мерва. Грпи. III.
Мѳнвёт, ту, м. Манжета Сборки на 059. 2) Дрянь, негодное. 3) жн.—Морва.
рукавахъ женской сорочки у кисти руки.
Мѳрвйстий, а. ѳ. Измятый, помятый.
Гол. Од. 20. Желех
Ме/мпи та солома.
Мёрвисьво, ва, с.=М ерва.
Мённй, нй, с. Имя. На мёння. По
вмени. На мтня не знаю, як його звуть.
Мёрвити, влю, виш, гл. Комкать, мять.
Конотоп, у. Ум Мённячко. Та два сини
Мѳрвіти, Вію, еш, гл . Приходить къ
гродила, сама мтнячко дала. Чуб. У. 928. негодность (о соломѣ).
Мѳрг&снути, сну, неш, гл . Стемиѣть,
Меннйти, вйю, еш, гл. Именовать.
Як вони себе менняли, чи святими, чи сдѣлаться пасмурнымъ. Вх. Зн. 35.
як%
— не знаю. Паилогр у.
Мѳрёгийг~а, ѳ. Бурый сі» темными по
Мѳнт, ту, м. Мигъ. У-мент. Вмигъ. лосами (о масти).
Сів на хазяйського коня, в-мент придув із
Мерёжа, ж і, ж. Неводъ съ большими
горілкою. Драг. В один мент одно за 'дним очками. Браун. 11. Нш) вечір отаман зве
лів готувати здорову мережу. Левиц.
переміняється. Г. Барв. 466.
Мѳрёжаний, а, ѳ. І) Съ ажурными
Мёнта, ти, ж. Родъ мѣховего женскаго полушубка, окаймленнаго тесемками. узорами; узорчатый. Мережана сорочка,
плахта. 2) Украшенный рѣзьбой. Старий
Гол. Од. 81.
Мент&лик, ва, м. Родъ медальона у воли випрягає, занози ховає мережані. Шевч.
117. Мережані ярма. Рудч. Чп. 129. 3)
жепщинъ. См. Дукач. Гол. Од. 50.
Мѳнтрёга, ги, ж. Бувтъ, безпорядокъ, Изукрашенный. Не для людей і не для
слави мережані та кучеряві оиі вірші вірзамѣшательство.
М ѳнтрёжитися, экуся, жиш ея, гл. Вол туго я. Шевч. 442. І там степи, і тут
новаться, бунтопаться. ОтпшН то народ степи, та тут не такії: рг/ді, руді, аж
почав ментцежитглеь проти панів. Кіев. у. червоні, а там юлубії, зеленії, мережані
Мѳнт^з, 8а, м. Рыба налимъ, (іа- нивами-ланами, високими могилами, тещи
ними лцшми. Шевч. 378.
Лїія Іоіа.
Мѳрёжати, жаю, еш, гл. 1) Дѣлать
Менув&ти, н^ю, еш, іл. Имеповать.
ажурные
узоры. Ой стрічечка до стрічечки,
Менув&тися, н^ю ся, ешся, и . Име
мережаю
три
ніченьки, мережаю, вишиваю.
новаться.
Мбнчий, а, е = Менший и пр. На Шевч. 375. 2) Украшать рѣзьбой дерсвяисвіті вже давно ведеться, що нижчий пе ныл вещи. 3) Исписывать, испещрять. 1
ред вищим гнеться, а більший менчою ку довелося знов мені на сгпарість з віршами
ховатись, мережать книжечки. ПІевч. 376.
сає та ще й б'є. Гліб. 22.
Мѳрёжѳнва, ви , ж. ? Угадай, Ганно,
Менчир, ра, м. Раст. Егіса. Лв. 98.
приличная
панно, па чиїй руці на> мере
Мёншати, шаю, еш, гл. Уменьшаться.
жечці
перстень
упав. Чуб. III. 99.
Мёншѳ, нар. Меньпіе, мепѣе. Менше
Мербжити,
ж
у, жиш, іл. 1^ М е р е 
скусиш, борте лигнеш. Ном. Л* 5588. Мен
ше з тим. Это не важної пустяки! Поби ж ати. 2) Колотить. Ірода козак мережив
ла?—Побила!— Менше з тим! НВолын. у. києм як собаку. Мкр. Н. 34.
Мерёжка, ки, ж. 1) Ажурный узоръ,
Ум. Мёншенько.
получаемый помоіцью выдергиванія нитей
Мёнший, а, е. Меньшой; младшій.
ѵизъ
полотна и закрѣплепіл оставшихся
Менша сестра літ не дійшла. Нп. Стар
бѣлыми
нитками. Вас. 192. Назпаніе час
ший не буде меншим. Чуб. Сами, мовляв,
тей:
отверстія—дірочки;
узкія полосы по
і старші, й менші. Ном. № 10404. Ум.
лотна, раздѣляюшія отвсрстія, стоящія къ
Меншенький. Чуб. V. 862. МВ- II. 10.
труппѣ,—стовпці; болѣе широкія полосы,
Меншйти,
шйпг, г&> Уменьшать
{раздѣляющія группы отверстій—полотёнця;
Мбншість, шости, ж. Меньшинство. Фубецъ, который идетъ по краю мерёжкц
Желех.
Или рядъ мелкихъ отверстій тамъ-же—Мень, н я, м. Рыба налимъ, Са<1и8161а. прутик. Харьк. (Залюб.). У нашбї да Ган*
Мёньва, ви , ж. Рыба: конь, конекъ, ночки в подолі мережки. Чуб. III. 131.
§уті£паІи8 Нурросагариз.
Горлата мерёжка—съ слишКомъ большими
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отверстіями, а сліпі—съ слишкомъ малы-*
ни* Славяносерб. у. Кромі того мережки
носять цілый рядъ различныхъ названій,
смотря по узору или способу шитья: безчісна, збан, колісча, колісчатка, носа, кругла,
ляхівка, московка, переплутаннячко, трійчатка,
хрещата, черв’ячок, 'з чисницями н пр. Залюбовск. Чуб. VII. 415. Сорочка-мерёжка.
Рубаха съ ажурными узорами. А в нашої
бондарівни сорочка-мсрсэюка. Гол. 2) Узорвыя украшеніл цвѣтными нитками сверхъ
канта по талій полушубка. Вас. 155. 3)
Узоры въ ожерельи изъ цвѣтныхъ бусъ.
„Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на правой сто
роні Днѣпра, изъ мелкаго разноцвѣтнаго
намиста приготовляють узорчатое оже
релье, на кот. употребляется больше всего
чернаго и бѣлаго намиста: „чорне для поля,
а біле, червоне г голубех чи там друге яке
небудь, для мережок“. См. Лучка. Чуб. VII.
426. 4) Рѣзьба на деревѣ. Чуб. VII. 404.
5) Орнаментъ на металлическихъ частяхъ
курительной трубки, а также и стальной
шаблонъ для выбиванія его. Вас. 149. Ум.
Мерёжечка.
Мѳрёжуваний, а, ѳ=М ерѳж аний.
Мѳрёжуватий, а, ѳ. У кожевниковъ,
о кожѣ: покрытый мелкими пятнами,—
пначе горохом побитаи. Вас. 157.
Мерёжчатий, а, ѳ = Мережаний. О.
1862. VIII. 10.
Мерѳконіти, ніе, гл. безл. Мерещить
ся. Угор.
Морёна, ни, эіс. Рыба: многоусачка
річная (Угор.), чебакъ, Сургіішз ЬагЬиз.
Мѳрёндатн и мерёндзати, джу, джиш,
и . Пережовывать, отрыгать жвачку. Угор.
Вы мерендже. Вх. Зн. 35.
Мѳрёндя, ді, ж. Приготовленная пища.
У пічках стоїть мерендя (готовий харч).
Шух. І. 96.
Мѳрёнька, ки, ж. = Мерѳст 1. Вх.
Лем. 435.
Мерѳст, ту, м. І) Лягушечья икра.
Вх. Лем. 435. 2) Нпзкія болотныя травы.
Вх. Лем. 435.
Мерей, ей, ж. Гадость, мерзость. Вх.
Зн. 35. Угор.
Мерзѳнёнький, а, е. Плохой, гадкій.
Мерзенснька дорога. Черниг. у.
Мѳрзёний, а, е. Мерзкій, гадкій, отвра
тительный, омерзительный. Таке ж бриОке,
таке мерзене, поржавіло, від жабуру зе
лене (болото). Греб. 369. Ой на чужій на
улиці верба не зелена, ой тим вона не зе
9

лена, гцо челядь мерзена. Нп. Ум. Мерзенёнький.
Мѳрзёник, ка, м. Мерзкій человікъ,
мерзавецъ. Ти, мерзенику! Вх. Лем. 435.
Мѳрзёнитися, нюся, нишся, іл. Ма
раться, пакоститься. Чи мені треба мерзенитися? Наїцо мені сей клопіт? НВо
лын. у.
Мѳрзёно, нар. Гадко, мерзко, омерзи
тельно. Як вість така прийшла до Турна,
то так мерзено іскрививсь, що тварь зробилась нечет^рна. Котл. Ен. VI. 63.
Мѳрзёнство, ва, с. Пакость, мерзость.
А мерзеиства скільки! НВолын. у.
Мѳрзинёць, нцй, м. Плохая, гадкая
вещь. Ой а вінецъ-мерзинець, а хусточка
мати, треба ей шанувати. Гол. IV. 392.
Мѳрзйти, зйть, іл. безл. Возбуждать
отвращеніе, омерзеніе.
Мёрзлий, а, ѳ. 1) Мерзлый, замерзшій.
Захотілось мерзлою в Петрівку. Ном. №
5344. 2) Чувствительный къ холоду. Ум.
Мерзлёнький.
Мерзлувйтий, а, ѳ. Немного примерзшій.
Мѳрзлйк, кй, м. 1) Что-либо замерз
шее. 2) Чувствительный къ холоду. Ум.
Мерзлячёк.
Мѳрзлякув&тий, а, е. Чувствительный
къ холоду.
М ерзлячёк, чкй, м. Ум. отъ мѳрзлйк.
Мерзосвітній, я, е. Очень мерзкій.
А х ти мерзоевгтня! Харьк. г.
Мёрз(ну)тн, зну, неш, ы. Мерзнуть, зяб
нуть. ІІе купив батько шапки,—нехай ухо
мерзне. Ном. Дё 5911. 'Ластівки на зіму
не летять у вирій, а мерзнуть у воді.
Чуб.
Мёрин, на, м. Меринъ, холощеный
жеребець. Вернулись із добрим мерином...
жеребця такого доскочили, що так і играв
на поводі, К. ЧР. 115. Ум. Меринёць. Ном.
№ -770.
Мѳрковѳя, вѳі, ж. Раст. Зепесіо ^асоЬаеа. ЗЮЗО. I. 136.
М ёркнути и мёркти, к н у , неш, гл.
Меркнуть. 1 пожаригце не вгасало, і мерк
за димом Боэюий світ. Шевч. 437. Вже
зорі поперед нього меркнуть. МВ.
М еркурія, рії, ж. Ртуть, меркурій.
Як напав курдюк, уже чого не робили: і
меркуріею терли язик, і ціноброю, і зану здували— згинула таки. Кіев. у.
Мёрлий, а, в. Мертвый. Не поможе

Мерлинн—Металичний.
соропові мило, а мерлому кадцло. Ном. №
5668. Оілянув мерлу. МВ. (О. 1 862.1. 91).
Мѳрлйни, лйн, ж. мн. Отбываніе це
ремоній по смерти кого. НВолын. у. Ум.
ІИерлйнки. Родинки й мерлинки не глядять
лихог годинки. Ном. № 9499.
Мѳрлйдя, ці, ж. Шкура дохлой овцы.
Мёрло, нар. Мертво.
Мѳрлйк, кй, м. Трупъ, мертвецъ.
Мѳрлйтина, ни, ж. 1) Специфическій
запахъ живот наго: собачій, козлиный. Мнж.
185. 2) Мездра, мездрина. Мнж. 185.
Мѳртвёць, цй, м. — Мрець. Місяць
світе, мертвець где. Чуб.
Мѳртвёцький, а, ѳ. Мертвецкій. Прий
шов Нечипгр па мертвецький великдть.
Кв. І. 263.
Мертвечина, мертвещйна, ни, ж.
Мертвечина.
Мёртвый, а, е. 1) Мертвый. Н і жи
вий, ні мертвий. Ном. № 4394. 2) Употребляющійся при похоронахъ? траурный?
Понесли: поперед усгюю хрест святий з ко
рогвами, далі крита з мар сукном мерт
вим покрита. Кв. 1. 114. 3) Мёртва кро
пиві Раст. Ьашіигп аІЬиш. ЗЮЗО. І. 126.
4) Мёртва кістка. Наростъ на тѣлѣ. Чѵб.
Ш. 15.
Мертвйти, влю, вйш, гл. 1) Умерщ
влять. (Смерть) три годи мертвила саме
середніх людей. Мнж. 63. Старих людей
турки мертвили. Волч. у. 2) Желать смер
ти кому. Вона сьою сина все мертвила,
аж той умер. Зміев. у.
М ертвіти, вію, еш, гл. Мертвѣть. Ста
рий дожидав—як дожидав! і мертвів, і
оживав. МВ. II. 195.
Мёртво, нар. Мертво. Було якось тихо
й мертво на світі, ніби само небо вже дрі
мало. Левиц. Пов. 155.
Мертв’йк, кй, лс. Мертвецъ. Труна
роскриваеться і мертв*як вилазить з труни.
Грин. II. 104.
Мертв’я к ів , кбва, вѳ. Мертвецу при
надлежа іцій. Все тіло мертв'якове було по
колоте та порізане косою. Грин. II. 99.
Мертв’йчка, ки, ж. Эпидемія, моръ.
Тоді була мертв'ячка скрізь, люде здорово
*срт. Залгобовск. Екатер. у.
Мертв’йщий, а, е. Умертвляющій, убинающій. Цілюща та иертв’яща вода. Живая
и мертвая вода (въ сказкахъ). Рудч. Ск.
І. 130.
Мёрти, мр^, нрёш, ід. 1) Умирать,
Мереть. З щастя не мруть. Ном. № 1710.
У І'орбоносихи мерли діти. Г. Барв. 421.
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2) Замирать. Чогось сумно і боязно, аж мов
серце мре. МВ.
Мер^щий, а, е. Умирающій. Бжоли
(сняться)... проти мерущого. Мнж. 161.
М ёрхнути и мёрхти, хну, нѳш, гл.—
Меркти. Зорі мерхнуть. МВ. II. 44.
Мерцвй, в Йти, с. Мертвецъ. Встрѣчено только у Гребинки въ переводѣ Пуш
кинской Полтавы: 1 дівка блиснула в по
душки зовсім, мовляють, як мерц/вя. Греб.
343.
Мерцвйк, кй, лс.—М ертв'йк. Греб. 358.
Мёрча, чи, иерчйчка, к и , аг.= М ж а.
Желех. Вх. Зн. 35.
Мёрчик, ка, лі. Маленькій покойникь,
трупикъ. Желех.
М ерч^к, кй, лс. Мертворожденный.
Мершй, ші, ж. Падаль. Шух. 1. 22.
Вх. Зн. 35.
Мершйвиця, ці, ж. Мертвоядъ, 8і1рЪа*
ЛІ ел ех. Вх. Зн. 35.
Мершйник, ка, лс. 1) Быкъ. 2)=М ершавиця. Ліелех. Вх. Зн. 35.
Мершйнка, ки, ж. Корова. ЖелеХ.
Вх. Зн. 35.
Мерщёнько, нар. Ум. отъ мерщій.
Мерщій, нар. Скорѣй, поскорѣй. Д іли
мерщій! Кв. Ум. Мерщёнько. Чуб. VII. 576.
Мерйвий, а, е. Жесткій, упрямый.
Угор.
Местй, мѳт^, тёш, и . 1) Мести. Під
нялась така хуіа: світу не видно,—мете.
Рудч. Ск. II. 206. 2) Мести, выметать.
Три дні хати не мела, не вмивалася. Чуб.
Мёстннй, а, е. Мстительный.
Мёстник, ка, лс. Мститель. Підпалу
жде, як той местник часу дожидає. Шевч.
236.
М ёстниця, ці, ж. Мстительница.
Мет, ту, лс.=Мент. В один мет. Ном.
№ 7741.
Метй, тй, ж. 1) Цѣль. Я тілько одно
мав на меті: щоб книжку видать яко мога
скоріше. Ном. II. Очевидячки досягла
до своєї мети. Левиц. На близьку мету.Въ
близкомъ разетояніи. Волин, г. 2) Родъ
игры въ мячъ.
Мѳтйл, лу, лс. Металлъ. Дещо. К. Бай,
153. Ком. И. 65.
Мѳталёвий, а, е. Металлическій. Желех.
Мѳтйлѳц, л ц я ,. лс. Сказочный змѣй,
берущій хвостъ въ ротъ и катящійся колесомъ и свистящій предъ дождемъ. Бх.
Лем. 435.
М ѳталйчний, а, е= М еталевнй . Пор-
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фирій... причесав свої коси рідким металичиим гребінцем. Левиц.
Мет&ль, л я, м. Клипъ въ мельничномъ
валу для поднятія песта, падающаго въ
тодчею. Лебед. у.
М отальня, ні, ЭЮ*= М еталь. Лебед. у.
Залюбовск.
Мѳтаийиа, ни, ж. Суета. Настала
після сього велика мешанина по селу. Г.
Барв. 171.
Метёритися, рюся, ришся, гл. Суе
титься. Жидки... мепиірилисъ, де б набір
закупити у панів шльонську вовну. О. 1861.
ТИ . 6.
Мет&ти, тйю, еш, гл 1) Метать, бро
сать. Камнем на Степана метали. Чуб.
2) Наливать. Дорогою напитка метає, по
два, по три кубки в руки наливає. Лу
каш. 19.
Мет&тися, т&юся, ешся, гл. Бросаться,
метаться. Лютим огнем, яростію палають
без міри, метаються ось як на мене, як
лютії звгри. Чуб. V. 448.
Метёлик, ка, лі. Мотылекъ, бабочка.
Лёвить білі метелики. Забавляется какъ
дитя. Ном. № 6260. 2) Родъ ажурнаго
узора мерёжки. КС. 1893. У. 181. Чуб.
VII. 427. 3) Гарусное украшеніе въ видѣ кисточки на женскомъ полушубкѣ. Вас.
155. 4) Небольшая брошюрка. 5) мн. Ме
телики. Раст. 8рег§и1а агѵепзіз Б. ЗЮЗО.
І. 171. Ум. Метёличок.
М ѳтёлиця, ці, ж . 1) Мятель. Бодаїі
того коваля метелиця замела.. Нп. Мете
лиця засипала як піском землю снігом.
Левиц. 2) Родъ танца, также музыка и
пѣсня къ этому танцу. 3) Болѣзнь: овечій
вертежъ=Мотилиця 1. 4)==Мотилиця 2. 5)
Раст. Адгозііз аІЪа Б. 3 0 3 0 . І. 110. 6)
Метелиці давати. Трепать за волосы. М у
жик попав коваля за верхів'я і давай йому
метелиці давати. Грйн. Б 109.
Метёличок, чка, лі. Ум. оть ме
тёли к.
Метѳллюгёти, г£ю, еш, .гл. Переносно:
вилять, изворачиваться? Ї ї питають, де
діла те, що вкрала, а вона метеллюгає
сюди-туди, не каже, де дівала. Новомоск.
у. Залюбовск.
Метёлочки, чок, ж. Раст. Берійіит
гибегаїе Б. ЗЮЗО. І. 126.
Мётѳннй, а, ѳ. Выметенный. Без ха
зяйки хата не метена. Ном. № 10098.
М етенйця, ці, ж. Вощинная моль.
Мѳтёць, тцй, лі. Проворный, мастеръ,
мастакъ.

М етикувати, к^ю , еш, іл. Размыш
лять, соображать.
Мѳтикув&тий, а, ѳ. Замысловатый.
Метіж, ж у, м. Смятеніе, шумъ. Метгж піишв, як почали битись, то я й по
чув, а то не бачив нічою до тієї пори ?
не чув. Новомоск. у.
I. Мѳтіль, тёлі, де.=М етелиця 1. Ой
на зятя та метіль мете. Мет. 185. Не
метгль з моря піднімалася, а то гуси сірі}
лебеді білі. Чуб. У. 939.
II. Метіль, л я , лі. 1)—Метблик. Ру.
банок тільки дж-ж-ж, дж-ж -ж! а струж
ки як метелг здіймаються. Г. Барв. 51.
2) Названіе рубля, который дарится ново*
брачнымъ на свадьбѣ. Борз. у. Грин. Ш.
454.
М ѳтільник, к а > лс. Метелыцикъ. Метільники хату замітають. Харьк. у.
М етільниця, ці, ж. Метельщица. Ум.
Метільничка. Я б до хати куховарочку на
няв, а ф груби та топільничку, а до хати
та метільничку. Харьк. у.
Мётка, к и , ж. Нанизанный рядъ (ры
бы, напр.). В ю нів метками' продають.
Богодух. у. Переносно: У старшою нема
дітей, а у меншого ціла метка, аж п'я
тірко. Г. Барв. 130. Завернув старий Кривинський з цілою меткою старих дочок.
Мир. ХРВ. 108.
Мѳткйй, й, ё. Шустрый, проворный,
ловкій, живой, скорый, бойкій. Ота смі
лива меткая Катря немов перелякалась
чого. МВ. II. 91. А до роботи ж яка
метка й берка! Г. Барв. 448. О, миша
метка! Каменец, у.
Мётко, нар. Скоро, бойно, ловко» Метко
пробігти. Борз. у. Там снопи кладу метко,
там кубахи ростуть, тільки махну са
пою— аж куріє земля. Ґ . Б арк 535.
Метлй, лй, ж.=Ш тла. Тільки явиться
на небі метла, то буде війна. Чуб. Б 1^Метл&стий, а, е= М ітл асти й . Метласта борода. К. ЦН. 224.
М етлйця, ці, ж. = мМ ітлйця. Мої
гроші не метлйця. Чуб. У. 58. Ум. Метлйчка. А вроди, Боже, о/сито, пшеницю,
всяку пашницю без куколю, без метлички,
щоб родилися бички, телички. Чуб. III. 451.
Метлйще; ща, с. Палка къ ыетлѣ.
Мётло, ла, с. Мѣсто удобное для охо
ты. Лебед. у.
Метлюг, г£, м. Раст. Арега 8ріса
ѵепіі. Р. Веаиѵ. ЗЮЗО. I. 111.
М ѳтлйтися, лйюся, ешся, гл. Бол
таться. Довга одежа на їй метлялась, як
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до паліччах. Левиц. Пов. 313. Аж на
мітка метляється» Левиц.
Метнути, н^, нбш, іл. одн. в. отъ
цетбїИ.
М етнутися, н ^ся, нбшся, іл. одн. в.
отъ метйтися. Броситься, устремиться.
Метнулась я та деері всі попричиняла.
МП- (О. 1862. III. 56). До ляса мов ляхи
метнулись. Котл. Ен. Бої не попустив ве
ликою гріха, так ви метнулись тоді ста
рою чоловіка обіжати. МБ. І. 134.
№6то, та, с. Шумъ, гамъ. Собаки таке
мето зчинили» Борз. у.
Мбтрика, ки, ж. Метрическая запись,
метрическое свидетельство. Се купимо по
пові гостинець, то він у метрику не так
буде дозиратись. Г. Барв. 184. А тут
метрики не позаписувані! Левиц.
• Метричний, а, е. Метрическій.
Метушитися, ш ^ся, шйшся, гл. Суе
титься. Як ні лає, як ні кричить на неї
пані,— бабуся не лякаєтуся, не мету
шиться: іде тихо, говорить • спокійно, ди
виться ясно своїми очима ясними. МВ. (О.
1862. III. 61)
Мѳтчій, нар. сравн. ст. отъ мётко.
Скорѣй. Я метчій до Марусі. МВ II. 189.
Меть, ті, яи?.=Мент. Як заграв "(Со
ломон) в третю сопілку, чорне вісько в одну
меть прилетіло. Драг.
Мецька, ки , ж. Названіе овцы. КоІЬ.
І. 65.
Меч и міч, меч&, м. І) Мечъ. Яким
мечем махає, такою путтю й погибав.
Ном. І наш ясен міч твоєї головоньки
не йме. АД. Голий як міч, гострий як
бритва. Ном. № 1526. А позад війська
мечем махає. Чуб. Під меч лоложйти. Из
рубить. Скочу-поскочу за тими турки, гой
як здоюню— під меч положу. КоІЪ. І. 101.
2) Сабля, украшенная цвѣтами, шумихой,
пучкомъ калины, съ горящей свѣчей, об
вязанная илаткомъ, — употребляется въ
свадебномъ обрядѣ й находится въ рукахъ світйлки. Иногда сама сабля отсут
ствуете. Світилочці зробили меч, як таки
водиться на весіллі: нав'язали ласкавців,
васильків і позолоченої Шумихою калини і
свічечку ярого воску засвітили і меч обв'я
зали, і світилочку перев'язали рушниками.
Кв. І. 111. Ум. Мечик.
Мечвбдок, дка, лс.= К аж ан. Вх. Ііч.
І. 16.
Мёчет, ту, м. 1) Печь для хлѣба (у
черноморскихъ рыбаковъ). Поставши ме-

чет, чи піч для хліба. Лепиц. ПИО. І. 86.
2) Лѣсокъ въ степи. Хорольск. у.
ДОбчеть, (ти, згс?)—Йбчет і. Оце викопа (запорожець на землянку) яму, обставе її, чим там попало, обліпе, обмаже,
поставе мечеть (хліб пекти), зробе кабиию (страву варити) та й живе. КС.
1883. XI.- 504.
Мечбть, ти, ж. Мечеть. Буде каш йан
турецький до мечети від'їжджати ЗОЮР.

І. 212,
Мбчик, к а, л. 1) Ум оте меч. 2) Де
ревянный пожъ у тёрлиці; на немъ летаюте вѣдьмы на лысую гору, откуда выраженіе, обозначающее слишкомъ скорое
возвращеніе кого-либо: Ти, мабуть, на
мечику літав. Ном № 5771. 3) Часть,
п’ял. См. П’яла. Шух. 1. 254.
Мбчник, ка, лс. Меченосецъ.
Мешйни, шин, ж. мн. Кожаные шта
ны изъ кожуха, шерстью внутрь (у пастуховъ и табунщиковъ). Херсон, г.
Мѳшкёненько, ка, с. Ум. оте меш
к ан н я .
Мешканець, нця, м. Житель, жилецъ.
М ешкёнка, ки, ж. Жительница, жи
лица.
Мѳшк&ння, ня, с. Жительство, Помѣщеніе, жилье; мѣстопребываніе. У до
мівці на мешканні. Грин. .III. 693. Підемо
до Бендеру мешкання глядіти. Гол. I. 79.
Ум. Мешкёненько, мешканнячко. Ой поки
даю сивою голубка і дрібненькії діти, а
сама лечу, сама, полечу мешканенька гля
діти. Грин. III. 483.
Мбшти, мѳшт, ж. мн. Татарскія туф
ли, легкіе башмаки. Желех.
Мжа, мжі, ж. Мелкій частый дождь.
Мжйти, мжить, гл. безл. Моросить (о
дождѣ).
М жйця и нж й чка, ки, зк\=М ж а.
Вх. Зн. 35.
Ми, мѣст. Мы.
Миг, га, м. 1) Мигъ, мгновеніе. А
Гадюк уже в три мига вилетів на улицю.
Левиц. Пов. 246. 2) мн. Перемигиванія.
М йгавка, ки, ж. 1) Миганіе. 2) Мельканіе.
Миг&ння, н я, с.= М и гавка.
М игёти, г&ю, еш, одн. в. м игнути,
н ^, нбш, іл. 1) Мигать, мигнуть. Зорі...
мигали і бризкали світом в сухому прозо
рому повітрі. Левиц. Пов. 165. 2) Мель
кать, мелькнуть. 3) Только одн. в. Уда
рить. Мигнув попід бороду бурсака» Св.
Л. 220.
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/ МигДтися, гбюся, ешся, одв. в. мигн^тися, н^ся, нбшся, гл. Мерещиться,
виднѣтьсл, мелькать, мелькнуть. Мигаеться
мені та Орлиха, мов у тумани МБ 1. 122.
ВЫ хутенько вбіжить. Яка з нас під той
час мигнеться: „Здорова була, дівчиноГ
МВ. (0. 1862. III. 46).
Мигдалбвий, а, ѳ. Миндальный. Три
мисочки зроблені взором горіха мигдалевого
на одній віті. К.
Мнгдбль, лю, м. Миндаль.
М игйвати, ну, неш, іл.=М утикати.
Стала буцім то пісеньку мишкати. Кв
І. 41.
М игйчва, ки, де.=М жа.
М йгкатв, каю, еш, іл.= М игтіти.
Мягвбж, нар 1) Мелькомъ. Митом я
йою бачила. 2) Мгновенно.
М игнути, ся. См. Мигати, ся..
М игон^ти, н^, нбш, іл.—Мигнути.
Миюнула в жне грішна думка. Г. Барв 466
Мигот&ти, миготіти и мигтіти, ч$,
тйш, і л . Сверкать, мерцать, мелькать Над
ставками, над садками миготіло, грало,
лилося хвилями золоте марево. Левиц. І. 25.
В очах миготить, а в голові свистить.
Ном. № 6329. Зірки мигтять собі, бли
мають. Подольск, г. Аж в очах мигтить
МБ. І. 157. Миготіла в очах дорога горо
різьба. К.
М иготіння и м игтін ня, н я , . с. Мерцаніе, дрожащій свѣтъ. Желех.
Миготіти. См Миготати.
Миготлйвий, а, е. Влещущій. Желех.
М игтіння, ня. См. М иготіння.
Мигтіти. См. Миготати.
Мнгунбць, нцй, м. Падающая звѣзда.
М иг^шва, ви, ж. Зарница, молнія.
Мйґа, ґн , ж. Пантомима. Він йому
нічого не казав, а так на миХах, шо вони
нічого й не думали, а той все знав.
М нґдалбвий,
е= М и гдалеви й .
Миґд&ль, лю, лі.=М игдаль.
Мйґза, зи, э/с.=Мидза. Лохв. у.
М йґла, ли, ж. Куча сложенного де
рева. Шух. І. 180. См. Миґлювати.
Миґл&ш, ш&, м. Сортировщикъ сруб
лен наго дерева, складываюіцій его въ
мйг'ли. Ті що миХлюють дерево, нази
ваються михлаші. Шух. І. 180.
Миґлюв&ти, люю, еш, ід. Сортиро
вать срубленное дерево и складывать въ
кучи. ІІад рікою бгають (перебірають) і
михлюють ковбки, значить складають
осібно третяки, осібно четвертячі і т. и.
у михли (купи). Шух. І. 180.

МЙД8&, 8И, ж. Морда, толстое лицо.
МидзАтий, а, ѳ. Съ толстыми отвисдыми щеками, мордастый. Мнж. 185
Мивгйтися, гбюся, ешся, гл. Любезни чать, повѣсничать. Женихався, мизгавсв,
бісики пускав.
Ми8ГЙрь, рй, м. Тарантулъ. Левч
Мизбльний, а, е= М и зинн ий . Ломить
ручки г мизельні пальці. Лукаш 123.
Ми8брія, рії, ж. 1) Бѣдность, убо
жество. Мизерія на сім світі мені моло
дому Гол. III. 374. 2) Имущество бѣдняка, вообще движимое имущество. У бодт
мизерія, а доброю нема. НБолын. у Мизер'й наклав дві скриньки. Котл. Ен Як би
взять г всю мизерію з собою, дідами кра
дене добро. Шевч. 211.
Ми8брний, а, ѳ 1) Убопй, бѣдный
Смиренною возносить на високість, мизер
ною із нужди визволяє. К. Іов. 12. 2) Жал
кій, несчастный, бѣдственный; ничтожный
Приїхало сюди воно на окономгю недавні/,
таке миршаве, обшарпане, мизерпе, зам
ліле. Левиц. 1. 143 3) Болѣзненный, ху
дой, то ЩІЙ. Нігде не видко було нг одного
блідого, мизерною лиця. Левиц. 1. 348.
Мивбриість, ности, ж. 1) Бѣдность,
убожество. 2) Жалкій видъ. 3) Ничтоже
ство. Я знав свою мизернгсть перед Богом
К. Іов. Скажи, Господи, чи довго їж на
світі мені жити? Дай мені моє безсилля
і ■мизернгсть зрозуміти. К. Псалт. 95.
Мизерніти, Н1Ю, еш, іл. 1) Вѣднѣть,
нищать. 2) Худѣть, тощать, приходить въ
болѣзненное состояніе. Оце й захиріє ди
тина, стогне, мизерніе. Думаю: от-от
умре. Левиц. 1 139.
Мизбрно, нар. 1) Убого, бѣдно. 2)
Жалко.
Мизбрство, ва, с. 1) БѢ дность, убо
жество. 2) Имущество бѣдвяка. $ всть у
мене деяке хазяйство —мизерство: овечки,
свинг. Борз. у. 3) Ничтожество. 4) Б ѣ д н ы й
н ар о д ъ -

Ми8ѳрйва, ви, ус. Мелкія вещи?
Хламъ? Бере сакви, висипає з них мизеряку, знаходить гроші в торбинці. О. 1861
XI. Кух. 39.
Ми8ЙНЄЦЬ, нця, м. 1) Мизинецъ, мень
шой палецъ. Ой іскиныпе зол'ш перстень
із мизинця пальця. Мет. 19 2) Самый
младшій ребенокъ. Ум. Мизйнчин.
Мизйнка, ви , ж. Наименьшая дочь.
Харьк. г.
М язйнний, а, ѳ. Самый меньшій, млад
шій, послѣдній. — пйлець. Мизинецъ. Ой

Мизннвик—Милана.
не ламли, дівчиноньки, мгиинного пальця.
Чуб. V 309. Мизйнне дитя. Младшее въ
семьѣ дитя. Що ж винам продаете? М изимнее дитя. Чуб. III. 39. Мизйнний день.
Суббота. Мизинний день да суботонька.
рк. Макс.
М изйнник, ка, м. — Мизинець 2.
Харьк. г.
Мизйнок, нка, м. = Мизинѳць. Ка
менец. у. Була як мизинок і зосталась
знов одна як гичечка. Г. Барв. 361.
Мизннчй, чйти, с.=М изинець 2. Ка
менец. у.
М изйнчий, а, ѳ. Самый младшій. Мизинче, поки буде инче. Каменец, у.
М изйнчик, ка, лі. Ум. оть инвйнець
Мйзка, ки, ж. Мездра на кожѣ.
Сумск. у.
Мизкати, вдю, еш, гл. Объ одеждѣ:
занашивать, затаскивать, употреблять безъ
береженія, истрепывать. Мизкай,- мизкай
одежу!— все мене мати було лають,— Тобі
що ні дай, то ти зараз замизкаеш. Хоч
і плашок новий даси,— зараз і змизкаеш.
Черниг. у.
М йзкатися, каю ся, ешся, іл. І) Зана
шиваться, затаскиваться, истрепываться
{объ одеждѣ). Як усякому свою одежу давати, так вона ж не навиться, а все миз
кається та мизкається. Черниг. у. 2)—
з ким. Заигрывать съ кѣмъ. См. Мизгатися.
Мйзя, зі, об. Плакса.
Мийка, ки, ж. Трлика и л и мочалка
для мытья посуды. Уман. и Каменец, у.
М ийниця, ці, ж. Умывалыіикъ, умы
вальный тазъ. Желех.
Мик! меж:, выражающее быстрое движеніе. Обступлять удвох барана, а він
мик! та й утік. НВолын. у.
М йкавка, ки, ж. Палка съ крючкомъ
для пыдергиванія сѣна изъ середины стога.
Каменец, у.
Мйканѳць, нця, м. Расчесанные и на
дергай пие изъ мйчки* части пеньки, кото
рый наворачииаютъ на кужілку для пряденія. Гол. Од. 30.
М йканка, ки , ж. Худшій сортъ пряжи.
М икати, каю, еш, гл. I) Дергать, рвать,
'таскать; вырывать, выдергивать съ корнемъ. Здашъся... микав би за коси. Люде
бачили, що вони микали пшеницю, та й
досвідчили.. Каменец, у. Такий уродив ма
ленький ячмінь, що косою не зачепиш,—до
водишься микати. Ацан. у. 2) Мыкать, че
сать пеньку или ленъ для и ряжи. Микати
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Бас. 200. 3) Микати губами. Ше
велить губами
М икатися, каю ся(чуся), каешся(чѳшся), гл. Бросаться. Вх. Лем. 435. 2) Сло
няться, шататься, бродить, носиться. На
Марусю, що тут микалась то в кімнату,
то в хату, то з хати в сіни, то з сіней
знов у хату, і не дививсь. Кв. І. 49. Коло
рота минеться, та в рот не попаде. Ном.
№ 1772. 3)—у що. Лѣзть, соваться. Коли
не піп, не микайся у ризи. Ном. № 9571.
М икйтити, кй чу, тиш, іл. Из вора чи*
• ваться, искать ' отговорокъ, нечисто дей
ствовать. Желех.
Микитбн, ну, м, Демикитонъ.
Микитбновий, а, е. Демикитоновый.
М икн^ти, н^, нбш, гл. Умчать, пом
чать. Москалі, микпули його аж 'до Київа.
Микол&йки, ків, м. мн. Раст. Егіп£шпі ріапиш. Вх. Пч. І. 10.’
М и к о л &й ц і , ців, лі. мн Раст. Кеоіііа
піїїиз аѵіз. ЗЮЗО. І. 129.
Микол&йчики, ків, м. мн. Р а с т.=
М иколайки. ЗЮЗО. І 122.
М ик^лити, лю, лиш, гл. Хитрить, ви
лять. І чого тобі микулити? Сказав би
просто, що винен. Волын. г.
М ик^литися, люся, лиш ся, гл. ‘Мять
ся; вилять; хитрить. Усі бояться, микуляться,— чи йти, чи ні? Г, Барв. 427.
И ч бісова коняка! шоб же рівно йти по
дорозі,— ні, вона микулиться туди та сюди
та й край! Херс. у Слов. Д. .Эварн.
М икулйти, лйю, еш, гл. *— очйма.
Смотрѣть, избѣгая вотрѣчаться глазами,
чувствуя себя неловко. Микуляє очима, як
кіт на глині.' Ном. № 3187. Въ. другомъ
случаѣ: Не микуляй очима, бо не твоя
дівчина. Слѣдить глазами? Поворачивать
глаза слѣдомъ за чѣмъ? Мил. 103.
Мил&й, лай, ле. Родъ хлѣба. Ном.
№ 7570.
Мйлий, а, е. 1) Милый, любезный.
Батько милий, мати мила, дівчина миліща. Чуб. V. 110. Попід сам мйлий Біг
просйти ногб. Молить,, заклинать. Желех.
2) Милый, возлюбленный. М илий милу
покидає,— вороги раденькі. Нп. Нехай ми
лий подивиться, що на серці діється. Мет.
15. 3) Пріятный, любезный. Ум. Милёньккй, милесенький. Миленький, милесенький
мій! Мет. Моя мила милесенька, голубка
сивесенька. Чуб. V. 13.
М йлини, лии, ж. мн. Мыльная, вода,
остающаяся послѣ стирки. У милинах ви
перу катанку. НВолын. у.
мичку.
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Милити—Милувати»

Милосёрдник, ка, м. Милосердный,
Милйти, лю, лиш, гл- Мылить, на
сострадательный
человѣкъ. Смієшся, зро
мыливать. Ідна шиє, друга миє, третя по
ливає, а четверта милом милить, п'ята бивши милосердника тираном. К. Бай. 84.
помнляє. Чуб. V. 395.
Милосбрдя, д я, с. Милогердіе. Хоч
Милитися, люся, лиш ся, и . 1) Мы одно ж ви милосердя майте! Дума. Чи
литься, намыливаться. Не милися, бо не схоче він, то покарає грішних, чи схоче
будеш голитися. Ном. Л« 5470. 2) Оши він,— покаже милосердя. К. Іов. 82.
баться. В тім собі милиш. КС. 1882. X. 23.
Милостйвий, а, ѳ. Милостивый. Гос
М илиця, ці, ж. Костыль, деревяшка, поди милостивий. Ном. № 3544. Пані ми
деревянная нога. Щоб ти на милицях пі лостива! будьте ласкаві, скажить мені,
шов. Ном. 3720. Коло пустки на милиці що мій чоловік на чужині, як проживає.
МВ. І. 49. Блаженні милостиві, бо такі
москаль шкандибає. Шевч. 398.
будуть помилувані, вв. Мт. V. 7.
Милійбн, на, л(.г=Миліон. Харьк.
Милостйнник, ка, м. Раздаюшдй ми
М илія, на, м. Рукоятка у ручной мель
лостыню.
ницы. НВолын у.
Мйлостинька, ки, ж. Ум. оть ийМ иління, ня, с. Мыльная вода. Під лостиня.
мочене у Вислг мило ш } ш % распустив на
Милостиня, ні, ж. Милостыня. Ба
миління, злив у бочку. Ном.
гато й старцям милостині подавали. Кв.
Милібн, ну, л*. Милліонъ Соние зав І. 117. Який манастирь, така милостиня.
більшки таке, що з нього можна б зро Посл. У м. Милостинька. Мала милостинька,
бити сливе півтора мгшони наших земель. та варт іа велику.
Дещо. 25.
Мйлость, ти, ж. І) Милость, милоМйлість, лости, ж. СТріятность. Левиц. сердіе. Що день хвалили Бога за Йою ми
(Ир. 1808, стр. 510).
лость. Кв. І. Мйлость на кого клйсти. МпМ илкий, а, 6. Хорошо мылящійся.
лонать кого, прощать кому изъ сожалѣнія.
I. Мило, ла, с. і) Мыло. Чуже й мило Це ще я милость на його кладу, що не
голило, а моя бритва не бере. Ном. 2)— позиваю, а то було б йому. Константиногр.
собаче. Раст. Негпіагіа вІаЬга. Ь. ЗЮЗО. у. 2) Любовь. О Боже мій несконченний!
І. 124. Ум. Мильце.
що ся тепер стало! Як то віра, так то
I I . Мйло, нар. Мило, пріятно; любез віра, а милости мало. Нп. Як бись знала,
но; хорошо. На тебе дивитися мило. Мет. що то милость може, казала б сь: оже
Не бачила миленького,— і діло не мило. нися. Гол. III. 289. 3) Ваша мйлость. Ва
Мет. 83.' Не там щастя, не там доля, де ша милость (титулъ). Просимо вашої ми
багаті люде— як злучаться по любови, то лости і на обід. Левиц. 4) Мйлость Ббжа.
все мило буде. Чуб. V. 141. Мйло вітйти. Раст. Муо8оЬІ8 раІи8(,гІ8. Шух. І. 21.
Любезно принимать. Чуб. III. 356. Ум.
Мйлощі, щей и щів, ж. мн. Ласки,
Милёнько. Миленько Ганна подивлялась на любовныя ласки. Н і любощам, ні милощам
панянку. Св. Л. 39.
не йму віри. К. Досв. Добридень тобі, со
Мнловйнець, нця, м. Фаворить, лю- нечко яснеє.. освігри мене, рабу божу... доб
бимецъ.
ротою, красотою, любощами й милощами.
Миловйд, да, м. Красавецъ? Г. Вари. Чуб. І. 93.
280
М илування, н я, с. Помнлов&ніе, про
Миловйння, ня, с. = Ми лини. Вх. шен іе, аощада. Бог не без милування. Ном.
Зн. 35.
36 4872. До милування нема силування.
Милод&н, на, м. Возлюбленный. Сіла б, Ном. 36 4979.
полетіла на чужую сторонку шукать свою
Милув&ння, ня, с. Ласкі.
милодана. Чуб. V. 811.
М илувати, лую , еш, гл. Миловать,
Милодйнка, ки, ж. Возлюбленная.
щадить, беречь. Нас ще Господь до якого
Милолиций, а, ѳ. Миловидный, кра часу милує. МВ. II. 83. Нехай Бої милує.
сивый. Пеклись тут гарні молодиці... чор* Ном. 36 8388.
нявг, повні, милолиці. Котл. Ен. III. 48.
Милув&ти, л^ю, вш, гл. Ласкать. Не
Милосёрд(н)ий, а, ѳ. Милосердный. цілуй, не милуй, коли хисту нема. Чуб. V.
Дав єсь волю серцю мому, милосердий Боже! 9. Як де попаде чужу дитину, то воює
Чуб. V. 3. Приручаю тебе, серденятко цілує і милує• МВ. І. 97. Холодок ніби
лащився до лиця9 милував йою. Левиц.*
моє, милосердному Богу. Мет. 25.

Милуватися— Мл ватв.
Милувйтися, Л^ЮСЯ, ешся, гл. 1)
Л аскать д р у гь друга. Вони собі цілувались,
цілувались, милувались. Мет 25 2) Любо
ваться. Знайшла очима свою сина і м илу

волось ним. Леве а. 1. 269 Милувався та
кою вродливою красою. Мер. ХРВ 61.
М ил^н, нА, м. 1) Возлюбленный, любовникъ. 2) Милый, любимецъ. Удала мама
иилуна (т. е. родила сына). Черв. у.
М алька, ки, ж. Ум. оть м йля
Миль-миль! меж., выражающее мельканіе. Миль-миль, як у Петрівку ягода
(де-не-где побачиш). Ном. А& 7697
Мйльний, а, е. 1) Ошибочный. Миль
на твоя (Іумка. Зведіть його на мильну до
рогу КС 1883 III. 546. 2) СѣрыЙ. Були и
свити простою уразівського і мильною сукна.
Кв. 1. 137. Мильна свита.
Мйльник, ка, л* Ванщикь? Коноводи,
воловоди, люлешники, шабашники, шиль
ники, мильники, селяне, городяче, мішане,
крамарі, шинкарі.. А сходьтесь, сходьтесь,
сходьтесьІ я щось скажу. (Формула ярмарочнаго зазыванія). КС 1882. 111 600.
Ср. стар. Мйлня, баня (см. Жвтеавій. Сло
варь книжной малорусской рѣчи во руко
писи XVII в. Іірвлож. къ „Кіев. Стари
ні* 1888 г.;, а также нодобную-же фор
мулу стар, казацкаго зазыванія: Ой ви,
грубники. ви, лазники, ви, броварники/ Годі
вам по винницях горілок курити, по лаз
нях лазень топити в т. д. (Умав., Слов.,
т. І. 14).
Мильбн, на, ле.=М илін. НВолын. у
Мйльце, ця, с. Ум. оть ийло.
I Мйля, лі, ж. Миля. Та збудила
мене мати в обідню годину, як відійшли
козаченьки від села за милю. Мет. 20. Ум.
Мйльна. Рудч Ск. 1. 119.
II Мйля, л і, ж. Обрядовое умываніе
изъ рѣки или володда новобрачныхъ въ
поведѣльникъ, по возвращевіи новобрач
ной изъ церкви, гдѣ ее покривйють. Мил.
124, 125.
Милйр, рА, м. Выдѣлываюіцій мыло;
торцовецъ мыломъ. Желех.
Мимика, ки, ж. Мимика. Тульчинський
тим часом говорить Катрусі мимикою про
любощі. К. Бай. 13.
МихжкувАти, к^ю , еш, и . Выражать,
при помощи мимики, пантомимы. Ідпоіиз
ізнов даремні мимикуе. К. ЦН. 210.
Мймка, ки, ж. 1) Женщина, имѣющая
одну грудь а ли обѣ съ атрофированными
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млечными желізами. 2) Корова, доющаяся не ва всі дойки, или совсѣмъ не даю
щая молока. Мнмкл па одну дойку, на дві,
на всі.
Мймо, нар. в пред. Мимо- Мимо церкву
їдьте, а тоді уліво повернете. Мимо церкви
святоі прогзжалн, за гордостю, ва пишностю з глави шличка не здіймали. Мимо
колодізь пили.
Мимоїздом, нар. Проѣздомъ. Ось заїдьмо бущм води напитись мимоїздом до
тої вдовииі Г Барв. 12.
тей

Мимохід, хбду, м. Конвульсій у д і 
КС 1893 VII. 80.

Мвмохідень, дн я, м. Прохожій, /м и мохідень. помагай-бі на діло праведне, не
скаже К. Псал. 297.

Мимохідннй, а, е—Мимохідень. В.
Псал 187
Мимохідь, нар. Мимоходомъ.
Мймрати, раю, еш, и . Медленіо д і 
лять. Вх Зн 36
Мимрити, рю, риш, и . Говоріть не
внятно, бормотать. Було часто... мимрить
(уже глосу не бую): 9Ой хто лиха не
знав* .. Г. Барв. 357. 1 слухав я, як мим
рило щось тихо. К. ІОВ. 10.
Мимрій, рій, лі. Бормотуну невнятно
говоря Щ1Й.
Мймря, рі, об.= Мимрій.
МинАти, нАю, еш, сов. в. минути»
и^, нбш, и. 1) Проходить, пройти, мино
вать. Що буває, те й минає. Ном. М и
нають дні, минають ночі, минав літо;
шелестить пожовкле листя. Шевч. 224.
Як усе світове минає! 1 кохання, і радощі,
і горе-гяк усе минає/ МВ. II. 151. Не за
знаю я роскоші,— вже й літа минають.
Мет. 106 Минули ті роки, що роспіралц
боки. Посл- 2) Проходить, пройти мимо.
Хто йде, то минає, бо роду немає. Мет.
244. Минули вже село, —знову поле. Не
иинйй корчмА (употребляется какъ суще
ствительное). Пьяница. Ном. № 11694. 3)
Пропускать, пропустить. Сьохо не читай—
минай. Богородицю так бу.ю поспіль прокаэ/су, не мину й слова. Г. Барв. 356. Де
був багатий жид і того не минали. Лу
пиш. 56 Бодай мого сина на первій по*
требі первая куля не минула. Лукаш.. 39.
4) Обносить (чаркой). Як юрілку гіють,
то міене минають, а як ся б'ють, то від
мене починають. Ном. № 2093. 5) Избі-

426

Минатися—Миркоти.

. гать, избежать. Що Бої повіне, того ніхто теленокъ. О. 1862. IX. 119. Знай, мини,
стійло. ІІом. Де 990.
не мине. Ном. Д» 55.
Мйр, ру, м . 1)= С віт. Хто ж тепер
Минутися, н&юся, ешся, сон. в. ми
нутися, н^ся, иёшся, гл. 1) Проходить, буде миром управляти? Драг. 2) Иародъ.
пройти, миновать; кончаться, кончиться; Цілий день у суботу миру-миру до їх при
исчезать, исчезнуть. Чал где, минається. ходило прощатыя. ЗОЮР. II. 285. Од са
МВ. II. 117. Минулась когпові масничка. дило її приходило до хати миру— хто хо
ІІом. Л* 18311. Ой уже ж наше в'рче же- тів. МВ. (О. 1862. І. 91). На пристані
нихання, вже минаєтмя. Мет. 07. Розій- миру такого, що страх. Канев у. 3) Мирі,,
.детьгя їх слава як той дим, і панство снокойствіс. Помирились так, що миру не
пишнеє минешся. Гдіб. 18. Уже й літо стало й до всчпреі. Левиц. 4) На миру.
минулося. Шевч. 518. Давно і плем'я те Среди людей, въ свѣтѣ. Не чуть і па
минулось. Греб. 359. 2) Отходить, отойти миру. Ион. .V. 7872. 5) Миром. Миром і
(о илодахъ, овоща&ъ и пр.). Хоть мину Богу добре молитися. ІІом. Д; 10734. 6) Ми
лися в садку яблучка, не минаютіся дульки. ром! Привѣтствіе гуцулові., обозначающее
Мет. 121. Минаються яюди поЛуниці... иожеланіе мира. Мигнім! єк ся маєш? чи
Минаються Марусі вечорниці. Мил. 132. здоров, братчику?—Дякувать! миром! А у
Жита минулись. 3) Проходить, пройти да- вас, братчику, мирно?—Мирно, Богу дя
ромъ, безнаказанно. Се йому так не ми- кувать! Вх. Зн. 36. 7). Мир-зілля. Раст.: а)
нстмя. Хт о сміється, тому не минетия. Гіегапіит ш щ и іп еи т. ЗЮЗО. І. 124; б)
Ном. № 12089. 4) Истрачиваться, истра І)гасоссрЬа1ит КиуксЬіана Б. ЗЮЗО. І.
титься. Який гріш заробиш,— минеться в до 121.
Мйрати, раю, еш, гл.=М имрати. Вх.
розі. Лукаш. 141. 5) Умирать, умереть.
Зн.
36.
Минаюся з болю. Млак. 12.
Мирдати,
даю, еш и дж у, диш, гл.
Минерйл, л у , м. Минералъ.
Вилять (хвостомъ). Пег. мирдат тоном.
Минѳр&льний, а, е. Минеральный. Вх. Лем. 435.
Дещо. 71.
Мирйти, рю, рйші гл. 1) Мирить, при
Мйнтус, са, лс. Ломоть, кусокъ хлѣ- мирять. 2) Мириться (съ кѣмъ, чѣмъ). Не
ба, полученный нищимъ (Левч. 66), вооб мирйти. Ссориться. За кису світ увесь не
ще. всякая съѣдобная подачка нищему; мирить. Г. Барв. 448.
отсюда мйнтуси—просто подачки, остатки
М ирйтися, рюся, риш ся, гл. Мирить
ііи щ и ,
даваемые н и щ и м ъ и пр. Там би ся. М и тут сварились і мирились. МВ.
мати минтусами краденими годувала. Чер І. ЗО.
ниг. у. См. Мантули, мантулки.
М иріння, н я , с. Примнреніе. Видно,
М инувати, нУю, еш, гл.—М инути 4. яке буде миріння: сюгодня помиримось, а
Н е журися, моя мати, вже тою не мину завтра буде вгСять тієї ж. Панлогр. у.
вати. Чуб. V. .864.
М йркання, н я, с. 1) Бормотаніс. 2)
М инулий, а, ѳ. Прошедшій, минувшій. Роноть. К. ЦН. 259. 3) ІІоирошайничество.
М йркати, каю , еш, сов- в. м иркну
М инулість, лости, ж. Прошлое.
ти,
ну, неш, іл. 1) Говорить невнятно,
М инута, ти, ж. Минута. А хто лю
бить та покине, — не діжде минути. бормотать, пробормотать. Миркав, миркав
коло його голова з писарем, та бачать, що
Мет. 70.
ні в чілі до його присікатись, так і од
М инути, ся. См. Минати, ся.
М инутйна, ни, ж .= М инута. За одну пустив. Кв. 11. 17. Плете свого вінка і
словтка йому не миркне. МВ. І. 143. І
минутину зладив кочержильно. Харьк.
слова не промовив, не миркнув. Бора. у. 2)
МинУтний, а, ѳ. Минутный. К. Гр. Только несов. в. Роптать на кого. За те й
Кв. XVIII.
козацтво на йою миркало, мов на ляса.
М инушка, ки , ж. Скоропреходящая. К. ИС. 90. 3) Только несов. в. Попрошай
Урушка—минушка: буде та й минеться. ничать, клянчить. Циган коваль, а жінка
Ном. № 12396.
ходе, миркає: дайте пшонця, сальця. Ле
Минущий, а, ѳ. Скоропреходящій, бед. у.
тлѣнный. Усе тінь минуща, одна р іч жи
Миркотйти, кочу, чеш, гл. Б орм отать.
вуща— світ з Богом*. Ном. № 393.
Миркоче собі під ніс.
Миркбти, кот, ж. мн. Особевпый заМ йня, н і, ж* Дѣтск. Корова, волъ,

Мирл уга—Мислити.
цахъ овецъ по время течки. Вівчорь вмиг
ганяє. миркотами воняв. Чуб. У 1087.
М ирл^га, ги, ж. Берлога. Левч. 4.
(Черниг.).
Мирнй, нбі і ОНу• Мировая. Н у, гойг, поми
римось!— яка ж у нас буде мирна?— Оддай
мені гроші мої, то й помиримось. Верхнеднѣпр. у.
Мйрний, а, ѳ. Мирный. Дай же, Боже,
щоб ваша спілка була мирна г жала в ладу
та в мирі. Леви д.
Мйрчістъ, ности, ж. Миръ, СІІОКОЙ*
<ггвіе. Щоби-сте сі свята відпровадили і
других дочекали в марності, радості і ве
селості. КоІЬ. 1. 131. Люде, що уміють з
собою в марності жити. Шух 1. 189.
Мйро, ра, с. Мѵро. ЗОЮР. 1. 161. Іду
меж мир, миром миросаная. Чуб. 1. 132.
Мировйй, 4, 6. Мировой. Вже що піп
гзв'язав, тою ніхто не розв’яже,— Хиба ми
ровий розлуку дасть. Г. Барв. 498.
Миролюбний, а, ѳ. Миролюбивый.
Миролюбним людям Бог помагає і дома й на
полі. Г. Барв. 345.
Миротвбрець, рдя, м. Миротворедъ,
примиритель. Блаженні миротворці, бо
такі синами Божими зватимуться. Єв.
Мт. V. 9.
Миротвбрний, а, е. Ііримирлющій.
Желех.
Миротвбрницн, ці, ж. Примиритель
ница, носительница мира. Світи, поки вселенну осияє світило миротворниці-науки.
К. ЦН. 185
Мирський, &, б. Мірской, свѣтскій.
Тісно було нашому юногиг в монастирі і не
до вподоби серед мирською товариства. К.
Гр. Кв. XII.
Мирта, ти, ж. Мирть. Коло тераси
Цвітуть померанці, мирти Левиц.
Мирув&ння, н я, с. Помазаніе елеемъ,
мѵромъ.
Мирувйти, р^ю, еш, іл. Мазать мѵромъ.
Другий царь святим миром мирував. Чуб.
III. 326.
Мирч&ти, ч^, чйш, м. = Мурчати.
Вх. Лем. 435.
Мйршавий, а, е. Болѣзвенный, чах
лый, захудалый, невзрачный, паршивый.
Миршава голова. Ном. № 5313. Приїхало
воно сюди на окономію недавно, таке мир
шаве\ обшарпане, мізерне. Левиц. І. 143.
Боровки погані, кудлаті, бички миршаві.
Левиц.
Миршавіти, вію,~еш, гл Принимать бо-
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лѣзнениый, невзрачный вндъ; вырождаться,
парши вѣть.
М йрявий, а, е. Медленно дѣлаюіцій,
мѣшкотный, лѣнивый. Желех. Вх Зн. 36.
М ирянйн, на, м. Мирянинъ Гаразд
дзвонити попереду як миряне зійшлися.
Ном. № 13723. Усякому мирянину по се
меро жидовинів. Ном. № 900
Мирйнський, а, е. Общественный. Всі
мирянські знаєш лиха. Котл. Ен III. 27.
М ирячйти, ч^, чйш, гл.=М рячити
Дощик мирячить. Зміев у
Мйса, си, ж. Миса, родъ большой глу
бокой тарелки. Винесли йому мису золота,
а другу срібла. Гол. 11. 54. З полиш миси,
миски й мисочки і зелені її червоні, і жов
ті... викрашаються. МВ. (О. 1862. III. 57).
Миска, ки, ж. 1) Миска, родъ глубо
кой тарелки. Хоч тою самого, аби в другу
миску. Ном. № 2681. Із нехочу ззів три
миски борщу. Ном. № 5060. 2) Въ маслобойнѣ: посуда, въ которую стекаетъ вы
жатое конопляное масло. Шух. 1. 163. Ум.
Мисочка.
Мискорббство, ва, с. Изготовленіе ми*
сокъ. Промишляють вони мискоробством і
зовуться полив'яниками; між ними тілько
один гончар. О. 1862. У. 20.
М йсленька, ки, ж. Ум. отъ мисль.
Мислйвець, вця, ле. 1) Охотникъ. Він
був мисливець; знай було на охоту їздить.
Рудч. Ск. II. 202. 2) Любитель Він мисли
вець люльки палити. Борз. у. 3) Умнвкъ,
умница. Молодий, та ба: мисливець. Мкр.
Н. 7. 4) Гордецъ, своенравный Вона як
ганила чоловіків - мисливців, так гце гірше
їй було хазяйку, мовляла, непутящу ба
чити в сем'ї. МВ. II. 84.
Мислйвий, а, е 1) Любящій зани
маться охотою. 2)=Мислйвець 1. Гукнув,
щоб скоріш мисливі збірались— на полю
вання поїде. Рудч. Ск. II. 116. 3) Способ
ный. Мнж. 185. Умный, находчивый. Пилипиха усю пригоду нашу знала, а ради
не знаходила, хоч яка була мислива собі.
МВ. II. 148. 4) Гордый, неприступный, своенраввый. Ум. Мислйвенький. Н і ради в вас,
ні поради не спита, не шукає; поводиться,
як той пан з підданками.— Що 'теє ти,
любко, що 'теє? Може він трохи %мисливенький собі вдався, та він же на*те і
розумний у нас. МВ. II. 80.
Мислйвство, ва, с. Охота на звѣрей.
М ислйвський, а, е Охотничій.
Мйслнти, лю, лиш, іл. І) Мыслить,
думать. Чоловік мислить, а Бог рядить.
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Ном. X* 82. Я люблю дівчину та й мислю
М исчівка, ки, ж. Синяя глина, изъ
ї ї взяти. Чуб. V. 137. / дерево якусь на которой дѣлаютсл миски. Шух. I. 260.
дію мав: хоч зрубане% ще мислить зелені
Мисюрка, ки, ж. ІІІлемъ,. же лѣз пая
ти. К. їои. З О . 2) Добрі м и с л и т и . Добро шапка съ кольчатою сіткою, которая накла
желательствовать. Добра мисливши й люб дывалась на лицо, шею и плечи. К. ЧР.
лячи щиро. МБ. II. 81. Лйха мислити. Не- . 425. Усі в панцера г і мш юрках, з шаб
доброжелательстповать, желать зла. Свій лями й келетіми. К. ЧР. 335.
своєму лиха не мислить. Ном. А* 9443.
Мйся, сі, ж. дѣтск. = Миска. О.
1862.
IX. 119.
Мисліте, с. нескл. 1) Церк.-слав. наз
I. Мисй, ейти, с. = М исча. Желех.
ваніе буквы М. 2) Писати мисліте. ШататьII.М исй, ейти, с. Мышенокъ. Ум.
ся въ ііьяноыъ видѣ. Було на світі все не
мило, мисліте по землі писав. Котл. Еи. Мисттко. Вх. Лем. 435.
Мит, ту, м Болѣзиь скота: воспаленіе
II. 32.
подчелюстныхъ железъ.
Мислонька, ки, ж.=М исленьк& .
Мйтѳль, лю, лс Теплая вода для мытья
Мисль, мйеля, лі, ж. Мысль. Мислі
головы.
Приготуй мені митслю, хочу го
до суду не позивають. Ном. А* 6805. Що
лову
змити.
Конотоп, у. В ночей налила
з голови, то з мислі Ном. А? 5804. Ой
думаю та гадаю, а що моя мисля зносить , мителю, щоб змити голову, бо була субота.
Грип. III. 297. На мислі мати. Думать, Левиц. І. 54. Также щелочная вода для
предполагать, намѣреваться. Скажи мені, біленія полотна. Вас. 169.
Мйтбць, Т Ц Й , ж .^М етець. Рибалонька,
ссрие мову що маєш на мислі. Мет. 63.
митсиь
усе в воді лови/ти. Греб. 369. Хло
У мислях. Въ умѣ. До мислі, під мислі.
пець
ручий
і на всі вигадки митець. Св.
Нравится, по вкусу, по натурѣ., А як же
її любити, коли не до мислі? Мет- 82. В и- Л. 159.
Мйти, мию, еш, і л . Мыть. Рука р у к у
бірай, вибірай, молода дівчино, который
мив
Ном. А& 7404.
під мислі. Мет. 114. Не добере Самсониха
Мйтий, а, ©• О хатѣ: съ гладко выстру
невістки до мислі. Мил. 98. Ум. Мйсленька,
мйелонька. 1 не до любови, і не до розмови, ганной внутренней поверхностью стѣвъ,
і не до мислоньки моєї. Чуб. V. 401. Ой который не покрываются глиной, но мо
горе, іоре, нещаслива доля, виорала дівчи ются. Шух I 93. Хат у митую построгв
нонька мислоньками поле. Чуб. V. 243. Ой Мкр. Н 41
Митикувйти, к^ю , еш, ІА. и п р .=
я сиджу коло стола, мислоньки мене зно
М
етикувати
и пр.
сять. Грин. III. 246.
Мйтися, мйюся, ешся, ІЛ. 1) Мыться.
Мйсник, ка, м. Полки для посуды,
посудный шкафъ, буфетъ. Чуб VII. 386. Марусю, дусю, мийся, чешися. Ном. .V
Після вечері вона кинулась до посуди, пе 11261. 2) Имѣть регулы. Що мені робити:
ремила й перетерла г ^юзставила на мис більш году, як не миюсь.
нику. Левиц.
Мйтіль, лю, м. — Митель. О. 1861.
Мйсочка, ки, ж. 1) Ум. отъ мйска. XI. Свид. 59
2) Блюдце. Ватя... почала виставляти на
Мйтний, а, е. Таможенный, мытный,
стіл стакани та мисочки Левиц.
пошлинный.
Мйсошник, ка, м. Гончаръ, изготовМйтник, ка, м. Мытарь; сборшикъ
ляющій миски съ глазурью. Вас. 177.
пошлины, таможенный сборщикъ. Вх. Лем
Мистбць, тцй, м. Мастеръ, мастакъ- 435. Посідало з Ісусом багато митників
О. 1862. I. 65.
Ев Мр. II. 15
Мистбцьки, нар. Мастерски.
Мйтниця* Ц І і ою 1) Мытный дворъ,
Мистбцький, а, ѳ. Мастерской.
таможня. Побачив митника на ім'я Жевию,
Мистбцьтво, ва, с. Мастерство, мастер сидячого на митниці, вв. Л. V. 27. 2) Прачка,
ское умѣнье, искусство. О. 1862. I. 66.
судомойка. Ой зоре моя, зоре!.. Тожесь мг
присвітила:
до дому митницю, до поля ро
Мистюк, кй, ле.=Мистець. Він мисбітницю,
до
комори ключницю. (Свекровь
тюк Зайців стріляти. Лебед. у.
о оевѣсткѣ). Лукаш. 161. Гол. IV. 243.
Мисчй, чйти. с. Маленькая мисочка.
Мисчйна, ни, ж. Маленькая или пло
Мйто, та, с. Пошлина на товары,
хая мйска. Вклав паи-хтечъ пгв бухания плата за право торговать. На емхвній
хліба та мисчину сметани з сиром. Св. Україні (жиди) всі козацькі торт заоранЛ. 17.
довали, да брали мито - промита: од возо-

Митра—Мишкати.
пою по пів-золотого, од пішого пішениці по
три денежки мита брали. АД. II. 21.
Митра, ри, ж. Митра.
Митрополит, та, м. Митрополить.
Може буде їхать котрий архиерей або
митрополит? Левиц.
Мйтусь, митусбм, нар, О растеніяхъ:
комлями внутрь, а верхушками въ проти
воположный стороны (лежать). Вас. 176.
Мнж. 185. О людяхъ: въ разныя стороны
головами (лежать). Мнж. 185. М и звечора
полягали як треба, а вранці митусем ле
жали, бо вночі дуже ворочались. Козел, у.
М ит^тя, т і, ж ? Отто гце митутя:
т дома, ні тута (дурне і дома, і тута).
Ном. № 6311.
Мить, ті, ж. Мигъ, мгновеніе. Як мах
нув, так у одну мить і набрав води. Рудч.
Ск. II- 82. Все зміталось в одну мить і
злилось докупи. Левиц. Коли хто випалить
з рушниці, ти в ту ж мить побачиш
світ. Ком. II Миттю. Мигомъ. Миттю
подала на стіл гарячих млинчиків. К. ЧР.
242. І миттю осідлавши рака, схваттсь
на його як бурлака. Котл. Ен. І. 6. Гово
рити миттю. Говорить скороговоркой. Алек
сандров. у.
Мйтьма, «ар.=М итусь. Вх. Зн. 36.
Мих, ху, м. Родъ ядовитаго растенія.
Ой спи. діду, ой спи з лихом, я принесу
борщу з мѵхом. Чуб. V. 1134.
М ихййлик, ка, м. Маленькій деревян
ный ковшикъ для питья водки. Корячки,
по запорозькій михайлики, бо в С{чі тіх
чарок і шклянок не знали. Стор. II. 150.
Мйпька, ки, ж. І) Шерсть молодыхъ
ягнятъ. Шух. І. 152. 2) Кусокъ дерна.
Вх. Зн. 36. 3) Киска. Желех. 4) Чайка.
Вх. Зн. 36.
£
Мицьковйй, й, 6. Сдѣланный изъ
шерсти молодыхъ ягнятъ, мйцьки. Шух.
І. 152.
Мидьковйна, ни, ж. Сукно изт шерсти
молодыхъ овецъ. З мицьковини як би по
шив опанчу; то носив би. Каменец, у.
Мицьо, ця, м. Толстощекое дитя. Вх.
Лем. 435.
Мйчка, ки, ж. І) Связка льну, пень
ки, приготовленная для пряжи. Баба си
діла дома, мички пряла. Рудч. Ск. II. ІЗ.
2) Прядь волосъ, выбившаяся изъ подъ
платка Сховала під кибалку мичку, щоб
не світишся коса Котл. Ен. 3) Волосы
У лошади надъ заднею частью копыта,
щетка. Нот худі, миршаві, з запалимп бо
нами, з сухими ребрами, з кудлатими гри
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вами, пелехатими мичками. Левиц. І. 323.
4) Раст, ^ ш і и з зігісіа Ь. ЗЮЗО. І. 129.
Мйччу, нар. Нараспѣвъ (говорить).
Мнж. 185.
Мйш, ші, ж .= М и ш а. Голий як миш•
Ном. № 1519. Миш виточнй. Лѣсная мышь,
Миз зііѵаіісиз. Вх. Уг. 252. Миш-пиргйч=
Кажан. Вх. Пч. II. 7.
Мйша, ш і, ж. Мышь. Коли мишей бо
їшся, на воротях повісся. Ном. № 8767.
Миша у стозі, а піп у селі ніколи не за
гинуть. Ном. А* 8068. Годі тобі мишбй
топтйти!— Говорять тому, кто ходить, топ
чется безъ дѣла. Грин. І. 233. Ум. Мишка.
Мишйк, кй, м. 1) Лошадь сѣрой масти.
2) Трава тимофеевка. Борз. у. 3) мн. Мы
шиный пометь. 4) Род- п.— ку. Мышьякъ.
Котл. Ен. III. 48. Ум. Мишачбк.
Мишйр, рй, м. Мѣсто, заросшее сорной
травой.
Миш&стѳнький,. а, ѳ. 1) Ум. отъ ми
шастий. 2) Малорослый, съ мелкими чер
тами лица (о человѣкѣ). Мнж. 186.
Мишйстий и мишйтий, а, е. Мышинаго цвѣта, пепельный. Мишатий кінь.
НВолын. у.
-Миш&тина, ни,* де.=М иш ак 3. Харьковск. г.
Мйшачий, а, ѳ. 1) Мышиный. 2)—огбнь.
Фосфорическій свѣтъ гнилого дерева. Ко
нотоп. у.
Мишачбк, чкй, м. 1) Ум. отъ миш&к.
2) Зоол.=Мишокршк. Вх. У г. 252.
Мишвй, вй, ъяс. соб. Мыши Мишва
притихла. Гліб. 80.
Мишѳнй, нйти, с. Мышенокъ. Дивись:
миша, миша... Несе у Київ мишенят
Шевч. 351. Ум. Мишенятко. А мишенятко
під вербою почуло, що мнясце пахтить.
Гліб. 62.
Мишйна, ни, ж. 1) Тонкій сафьянь.
Канев. у. Полт. г.: сафьянь изъ испанскихъ овець. Вас. 158. 2) Сафьянные зе*
леные сапоги. Вас. 162. 3) мн. Кожаные
штаны изъ овчины молодой овцы. Ка
менец. у..
Мишій, шін>, м. Раст.га) Веіагіа §1аиса.
ЗЮЗО. I. 136; б) Зеіагіа ѵігібіз. ЗЮЗО.
I. 136.
Мйшка, ки, ж. I) Ум. отъ миша. 2)
Непроизвольное подергиваніе мускуловъ.
В Оришки... забігала по виду мишка. Мир
ХРВ. 18. Верхню іубу мишка тіпала
Мир. ХРВ. 52. 3)=Мишокрілик. Вх. Лем. 435
Мйшкати, каю, еш, м .= М иш кувати
3. Чуб. VII. 576.

Мишкувати— Мійеце.

М ишкувати, к^ю, еш, гл. 1) Охо
титься на мышей (о лисицахъ). 2) Разыс
кивать, разнюхивать, стараться добыть
Мнж. 186 3) ѣсть выбирая (преимуще
ственно о скоті, выбирающемь среди не
годной травы п.ѣдобную) Тепер скотина
не ість%а миѵікуе. Чуб VII 576
Мяшовій, вія, м. и мишовійка, б и ,
ж \= М и ш о кріл и к. Вх. Лем. 435.
Мишодав, ва, м. Названіе кота Хвос
таті мишодави. Мир.-«ХРВ. 112.
Мишоїд, ду, м. 1) Мышиный объѣдокъ.
2) Орѣхъ изъ зимнихъ запасовъ мышей и
бѣлокъ.
М ишокрілик, ка, ле Зоол. Крапив*
никъ, Тго§ІосІуІе8 рагѵиіиз. Вх Лем. 435
Мишолівка и мишолбвка, ки, ж. 1)
Названіе кошки 2) Птица пустельга. Тіпипсиіив аіаисіапи». Вх. Лем. 251. Ум.
Мишоловочка. Кігиечка-мишоловочка. Кон
станти ногр у
Мівний, а, ѳ. Рѣчистый, говорливый,
многорѣчивый Кіт лгвнигі, хлоп мгвний
всюди поживиться. Ном. Л? 1257
Мід, мбду, ле.-—Мед На я ш м мід, а
під язиком лід Ном. № 3055. Та й ми
в батька були, мед, горівочку пили. Ніт.
Мі день, д н я, м. Мѣдный і. >телъ, м ід 
ний горшокъ, мѣдный самоваръ. Так
в мідні клекотить гарячий. Котл. Ен
V. 63.
Мідик, ва, м. Землеройка, Зогех.
Желех.
Мі'диця, ці, ж. 1)=М ідик. Вх. Пч. II.
7 2) Зоол. Муохиз аѵеііапагіив. Ціух.
І. 22
Мідний, а, ѳ. 1) Мідний. Знаю, як мгд- ,
ний шеляг. Ном № 2887 Ой нате вам,
рибалочки, мідну копу грошей. Мет. 181.
Ум МІДнёнькиЙ. Кухличок видненький водиги повненький Грин. III. 400
* Мідниця, ці, жі)М Ѣдный тазъ. НВо
лын. у 2) Деньги. Получила вона дару три
мідниці (три гривні). Драг.
Міднйк, кб, ле = М ід ѳн ь Черк у.
М ідянка, ки. См Медунка 3.
Мі душ иця, ці, ж Раст Заіѵіо діиііио«а. Шух. І 22.
Мідь, мбді и міді, ж 1) Мѣдь. І гу
ляли вони собі день як золото, другий як
срібло, третій як мідь, хоч г додому іди.
Ном. № 11648. Хто б і не письменний
був, так дивлячись... що повироблювано к г .
роргзьбою з м ід і.. так і той би догадався.
К. ЧР. А ворітечка з жовтої меді. 2)
Апоплексическій ударъ у лошади.

Мідйк, кб, лс Мідная монета Сим 208
Мідйнйй, б, б МідныЙ. Н а мідяне
гроші сжіви добували Ном. Л» 7585 Дзвінить над ним сайдак і лук мідяний К Іов.

М ідяниця, ці, ж = М ідянка 2
' Мідйнка, ки, м ‘ 1) Нрь. зеленая
краска 2) Зм ія мѣдяница Аіі^иі* Ігарріїз.
М ід й н ч и к , ка, м Долю носикг, ВІуц.
СІ 1І І 18

сіргеив.

Мідйр, ра, м. Мідникъ. Желех.
Мідйрня, ні, ж. Мастерская мѣдныхъ
изділій. Л^елех.
Мідбрство, ва, с. Ремесло мідника.
Желех.
МІЖ, пред. — Межи М іж вовками по
вовчій г» вий. Ном. Ингие упало між тер
нину 0в. Мр. IV. 7 Немб між чим вибрати.
Не изъ чего вибрать Нема мїж чим
вибрати: волів мало. Черк у,
МІЖДО, пред.= Ш ж Я Отаке як лавелось
міждо старшими головами, то и козаки
піш ли один против одного. К. ЧР
Мі8, пред =М ІЖ Горе ж ити тз ярами,
міз лихим и ворогами. Грив III 270

Міздрб, рб, с. и міздрй, рі, ж Мезд
ра. Вас 157.
Мізбрія и пр,= М и зерія и пр.
М и8К б , кй, ж. Мездра на кожѣ, мя
коть во внутренности тыквы.
М івкатися, каю ся, ешся, «л.=М я8катися 2. Чи з ким иншим мгзкаешея
з нудыи, та з похмілля. Шевч. 621.
Мідебвня, ні, ж. Черенъ, голова*
М ізкування, н я, с . Разыышленіе К.
ЧР. 237.
Мізвувбти, к^ю , еш, гл . Соображать*
размышлять. Було їм вольно розмовляти
про всякії свої діла і думати, і мізкувати.
Котл. Ен. 111. 53. Я вже й сам не раз
про се мізкував. К. Чого воно так було,—
не м ор діло мізкувати. Г. Барв. 19.
МІ80Б, вку, лс. Мозгь. Курячий же
в тебе, ігане Петре, мізок. К. ЧР І Лю
бить її, наче ко шечим мізком нагодувала
його. Ном. Л? 8747.
М І8Ч Й ТИ ,
чйш, гл. Мозжить. Мізчив жне. НВолын. у
М ізька, ки, ж. Мезга Шух. 1. 252.
Мізюк, кб, лі. Сосокь для кормлеяія
дітей и малёнькихъ домашнихъ животныхъ, рожокъ. Уман. у.
Мій, ногб (моёго), моёку, (мёму, кой
м^), мнет. Мой.
Мійсцѳ, ця, с.=М ісцѳ. Як припече,
то він з тою мшсця втече. Ном.

МійськиЙ—Міра.
МіЙсьбйй, й, 6=Міський. Я по своїй
вдачі мінська людина• Левиц.
Мілинй, нй, ж. Мель на рѣкѣ. Ка
меней. У;
Міліти, лію, еш, іл* Мслѣть.
Мілкий, й, 6. Мелкій, неглубокій. Ум.
Мілбнький.
Мілко, мір. Мелко. Наори мілко, а
посій рій»,о, то вродить дідько. Ном. Л7170 Уи. Міленько.
Мілковбддя, дя, с. Мелководье. По
мілковМі скрізь розляглося широколисте
лат ат т я. Ленин.. І (33.
Міло. нар.= Дріб но. (Порубано) Сіле
тіло, як мак міло. Гол. і. 24.
Мілоч, чі, ж. Мель. Черномор.
Міль, мблі, ж. Моль. 1А я лежу, «аляюсі> порохнею, одежою,, що міль попро
їдала К. Іов. ЗО. — лчільна. Насѣк. (ІаіІегіа сегеїіа. Вх. IIч. І. (3.
Мільгй, гй и мілысй. кй, ж. Мелюзга,
мелкая риба. Мільки пат ні на двшіцять
карбованців з озера. Лебед. у.
Міиа, ни, ж і) Мѣна. 2) Предметъ
мѣны. Одному міна— шовкова хустка, дру
гому М(ііа ~ юлотиїі перстень, треті,ому
міна— сама молікіа. Чуб III. 300
Мінджувйти и ир.=М ѳндж увати в пр.
Мінйти, ню, ниш, гл. Мѣиить, проМ'Ьиииать. [Цо ж ти нам міниш, щкленая
панно?—Сдному міна— шовкова хустка,
другому міна— золотий юуютень, третьо
му міна— сама молода. Чуб. III. 300.
М інитися, нюся, нишся, гл. І) Измѣнятьсл, переміняться. День минав, мі
нивсь на невір. МВ. (О. 13132. І. 82). Тут
я став мінитися... вже в мене (вовкулаки)
і шкури вовна виросла. Грин. І. 46. Ой
мав воно (серце) чого ся мінити. Чуб, Го
лова болить, аж світ мені міниться. Лебед.
у. Сг/л)шпия, аж міниться. Иом.
14262.
Аж іскри з очей тикнули, на липі мі
нимося МВ. ((і. 1862. III. 53). 2) Затмѣватьея, меркнуть. Мінитіхя сонце, мі
сяць Як. сонце міниться,— не можна на
йою дивитись: очі болітимуть. Мнж. 155.
Ой учора ізвечіцкі, як місяць мінився, ішов
Яким до вдівоньки, а сусід дивився. Нп.
шМов сонечко праведне тоді мінилося. Ном.
Мінлйвий, а, е. Мѣняющійсл, измен
чивый.
Міньбй, би, ж. Мѣна, размѣнъ.
Мінькй и міньки, нар. Въ иыраж.
Давай мінькй! Ходім міньки! Давай мѣнять#
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ся. Давай лишень мінька на одежу та ви
ходь із сії пакосног ямки. К. ЧР. 396. Х о
дім міньки на крашанки.
Міньмй, нар. Мѣняясь, въ обмѣнъ. Я
ему дав тото міньма. Вх. Зн. 36.
Мінййло, ла, м. Мѣняло. ХУт всякії
були пронози,... жиди, міняйли, шинкарі.
Котл. Ен. (Вид. Корейво 1890, стр. 88).
Мінйк, кй, м. Зробйти мінякй. По*
мѣняться. Мир. ХРВ. 364. См. Мінька,
міньки.
Мінйти, нйю, еш, гл. 1) Мѣнять. М і
няли тихо, та й виміняли лихо. Ном. Л*
10605. У Кигві не женись, а в Ромні ко*
били не міняй. Ном. № 723. 2) О деньгахъ: мѣяять, размѣнивать. Не буду я мі
няти сих грошей. Мир. Нов. II. 102. 6
гроші, та не міняні. Грин. І. 91.
М інйтися, нйюся, ешся, гл. Мѣняться, обмѣниваться. Кайданами міняються,
правдою торгують. Шевч. 210.
Мір, мбру, м. Моръ, смертность.
Батько й мати повмграли від якогось мору.
Г. Варв. 172. Торік був у Кигві великий
мір на лнхкй. Кіев. у. Чом воно на панів
та на попів мору нема? Лебед. у.
Міра, ри, ж. 1) Мѣра. Якою мірою
міряєте, —відміряється вам. вв. Мр. IV.
24. У самого хазяїна ключ... мірою й од•
синие. Г. Варв. 93. Яіартуйте та й міру
знайте. Лениц. Міри неий. Безмѣрно. Вона
змалку начулась, # що вона хороша— міри
нема. Кв. До иіри. Въ мѣру, умѣренно.
Як почуваєшся по силі та п'єш до міри,
то кун яка панує чоловікові. ІІолт. г. На
одній мірі. На одномъ уровнѣ. Цього року
вода у ставку #раз-у-раз на одній мірі.
Кіев. г. Над 'міру., Черезмѣрно; сверхъ
силъ. Не в мою міру міряючи. Первона
чальное зыаченіе: не ко -мнѣ примѣрля.
Обыкновенно говорится, когда гюказывають
на своемъ тѣлѣ мѣсто чужой болѣзни, и
кыражаетъ пожелавіе, чтобы показываемая
болѣзнь не случилась у говорящаго. Аж
отак, не- в мою міру міряючи, рознесло
йому щоку. Харьк. г. Жадною мірою. Никакъ, никакииъ образомъ. Не одпускають
.(прощалышки) од гсебе жадною мірою. К.
ЧР. 2) Мѣрка. Міру брйти. Снимать йѣрку. 3) Мѣра длины для полотна; въ Галиціи равна 30 дюймамъ. А подзвінному
дам сім мір полотна, шоби мені дзвонив
цілий тиждень до дня; а дякові дам п'ять
мір полотна, шоби мені псалтирь читав
до дня. Грин. III. 285. Вироблене полотно
мірить ткач мірою. Є то досить груба,
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Міряти— Містити.

звичайно чотирогранна палиця, що без го
ловки має тридцять т лів МУЕ. III. 22.
Ум. Мірка, мірочка.
Мірити, рю, риш, гл.=М іряти.
Мірка, ки, ж. 1) Ум. отъ міра. 2)
Мѣра сыпучихъ тѣлъ въ 8 гарнцевъ, четвери'къ. В ін мірку гороху насипав. Рудч.
Ск. I. ,80. 8) Плата за помолъ зерномъ.
Ум. Мірочка. 1 мірочки не бере, як на
крупи подере. Нп.
Мірвбваний, а, ѳ. Умѣреиішй, воз
держанный.
М іркувбння, ня, г. Соображение, размышленіе, разсчетъ. Оце тобі розумне
міркування, збагни його, користуйся ним,
друже. ІС. Іов. 18.
М іркувати, к^ю , еш, гл. Думать, со
ображать, разечитывать, разеуждать. Не
все ж Біг дарує, про що люд міркує. ІІом.
№ 71. Міркує той, хто нужду знає. Гліб.
1. Сам оце як почну міркувати та й
складу до ладу. Левиц.
М іркувбтися, к^ю ся, ешся, ІЛ. 1)
Соображаться съ чѣмъ, применяться къ
чему. 2) Удерживаться, воздерживаться.
Мірний, а, ѳ. Умѣренный, средній.
Оце мірні огірки— саме добре квасити. Ка
менец. у.
М ірник, ка, м. 1) Землемѣръ. 2) м е 
ра сынучихъ тѣлъ въ 4 четверика. Зміев. у.
М ірницький, а, ѳ. Землемѣрскій.
Мірність, иости, ж. .Умѣренность.
Желех.
. Мірно, нар. Умѣренно.
Мірочка, ки, ж. Ум., оть мірка.
Мірбшник, ка, м. Мельнвкъ. Мірош
ник мав хороший млин. Гліб. 82.
М ірошниківна, ни, ж. Дочь мельника.
Мірошникувати, к^ю , еш, іл. Быть
мельни комъ.
Мірбшннцький, а, е. Относліційся къ
мельнику. Моє ді.ю, як кажуть, мірош
ницьке: запусти та й мовчи. Ном. Ді ЗІ 14.
Мірошничбнко, ка, м. Сынъ мельника.
Мірбшничка, ки, ж. Жена мельника.
М ірт^к, кб, м. 1) Родъ ведра, вме
стимостью около 1 литра, для мѣряніл
удоя (у гуцульскихъ пастуховъ). Шух. I.
205. 2) Родъ ковша для набиранія муки.
Шух.^І. 251.
МІрчий, чого, м. 1) Землемѣръ, межевщикъ. Радом, у. 2) Пріемщикъ сукна
на водяной сукновальнѣ. Бас. 173.
Мірчити, чу, чиш, м. Брать часть
зерна за помолъ. Бх. Зн. 36.
9

М ірч^к, Кб, м . Мѣра зерна, получаемая
за помолъ.
М іряний, а, ѳ. Измѣреиный. Мое
лихоу мое горювання зовсім питого мірою
міряне. Г. Ьарв. 226. Там не міряні
милі. ,Чуб.
М іряник, ка, м. Землемѣръ. Бх. Зн. 36.
М іряти, ряю, еш, іл. 1) Мѣрить, из
мерять В кою мірою міряєш, такою тобі
одміряють. Ном. Л* 7069. 2) Цѣлить, при
ц іл и ваться, мѣтить.
М ірятися, ряю ся, ешся, гл 1) Ме
ряться. Була колись шляхетчина вельмож
ная пані, мірялася з москалями, з ордою,
з султаном. Шевч. 130. З панами не мі
ряйсь чубами. Ном. Д* 1204. 2) Силиться,
стараться, пытаться. Коли ж чує— ніби
кватирку хтось міряємся відсунути. Г.
Гарп. 167. Дитина вже коло неї лазила на
траві й дибки мірялась. Г. Барв. 145.
Місиво, ва, с. Мѣсвво.
Місити, шу, сиш, гл. Мѣсить. Прий
шов кум (іо куми, а кума місить тісто.
Чуб. І. 41. Тихо ходить, та густо місить.
Ном. № 7315.
Міситися, ш ^ся, СЯШСЯ, ІЛ. Мѣситьсл. Пил земний злипався, наче тісто. і
оранка місилася як глина. К. Іов. 87. Як
діжа не місишся, то сім*я біситься. Ном.
№ 14117.
Місийй, б, б= Міцний. Та й місне
сукно.фХарьк. г.
Місио, иар.*=Міцно. Рудч. Ск. II. 152..
Міснотб, ти, ок\=М іцнота. Біли ваппою— біле буде полотно, а місноти дазьбі,
так і розлізешся. Лебед. у.
М іст, мбету, л«. 1) Мость. Оі;° про
пав, як з мосту впав. Ном. № 1875. 2)
Поль деревянный. Молодицям по світли
цях мости шарувати. О. 1862. IV. 107.
А в милої ввесь двір на помості. Ой для
кою, мила, сі мости мостила? Грин. Ш.
263. Ум. Місток, містбчок, ибстонько. Кали
новий мостоньку, гнися, не ломися. Грин.
III. 526.
Містбць и Пр.=МиСТѲЦЬ И пр.'
Містечко, к а, с. Ум. отъ місто.
Містбчко, ка, с. Мѣстечко (насе-*
ленный пупктъ). Круг містечка Берестечка
на чотирі милі мене славні запорожці сво
їм трупом вкрили. Шевч. 491. Жив собі
в містечку круг своїй родини. Чуб. V- 328М істйна, ни, ж. Мѣсто. Черк. у. Д°б~
ряча містина отам на леваді: чи бач яка
трава! Харк. г. Ум. Містинка, иістйночка.
Містйти, щ ^, стйш, іл. Мѣстить, по9

Міститися—Мітластий.
мѣіцать. Де він юс все містив,— Бог його
Місяцбвий, а, ѳ. Относящійся къ лунѣ,
свячпии знає. О. 1^1)2. І. 20,
лунный. Кватирь місяцевих чотирі. Дещо.
Міститися, щ ^ся, стишся, гл. Помі
Місяць, ця, лг. І) Луна, мѣсяцъ. Із-за
щаться. Та нічого постигнись, коли єсть хмари, з-за байраків місяць виглядає. Ката.
ііде міститись. Ном. М* 11547.
16. Не, подоба зірці без місяця та зіхо•
Містищѳ, ща, с. Дѣтскій послѣдъ, мла диши. Мет. 81. Ой місяцю-місяцюі Світиш
денческое місто, ріасепіа. Вх. Зн. 36.
та не грієш: даремне в Бога гліб їси. Ном.
Містнйця, ці, ж. Доска въ полу, мосту. А* 59(5. Употребляется для ласкательнаго
Містнг/ия випала. Черк. у.
назван іл возлюбленнаго. І місяця свою за
.. І. Місто, та, с. 1) Мѣсто. 2) Базарь, раз забуду, свою Сергієчка? Г. Барв. 205.
торсовая площадь, рынокъ. Ой піду я, 2) Мѣсяцъ. Я ж місяці і дні лічу жур
иамо, на місто та куплю я, мамо, на бою. К. Іов. 15. Що-иісяця. Ежемесячно.
мисто. Шевч. 3) Городъ. Багато сіл, ба Москбвський місяць. Долгое время. Щ>гато міст на Україні минули бурлаки. пождеш з московський місяць! 8) Родъ дітЛевиц. Ні до села, ні до міста. Ном. № ской игры. Ив. 36. Ум. Місячбнько, місячно,
7650. Пані тим часом село продала та місячок. Вх. Уг. 252. Ой місяцю-місяченьру,
переїхала у місто жити. МВ. Ум. Містечко, і ти, зоре ясна, ой світіть там на подиістонько. Іди тепер, матінко, од мене%
— віррі, де дівчина красна. Чуб. V. 53.
М ісячна, ки, ж. Менструація, йі*
нема в мене міппонька для тебе. Грин. 111.
376. А дівочкам усе волечка: за юпочку да сячное.
Місячко, ка, м. Ум. отъ місяць.
ца улочку, за намистечко <)а на містечко.
М ісячний и місяш ний, а, ѳ. І) Лун
Чуб. III. ,59.
II.
Місто, пред. Вмѣсто. Він Сере стовный, ыѣсячный. Місячна ніч. 2) Совер
пи: одною повісив на плечіх місто ружжя. шающейся въ теченіе мѣсяца. Редька маа другою повісив коло боку місто шаблі. ненька—місяшна, а велика—згмня. Лебед.
у. 3) Місячне. Регулы (у жешц.). Мнж. 152.
Рудч. Ск. І, 109.
М ісячник и місяш ник, ва, лс. ЛуМістовб, вбго, с. Пошлина за право
натикъ. 6в. Мт. ХѴН. 15.
торговли на базарі.
Містбв, місткй, м. І) Ум. отъ міст.
Місячно и місяшно, нар. 1) Мѣсячно,
Мости къ. 2) Средняя часть днѣпровской уіуино. Так місячно, хоч голки збграй. Ном.
А* 592. 2) Помісячно. А чи нема тут
лодки (дуба). Мнж. 179.
такої молодиці, щоб місячно згодилась?
МІстоньво, ка, с. Ум. отъ місто.
Містбчок, чка, м. Ум. отъ міст.
МВ. І. 24.
Мість, пред.—I I Місто.
Місячок, чка,'Лс. Ум. отъ місяць.
М істянйн, на, м. Горожанин!». Левч. 28.
Місяшний, місяш ник, місяшно. См.
Містюк, кй, н.=М істѳць. Мкр. Г. 16. М ісячний, м ісячник, місячно.
Місце, ця, с. Мѣсто. По тричі в однім
МІта, ти, ж. Мѣтка, знакъ.
місці бідною невольника затинали. Макс.
Міт&ти, т&ю, еш, м .= М ести . Сива
Як намальовані г встають передо мною всі пава літала, крилами двір мішала. Чуб.
місця. Левиц. Місцем, місцями, а) Мѣстами, III. 251,
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Місцем такі були
Мітѳць и пр.=М цтѳць в пр.
здоровенні та глибокі байраки, що БожеМІти, мію, еш, *л.=М ати. То самий
світе! Грин. Н. 169. Місцями й гарна
був Сава, котрий мів розбойників на Сатрава — низом, а по сугробках погини.
Зміев. у. б) Иногда, по Ьременамъ. Міс вур-могилі. Драг. В лісі було, листя міло.
Чуб. І. 310.
цями й я їм рибу. Зміев. у.
МІтяся, міюся, ешся, <л.=М атнся.
Місцевий, а, ѳ. Містный.
Мітити, чу, тиш, іл. Намічать, мітить,
Місцбвість, вости, ж. Мѣстность.
М ітвйй, А, б. Замітный, аримѣтный.
Желех.
Мітлб, лй, ж. І) Метлц. Ой я тую
Місцбво, нар. Мѣстно.
Місцйна, ии, ж*.= Містина. Найшли далекую мітлами помечу, а до сеї близень
таку місцину, що можно перейти яр. кої соколом полечу. Чуб. V 26. 2) Комета.
Мнж. 148. 3) Раст.= Мітлиця ж. Вх. Пч. 1.8.
Зміев. у.
Мітл&стий, а, е. 1ІОХОЖ1Й на метлу,
Міськаво, нар. Грязно, топко. Шух. [.81.
Міськйй, й, 6. Городской. Розумніше широкій (о бороді). Із-за борід, мов кущ
юзи, мітлаапих. К. МБ. II. 123,
місі,ке теля, як сільська дитина. Чуб. 1 242.
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Мітлиця— Мішканецу

М ітлйдя, ці, ж. Названіе пѣсколькихъ растеній: а) Кевіпса ргаїеииія. ЗЮЗО.
І. 123; б) Васіуіі» ^іошегаіа Ь. ЗЮЗО. І.
120; 'в) Аѵаепа риЪезсеиз Ь. ЗЮЗО- І.
171; г) Вгошиз тоїіів Ь. ЗЮЗО. 1 171?
д) А^гозііз ѵи1§агі8. Шух. І. 20; е) -біла
Акговіія аІЬа. Шух. І. 20; ж) Аііа нрігя
ѵепТі. Вх Пч. 1. 8.
М ітлйчина, ни, ж = М ітлиця, ж. Вх.
Ия. 1. 8.
Мітлйщѳ, ща, с Древко для метлы
Міток, тка, м МЬра нитокъ въ 40
или 50 пасомъ 4^6 VII. 408 в Залю
бовск. Мішки бувають круглі* в яких одно
пасмо мае 00 каток * чиноваті, в яких
одно пасмо мае лаги ,7м ниток. МУЕ. III.
13, 24. Міток із матірного прядіва. КС.
1893. VIК 80. Іістаріли лите, ненько моя, та
чужії мітки. Чуб. V. 553. Хто мені буде
чужі мітки обпрядать? Мил. 219.
МІттю, н а р .^ Миттю.
Міть, ті, зг.= М ить. В одну міть Бога
згнітіте.
I. Міх, нбху, лі.=М ох. Стара, старезна, аж ї ї міх покрив. МВ. II. 65.
II . Міх, міха, м. 1) Мѣшокъ. Збувся
батько лиха: збувся' грошей з міха. Ном.
№ 1808. Пішов з пустим міхом по по
рожні клуні. Ном. А; 11043. 2) Мѣхъ для
раздуваніл. Здихнув тяжко та важко,
мов ковальський міх. Ном. А? 2277.
Міховйна, ни, ж. Грубая ткань для
мѣшка. Каменец, у.
Міхонбша, ші, м. 1) Провожатый слѣпца, носяицй мѣшокъ съ подаяніемъ. Хто
йде, їде—не минає: хто бублик, хто гроші,
хто старому, а дівчата шажок міхоноші.
Шевч. 89. 2) Нося т ій мѣшокъ при колядованіи и нр. Василь все за ними ходить
та, як той міхоноша у колядці, носіть
Марусин кошикх Кв. 1. 34.
Міхувйтий, а* ѳ. Мѣшковатый. Ото
ще Іван міхуватий. Черк. у.
Міх^р, р&, м. Волдырь, водяной пузырь
отъ обжога и пр. Камен. у. Ум. Міхурёць.
Міцнйй, 6, 6. 1) Мощный, сильный,
крѣпкій. Скарай мене, міцний Боже, коли
тя забуду. Чуб. V. 57. Під сивим волоссем
притаїлась здорова, міцна, запекла і прав
дива душа. Левиц. Осавула спав міцним
сном. Левиц. Міцного напитку не гттиме.
Єв. Л -1. 15.2) ирочный. Міцний, як з клочча
батії.' Ном. № 13135.
Міцність, ности, ж. Крѣпость, проч
ность. Для, міцности зашито двічі. Константиногр. у.

М іцніти, иію, еш, *д. Крѣпнутъ. М іц
ніє лук в моїй руці потужній. К. Іов.
Міцно, нар. 1) Крѣпко, сильно. Він
ї ї пригорнув до серця міцно, поцілував. Кв.
І. 65. Мінно нездужає. О. 1862. VI. 109.
2) Прочно.
Міцносбрдий, а, е. Съ твердымъ сердцемъ. М ій князю й батьку, Байдо міцносердий. К. Бай. 37.
Міцносйлий, а, е. Сильный, крѣпкій.
Вона знала, що у неї не такий міиносилий голос. Левиц.
Міць, жбці, ж. Сила, крѣпость, мощь.
Де ж та сила, де ж та міць? Г. Барв.
411. Якась незвичайна сміливість і <)ухова
міць. Мир. ХРБ. 4. Міць узяти. Пріобрѣсть
силу, власть. Таку міць узяв наш волосний,
що й мировою не слуха. Канев. у. Тепер
жиди вже панують, бо таку велику міць
узяли,г гцо й панів посіли. Лубен, у.
Міцька, міцьвовий и нр.=-Мицька,
кицьковий в пр.
I. Міч. См. Меч.
I I . Міч, ибчі і 09Сщ
= М іц ь. Нема мочі
Ном. Стйти у иочйх. Войти въ силу,
сдѣлаться сильны мъ. Сидить черв'як у
тому гнгдечку, а як стане у монах, то й
вилізе. Волч. у.
М ічник, ка, лі.=М вчиик.
Мішаний, а, е. Смѣшавный.
Мішйник, ка, м. Крестьянину дающій
вмѣстѣ съ другими, свои овцы на выиась
на чужомъ пастбищѣ. Вх. Зн. 36. Шух.
І. 197.
Мішанйна, ни, ж, 1) Смѣсь. 2) Су*
мятица, замѣшательство. Кинулись ш укат и
його по табору, да не так то його й
знайти у такій мішанині. К. ЧР. 308.
Мішанка, ки , ж. Смѣсь сѣна съ со
ломою для корма скота. 'Мішанку робили.
Чуб. І. 8.
Мішйти, ш&ю, еш, гл. Мѣшать, смѣшивать, перемѣшивать. Мігшій кату. Пане
гетьмане!., старою пса непристойно ли
шати в нашу колтанію К. ЧР.
Мішйтися, шйюся, ешся, гл. 1) Д у
шаться, смѣшиваться, путаться Ох, і в го
лові мені мішається. МВ. (О. 1882. 1. 90)
Мішбчок, чка, м. Ум оть иішбв
Мішка, ки, ж. 1) Палка для иѣшаНІЯ жидкости. 2) Смѣсь. Сіно — так. м*
чисте, а мішка: було там змішано і сте
пове, і з м'якою нив'я. Но вомоск. у. Це
житце не чисте, то й піде па мішку
в дерть з ячменем. Новомоск. у.
Мішкйнець и пр.==Мѳшканѳць и нр

Мішна— Млинок. ■
Мішка, нар. Въ перемежку, смѣшанно,
І^утъ мішма,—дивгт-но ся: москалі й селдцв з коми, а не лишень маскам сами.
Каменец. у.
*
Мішбк, Ш Б & , м. 1) Мѣшокъ. Съоюднн
з мгшком, а шатра з торбинкою. Ном №
4736 Ум. МІшёчок. Пішечком з мішечком.
Ном. № 1 1373 2)=М іх 2. Як почнеш розво
дить огонь у юрнг, як почнеш мішком по
дувати та лалізороспікати. Грин. П. 210
МІЩ&, Щ&ти, с. Мѣшочекъ.
Міщанйн, на, м. Мѣщаниыъ. Не
пішла б я за селянина, а пішла б я за мі
щанина. Чуб. III. 472.
Міщ&нка, ки, ж. Мѣіданка. Ум. Мі
щаночка. Ой ти знав, на гцо брав мггцацочку з міста. Нп.
Міщ&нство, ва, с. Мѣ т а нет во, мѣща06* Жслсх.
Міщанський, а, е. Мѣщанскій. Тогдігиніми часами міщанських і мужичих
дітей не приймали в гімназію. Левиц. І.
241.
М іщ анч^к, кй, м. Сынъ мѣщанина.
Левиц.
Мла, или , ж. Мгла.
Мл&ка, ки, ж. Тоиь, трясина. Виле
тіло поіНя з лісу та сіло на млаку. Гол.
II. 782. Ум. Млйчка. Он іде мій милова
ний там дом млачками. Гол. II. 411.
М лачівка, ки, ж. Жижа навозная.
Вх Уг. 252.
Млйчка, ки, ж. Ум. отъ кл&ка.
Млен, ну, лс.—М лін. Вас. 183.
Мливо, ва, с. 1) Зерно, приготовлен
ное для помола. І вітер добрий, так
млива нема. Оие змелю мішок, то уам о
млива. Канев. у. У млин я з мливом раз
прийшов. Млак. 41. 2) Мука вообще. Нема
млива, треба до млина йти. Каменец у.
У нас і жмені млива немає. Каменец, у.
3) Молотье. Тепер вітер хороший, мливо
гарне. Г. Барв. 393.
Млин, н&, лі. Мельница водяная. На
низу міин крутив усіма колесами. Проти
сонця на темних колесах ясно блищали
нові приставляні лопатки, хапаючи за кож
ним покрутом колеса срібні проміння сонця,
ніби облиті блискучою водою. Левиц. 1
373 Млин корёчний, наплавний, підсубійний.
См. эти слова. Ручний млин. Ручная мель*
вица устройства болѣе сложнаго, чѣмъ
жбрна (см. жорно). Названіе частей (сравни
нюрна>. на нижнемъ єрмі нбрба для враЩавія колеса съ палькіми, которое вра
щается на валі; надъ колесомъ находят
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ся два жернова: спідник и ловёрхник,
къ срединѣ повёрхника желѣзный вере
тінник, ороходлііий СКВОЗЬ СПІДНИК, ІІОД'Ь
которымъ есть желѣзное веретено; надъ
жерновами верхнее ёрмо, меныіюе, назы
ваемое кошевё, въ которомъ вверху укрі.иленъ кіш для зерна, иодъ нимъ корйтце
з вухом; колесо, вращаемое при помощи
рукоятки (кбрби), цѣпляется лальк&ми за
спйці веретёна (родъ шестерни), которое,
при помощи веретінника, вращаетъ верхній
жерыовъ (ловёрхник); спружина, имѣщался
при верхнемъ жерновѣ, толкаетъ вухо з ко
ритця и вытряхиваетъ изъ него зерно,
падающее въ прогбрницю (дыру въ центрѣ
верхня го жернова); изъ иодъ жерноиа му
ка ироходитъ мучником въ корйто; при по
мощи зёкрутки можно поднять или опу
стить кіш. Шух. 1 103, 104. Ум. Млмнбк,
млинбчок.
Млин&рка, ки, ж Мельничиха. На
тім ставку млиночок, а в тім млиночку
млинарка. Чуб V*. 1068.
Млин&рський, а, о. Мелъничій.
Млин&рь, рй, м. Мельникъ. У мли/ні
з млинарем спав. Гол. III. 528.
Мдинёць, нцй, м. 1) Блинъ. Видно,
гцо Ганна млинці пекла, бо й ворота
в тісті. Ном. № 7330. Вона своїм носом
чує, як на небі млинці печуть. Поел. 2) Годъ
вѣтряыой мельнички съ двумя крыльями
для отпугиванія птицъ. Шух. 1. 167. Ум.
Млйнчин.
Млинйсько, ка* с =М линж щ ѳ.
М линйця, ці, ж. Небольшая водяная
мельница. Гол. II1. 252.
Мдйнищѳ, ща, с. Мѣсто, бывшее подъ
мельницею.
М линівва, ки, ж. Канава, по которой
направлена вода изъ рѣки на мельницу,
если послѣдняя иомѣіцена въ сторонѣ отъ
русла рѣки. Каменец, у. Шух. I. 113.
М линкув&ти, к^Н), еш, м. Очищать,
зерновой хлѣбъ на вѣялкѣ. Виныиц. у.
Млиновё, вбго, с. Мельничный сборъ.
М линовйй, 6, ё. Мельничный. Ой
зійдиу зійди, ясен місяцю, як млиновеє коло.
Но. Млиновйй камінь. Жерновъ. Тоді я,матиг
приїду до вас, як павине пір'я на спід по
тоне, а млиновий камінь на верх виплине.
Чуб.
Млинбк, НК&, м. 1) Ум. оть к л и н .
Млиннбм піти. ВертЬться, двигаясь. (Листо
чок) пішов ммінком ни вітром. Св.. Л.
273. 2) Вѣялка У кок/ є більше збіжа,
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Млинськлй— Мо.

мае до чищсня куплений млинок .
Шух. I. 166 Ум. Млинбчок.
М линськйй, &, 6. Мельничный. Гол.
М линчівка, ки, зк\= М л ін . Бх. Уг.
232.
Млйстий, а» ѳ. Мглистый.
М лйця, ці, ж. Лошонокъ, родившійся
но время цвѣтенія ранней гречихи. Вх.
Пп. Л. 6.
Мліг, (род.?), м. Мигъ. Н а мліг ока був
риж ий 'Розсідланий. Федьк.
М лійка,"Ки, ж. ? Ристю, кониненьки, ристю! Ідемо за користю червоною да
млійкою з молодою да невісткою. Маркев.
135М лілий, а, е. Хилый, слабый. Х а 
зяйство, дивлячись на мене, що собі я та
кий млілий та сухий, не дуже в роботу
приймають. Кв. II. 288.
Мліи, мльбну, м. Бъ ручной мельницѣ: палка, которой вращаютъ жерновъ.
Тоже, что и жорнівна, логонач. Козел, у.
Млість, млбсти и пр.= М лость и пр.
Мене така млість напала, що аж сам
собі важкий зробився. Кіев. у.
М літи, млію, еш, м. І) Млѣть, зами
рать, изнывать. Не житиму тепер, а млі
тиму. Г. Барв. 253, Глярув я направо,
там росли і мліли на сонці роскішні сади•
Левид. Світить місяць да не гріє, до дів
чини серце мліє. Чуб. У. 24. Чи всім лю
дям із кохання так ся діє? Очі не сплять,
серце стогне, душа мліє. Мет. 28. Коли б
чого не забути, щоб дитина не мліла го
лодом. Св. Л. 60, 2) Прѣть, увариваться.
Каша вже давно мліє. Богодух. у.
Млбїти, їть, гл. безл. Тошнить. Мло
їть мене та й млоїть. Каменец, у.
Млбсний, а, е. 1) Располагаюіцій въ
истомѣ, томительный, душный (о днѣ):
Сьогодні день дуже цлосний. Кіев. у. 2)
Тошный, обморочный.
Млбсно, нар. 1) Располагающе къ истомѣ. 2) Тошно, обморочно, дурно. Чо
гось їй стало млосно й нудно. Кв.
Млбстити, стить, гл. безл. Дѣлаться
дурно.
Млбсть, сти, ж. Истома, обморокъ,
нѣга. Млость пішла по всьому тілу. Котл.
Ен. У. 9. Так у млость укине. Млбсті об
няли. Закружилась голова, упалъ въ обмо
рокъ. Як побачив пироги, його млості обияли т а й упав. Чуб. III. 425.
Млйва, ви, ж. Жара, неподвижный
воздухъ, парі.. Харьк, у.
Млйвий, а, е. Вялый, слабый. Її...
той

организм був .зроду нервовий, млявий і втом,
ливий. Левиц. Нін дав мені лнартнпс ссрцг
мляве. К. Іов. о2.
вода. Нѳосвѣжяюц^і
вода. Каменец, у.
Млйвість, вости, ж. Вялость, сла
бость.
Млйво, нар. Вяло, слабо.
Мнѳць, мнецй, м. Кожемяка.
Мнйха, хи, об. Вялый, неповоротливы»
человѣкъ. Харьк. г. Мжн. 185. і деиітрпхамниха з обідом нерано. Грин. III. 662.
М н й ш е и , ш о к , ж. мн. Вареныя ле
пешки изъ сыра съ м укой, сырникъ.
Мнбгий, а, ѳ. Многій. Даруй, Боже
многі літа цьому господару. Чуб. III. 69. ’
Мнбгість, гости, ж. Множество, много
численность.
Мнбго, на^.= В агато. Да побіжи в
чисте поле, чи йде ляхів много. Макс. Не
у мнозі. Не во множествѣ. Не гнівайся,
тестю/ не у мнозі зять іде. Мет.
Многоббжжя, ж я, с. Многобожіе.
К. Іов.
*
Многомбвиий, а, е. Многорѣчивый.
Не мноюмовний, а коли вже розговориться,
то паше його кожне слово полом'ям. ММ.
(О. 1861. I. 71).
Мнбжѳство, ва, с. Множество. Стор.
II. 126. Чуб. III. 323.
Мибжити, ж у, жиш, гл. Умножать,
множить, размножать. Було пани множяти
вівцю шльонку. Каменец, у.
Мнбжитися, ж уся, жишея, іл. Раз
множаться, множиться. Чуб. 1. 75.
Мнюх, ха, м. Рыба Воіа ѵиі&аііь.
Шух. I. 24.
М ня, нений, с. Имя. Давайте з'гно
того, у кого погане мня. Мнж. 4.
М нйвкати, каю, еш, гл. 1) Мяукать.
2) Невнятно и плохо говорить. Так що ж
бо наш Уласович? Н і пари з уст. Далі
принявся, мнявкав-мнявкав, та й начне про
воли, кінчає про голуби... Кв. II. 56.
М някйй. См. М’як и й .
М някйна. См. М 'яккн а.
Мнякотй. См. М 'якота.
М ийлиця. См. М’я л и ц я .
М айло. См. М’яло.
Мнйсо. См. М’ясо.
Мнйта. См. М’ята.
Мнйти. См. М’я т и . »
•
М няч. См. М’я ч .
М нйшвурити. См. М’яш курити.
Мо, кар.=М ожѳ. Чорт... ніс ту ко
билу, мб ступнів два проніс та запінивсь
г покинув. Рудч. Ск.-1. 69. Д а такий здо-

Мов—Мовчки.
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про когось иншого, а не про його. Левиц.
(Іов. 114. Мбва не мбвиться. Разговоръ не
^ М о в , чар- Точно, будто. Сніг лю взру- клеится. Сумно стало, мова не мовилась.
кава- Ном. № 625. Чи чуєш? щось плаче МВ. II. 184.
Мбвка, ки, ж. Ум. оть мбва.
за ворітьми... мов дитина. Шевч. 101.
Мбвкнути, ну, неш, іл. Умолкать.
Мов гетьманського роду. Ном. № 8444.
Мовлйв, нар. Такъ сказать, молъ, дес
Мбва, ви, ж. І) Языкъ, рѣчь. Всі
кать.
Прийшлось сусідові, мовляв, хоч сядь
м0ви слов'янською люду, всі знаєте, а своєї
та
й
плач. Греб. 382. Хоч спасти, мов
дасть-Біг— Шевч. Квітка первой довів
мраїниів до сліз мовою українською... Шев ляв, аби з доброго коня. Литин. у,
Мовлйти, д ію , еш, гл. Говорить, мол
ченко, воздвигши з упадку голосну мову
українську, назнаменав широкі гряниці на вить. Чи се ж тобі гнівитися на Бога, і
шому духу народньому. К. Листи і хут. до його такі слова мовляти? К. Іов. ДиНІ. цІПекспірові твори з мови британської доні низько в ноги впали, а вставши, їй
мовою українською поперекладав П. А. Ку- мовляли так. Котл. Ен. [. 16.
Мбвний, а, е. Говорливый, разговор
ліши. 2) Рѣчь; разговоръ. Умер козак,
умер козак і козацька мова. Лукаш. 123. чивый, словоохотливый; рѣчистый. Вх. Лем.
Таке личко, така й мова, тілько не та 436. Товариш мовний в дорозі стоїть за
кая чорноброва. Мет. 11. Мова мовиться, віз шмаровний. Ном. № 11383. Маєш же
а хліб їсться. Чуб. І. 261. А далі% після старости мовнії. Гол.
Мбвність, ности, ж. Словоохотливость,
сеї мови, троянцям він так всім сказав.
Котл. Ен. II. 7. Не про те мова мовиться. говорливость; рѣчистость.
Мбвно, нар. Гбворливо, разговорчиво,
Левиц. Староста... промовляє до їх до
трьох раз так... По третій мові, як мо словоохотливо; рѣчисто.
лода втретє до ніг вклониться, дівчата
Мовчазливий, а, 6= М овч а8н и й . ,
Мовчазливо, яар.=М овча8но.
співають знову. О. 1862. IV. 10. Без мбви.
М овчазній, 6, 6. Молчаливый, Щоб
Молча, безмолвно. Мову найти. Разговорить*
ся, найти предметъ для разговора. Рідна спогадати нам про таку дорогу душу у мов
сестра у гості прийшла, у гості прийшла, чазній молитві до Бога.
ш/е й мову найшла. Мет. Випив чарку й мова
Мовч&8ність, ности, ж. Молчаливость;
найшлася. НВолын. у. Мбву перебити. Прер молчаніе. Мир. ІІов. І. 160.
вать, перебить кого (върѣчи). Вибачайте,
Мовч&8но, нар. Молчаливо.
мову переб'ю: а ви ж коли бачили йою?
М овчік, кб, м. Молчаливый, безотвѣтНВолын. у. На мові бути з ким. Бесіду пый человѣкъ. НВолын. у.
Мовчйи, н і, м. 1)=М овчак. О. 1861.
вать, разговаривать. Не до мови бути кому.
Быть кому непрілтнымъ собесѣдникомъ. X. Шевч. 16. 2)=Мовчанна. У иовчанй
Пішла заміж до любови, а свекорку не до гріти. Молчать. I зное почили ми у мовмови. Грин. III. 306. Ум. Мовна, мовонька, чана грати, журимось. Г. Барв. 50.
мбвочка. За вовка мовка, а вовк у хату.
Мовч&нка, ки, ж. Модчаніе, молчанка.
Ном. № 5769. Коли правдива мовонька твоя, Мовчанка не пушить, головки не сушить.
так будеш, серденько, на вік ти моя. Чуб. Ном. № 1117. Хоч що вона йою питає,
Мовдь, ді, ж. Раст. Реисе(1аііш£ Огео- він буцім .то не дочував. Мовчанка їй набеїіпит. МоепсЬ. ЗЮЗО. І. 131.
допекла. Греб. 331.
Мбвитн, влю, виш, гл. Говорить. М о-%
Мовч&ння, ня, с. Молчаніе. Христя
вивши слово, треба бути паном. Ном. № і рада тому мовчанню: ніщо їй не забо
10671. Казала б» та уста не лювлять. роняє думати. Мир. Нов. II 84.
Г. Барв. 72. Раз то мовить по грецька,
Мовч&ти, ч^, чйш, ід. Молчать. Хто
удруге по турецьки. Лукаш. 43. Він до мовчить, той двох навчить. Ном. № 5054.
жидав, не мовлячи слова, духу не зводячи, Нужда мовчати не вміє. Ном. № 9772.
блідий. МВ. II. «190. З великою жалю, я Слухав Наталя та мовчки мовчить. О.
слова не мовлю. Лукаш. 83.
1862. ѴИІ. 24.
Мбвитися, ться, гл. безл. Говориться.
Мбвчки, нар. Молча, втихомолку. Сто
Не так швидко робиться, як мовиться. яли мовчки всі смутні. Котл. Е. Н. 6.
Ном. А* 5603. Мова мбвиться. Идетъ раз Вийшла мовчки з хати. Шевч. Самі в по*
говоръ, говорится. Батько промовив ті кою сидять мовчки, без гуку, без гомону.
слова так спокійно, неначе мова мовилась МВ. І. 46.
ренії дуб &/*> Що мо'б і втрох не обняв.
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Мовчливий— Може.

Мовчливий, а, ѳ — Мовчазливий.
Черк у Кх Зн ^6
Мовчок, чк&, «. Молчокъ, молчаніе.
Мовчин. розбив т ат о горщок, а мат а й два,
т а Н//ІШО не т и. Ном. А- 594!) Мовчкбм=

Мовчки.
Мовчун, нй, лі. Молчальникъ, нераз
говорчивый человѣкъ. Левиц. І. 138.
Мовч^щий, а, е —Мовчазний. М овчущ и й був т аки й , т ільки зо мною... роз
мовляє. Г. барв. 355
М овчу у (і як земля.
МВ. (О. 1862 І. 98).
Мбга, ги, ж Возможность. Скільки
наѵю г моги, дбаємо про доб/ю рійною пи
т ою краю. О 1862 III. К. 29.
У Б ош
•и а мот . Ном .V 21 Як, яко мбга. Нагколько возможно, по возможности. Я к
мот ышшіче у т ік а й ! Котл. Ен. Г орілки
м ирку даю т ь яко липа більш у. Грин. III-

537
* Могйла, ли, ж. I) Могильная насыпь
иадъ нохороненнымъ. Ой ви кон ай , маш и,
глибокую я м у , т а поховай, м ат и , сю слав
ную п а р у ... Та и висип ж е, м ат и , високу
могилу, т а й посади , м а т и , червону ка
лину, шоб сказали лю()е: на всю й У країну
Мет. 9о Ой ію біт е т р уп у т а ш ирокую ,
ви копайт е я м у т а глибокую, висипт е мо
ги лу т а високую. Нп Ой по т и х могилах
угору ви соких , по т и х цюбоаииціх, у землю
глибоких, леж ить мою роду без л ік у. К.
Досв. 2) Курганъ. У полі иот ла з віт ром
говорила. Бал. 51. Рбблені могили. Курганы,

насыпанные для сокрытія чего-либо. Зш*)ав про роблені могили, кот орї близько сло
боди... Я к У к раїн у воювали т а т а р и , р іза л и
людей, всі бугаївц і т ам ховали ж інок, х у 
добу і діт ей. Алв. 67 3) У гуцуловъ-дре-

ворубовъ: обрубленный верхушки и вѣтви
деревьевъ, сложенный въ кучу. Шух. I.
178. 4) При отливкѣ предметовъ: двѣ по
ловины глиняной формы, сложенный вмѣстѣ одна надъ другою. Шух. I. 281. Ум.
Могйлка, могйлонька, иогйлочка. Мн. Могилки.
Кладбище. П рийш ов К ирик н а могилки,
ям ку зачи н ає. ЗОЮР. II. 89
Могильний, а, ѳ. Курганный.
М огйльнив, ка, м. Насыпаюіцій на-»
сыпь, курганъ.
Мбглиці, ць, ж . лсн.=М огилви. Чуб.
VII. 551.
Могорйч, ч^, м . Магарычъ, угощеніе
при сдѣлкѣ. М огорич— любовна р іч . Ном.
А» 14063. П ане-от ам ане , справляй могорич.
Левиц. Могорйч запили. Окончили сдѣлку
н устроили магарычъ.

МогорйчитИ, чу, ЧИШ, гл. Угощать
для какой - нибудь цѣли, располагать щ,
СВОЮ пользу угощеніемъ Треба прохапін
сусідів... та ще й мморнчити О 1862 |
72. Могоричив, могоричив, поки ска гао
Ном.
Могорйчний, а, е Любяіцій брать, мо
горйч. Ох, який ти моюричний!
Могорйчнив, ка, м. Свидетель гдѣлки,
нолучаюіцій отъ обѣихъ договаривающий»
сторонъ угощеніе и иотомъ, въ случаѣ недоразумѣній, судья между ними.
Могтй, мбжу. жеш, гл. Мочь. Ніколи
він не міг явно ввійти в юри). Ив. Мр
Ніхто не може свінш пережити. Ном
.А- 38!».
Могтйся, ЖѲТЬСЯ, ІА. бе.и. Мочься. Но
-так ясий, як хочется, а так, як м„.
,жепнея. Чуб. I. 251.
Мог^тний, а, ѳ>. Могуществен и ый.
Могучий, могущий, а, ѳ. Могучій.
•сильный. Не завидуй могучему, бо той
зшкплівляє. Шевч. 227 Могущий він г муіі'рнй сопротивник. К. Іои^ Могу гцого чоло
віка з десятку не викинеш. Ном. Л1 13467
Мог^чість, чости, ж. Могущество.
Желех.
Могчй, іл.= М огти. Желех.
М оґ^ля, л і, з к \= Ґ у л я . Черном.
Мода, ди, ж. Мода; обычай Що за
мода, гцо за мода— всі шапки рпачки Нп.
Чорт плаче, що моди не настаче. Чуб 1
267. Купіть мені, бабусічко, по новій моді
убрань хороших. МВ. (О. 1862 III 37)
У мене нема тієї моди, щоб по оби)і сп о
ти лягати. Харьк. г. Брйти на моду. Нран.
за образецъ.
Моджбра, ри, ж. Мортира.
Мбдло, ла, с. 1) Модель; образецъ,
шаблонъ. Мнж. 185. Криводушної прпхильности ви . модло. К. Дз. 57 2) лт
Мбдла. Снарядъ, которымъ отмѣчають
пильщики или плотники толщину имѣющей быть выпиленной доски. Миргор. у.
Слов. Д. Эварн.
Модлувбти, л^ю , еш, гл. Нрилажіі*
вать, при гонять, примѣрятъ. Я модлую пе
речку в човні. ІІавлогр. у. Мнж. 185.
Мбдній, я , в. Модный. Сукня була
дуже дорога й модня. Левиц. Иов. 56.
Модрбнь, ні, до.=М одрина. Вх. У г.
436.
Модрина, ни, ж. Раст. Ьагіх йесісіиа.
Вх. У г. 252.
Модря, рі, де.=Заполоч. Угор.
Мбжѳ, нар. 1) Можетъ быть, можетъ.

Можебилиця—Мокрецы
Синові Може й жалко стало. Драг. Треба
слухать: може й справді не т ак сонце схо
дить , як письменні начит али. ПІеич. 123.
2) Неужели. Я продав воли за
карбо-

ват ів.— Може?— А Біімс! Каменец, у.
Можебйлиця, ці, ж. Возможное, в іролтное. Подольск, г.
Можббний, а, ѳ. Возможный. О, се
можебна р іч ! К. ПС. 76.
Можлйвий, а, ѳ. Возможный. Немож
ливе у людей, можливе у Щріа. 6в. Л.
ХѴШ. 27.
Можлйвість, вости, ж. Возможность.
Желех.
Можлйво, нар. Возможно. Аже знаєш,
що се неможливо. Федьк.
Мбжна, нар. Можно, возможно. Де
можна лантух, там торби не треба. Ном.
№ 1370. Є сало, та не можна достати:
високо висить. Ном. № 4729.
Мбокиий, а, ѳ. 1) Могущественный,
сильный. Можний панонько. Чуб. Між
т ш им злом, яке чинили тоді можні люде,
закопували вени мбжі. К. *2) Богатый.
3)=Можливий. Се ибжна, не ибжна річ.
Это возможно, невозмояшо.
Мбжній, я , е=М ож лнвий. Ненооюня
річ... сталася мооюньою. К. ХП. 17.
Можнісенько, нар. Ум. отъ мбжно.
Совершенно возможно. Лубны. Можнісенько
вам без коня бути. Волч. у.
Мбжність, ностн, ж. 1) Возможность.
2) Могущество, власть, сила. 3) Средства.
Що не здаритъ можність наша, най по
криє ласка ваша. Гол. III. 505.
Можніти, нію, еш, и . I) Дѣлаться
могущественнымъ, сильнымъ. 2) БогагЪть.
Мбжно, кар.= Можна. Теперенька ди
тина підбільшала, то мені можнгше буде
на роботу йти. Волч. у.
Можновладець, дця, М‘ Вельможа.
Своє давняшнє руське княже право оддав
король неситим можновладцям. К. Бай. 73.
Можновлбдннй, а, ѳ. Могуществен
ный. Як можновладний пан запанував. К.
ІІС. І. 30.
МожновлАдник, к а, лі. Вельможа,
аристократь. Желех.
МожновлАдницький, а, е. Вельможескій, могущественный. К. ІІС. 39.
МожиовлАдство, ва, с. І) Могущество,
всевластіе. Лад усяку честь і славу жа
дала можновладства да скарбів. К. II с. 7.
2) Вельможи. Все католицьке й наше
можновладство. К. ЦН. 168.

МожновлАдський, а, е= М ож н о вл ядницький.
Мбзок, зку, ЛІ.=МІ80К.
Мозблѳний, а, ѳ. Мозольный, трудо
вой, рабочій. Старенькі що зберуть... од
своєї праці, мозолених рук, то й одішлють
москалеві, меншому синові. Г. Барв. 488.
Своїми мозолячими руками надбав те, що
моє в господі. Мир. ХРВ. 350.
Мозольбваиий и мовольбвий, а, е.
Заработанный тяжелымъ трудомъ. Рудч,
II. 173. Щирая праця мозольованая. Ном,
№ 9982.
Мовбля, л і, ж. Мозоль. Три ниточки
тоненьких напряла, три мозолі на долоні
намуляла. Чуб. V. 669.
Мозбляти, лн>, лиш, іл. Мозолить,
утруждать, обременять.
Мбзуль, л я, лі.=М озодя. Вх. Лем.
436.
М бз^лька, ки, ж. 1) Ум. отъ мбзуля.
2) Возвышеніе, оставшеєся на мѣстѣ ер ізаннаго сучка дерева. Н а стеблі мозулькн,
де були сучки. Новомоск. у.
Мбз^ЛЯ, ЛІ, ДО— М080ЛЯ.
Мовчйти, ч ^, чйш, гл. = Мізчити,
Мозчили голови і спини. Котл. Ен.
МоквА, вй, ж. 1) Низменное, заливае
мое водою місто. 2) Слякоть, мокрая по
года. Міус. окр. Настала осінь, почалась
моква. Волч. у. 3) Мокрота, сырость. Ганчар* цілий день у мокві робе. Волч у.
М оклйця, ці, ж. Раздавленное вшивое
яичко.
М оклйк, кА, м. 1) Все мокрое. Соло
ний мокляк у штанях закляк. Загадка:
огірбк. 2) Болотистое місто. Желех. 3)
Трухлый предметъ. 4) Пустой оріхъ. Сього
року нема горіхів, а як є де який, то все
мокляки. Подольск, г. Пісковий оріхУащо
нема в нім зерна; коли на Івана дожджь
іде, то вимокне. Вх. Зн. 36.
Мбкиути, иу, неш, гл.=Мокти.
Мокотйря, рі, ж. Сильно обстрижен
ная голова. Также гйря-иокотйря. Гиря-м окотиря собаки дражнила. Ном. А? 9281.
Мокбтя, ті, ае.=М окотйря. Стригамокотя. Чуб, НІ. 107. Гиря-мокшя си
дить моркотя. Ном. № 9281.
МокрАвина, ни, з/с.=Мох.рива. Вх,
Лем. 436.
МокрАвник, ка,
Раст. Віеііагіа. Вх.
11ч. 1. 13.
Мокрбць, цй, м. 1) Мокрець, болізнь
лошадей. 2) Мокрыя дрова. Рудч. Ск. 1.
140. 3) Раст.: а) Аврегидо ’ргОсишЬеиз Б;

Мокрий—Молитяний.

ш
і»)

С пішні Арагіпе. ЗЮЗО. І. 171 в) £ацша ріосишЬепь Б.
Мёкрий, а, ѳ. Мокрый Мёкрий дощу
не боїться. Голому разбой не страшені»
Ном. № Накрив мокрим ряднОм. Набро
сился на кого-либо неожиданно (словесно),
огорошилъ кого словеснымъ нападеніемъ.
Ном. № 3420. РОбить—як мбкре горить.
Дѣлаетъ медленно и плохо. Уи, Мокрёнький, иокрОсенький.
Мокрйна, ни, лс. Мокрое мѣсто, бо
лото. Вх. Уг. 252.
Мокрйнець, нця, лі Раст.=М окравняв. Вх. Пч I. 13.
Мокриця, ці, ж. 1) Раст. АІ8іие шеіііа.
Ли. 96. 2)=Мокрина. Вх. Уг. 252
М окрісінький, а, е. Совершенно мокрый
Мокрісінько,
нар- Совершенно мокро.
[
Мокріти, рію, еш, \л. Дѣлаться мокрммъ. Уже мокріє сніг. НВолын у.
МОкро, нар. Мокро. Ум. Мокрёнько,
иокрёсенько.
Мокротёча, чі, ж. Мокрая погода.
Сосниц. у.
Мокрота, хи, ж. Водка.
Мокрйвий, а, ѳ. Влажный, сырой.
Земля мокрява, ще на висохла. Екатер.
Мокрйк, к&, м. 1) Все мокрое. Желех.
2) Сырые дрова. Вх. Зн. 36. 3) Болото,
толь. Вх. Зн. 36,
Мёцти, кну, неш, іл. і) Мокнуть.
Стоїть коник на дощі і сідельне мокне.
Ни. Була колись собі жаба та мокла у
ставку. Мокне, мокне та скік на колоду,
2) Переносно; горѣть. Въ Подольской губ*
су.іцествуетъ обычай, согласно которому,
при видѣ пожара для ослабленій силы
огня слѣдуетъ говорять: 9Онде щось мокне**,
а не „юритьи
'
МолдАва а молдбва, ви, ж. Молда
вія. Каменец, у.
МолдавАн и нолдовАн, на, лс. Мол
давани нъ. Од молдовани иж до фінна на
всіх язиках все мовчить, Шевч. II. 58.
Молдаванський, а, е. Молдаванскій,
принадлежащій молдаванину. Левиц. Пов.
' 207.
Молд&вка, ки, ж. 1) Молдаванка. 2)
Названіе овчины, привозной въ Полтавск.
губ. изъ Бессарабіи или Подоліи. Вас. 154.
М о л д а в с ь к и й , а , ѳ. Молдавскій. Ей,
' Василию молдавський, господарю волоський!
АД. II. 100.
Молёбѳнь, бня, лі. Молебень. Дав би
на молебень, та й собі потребен. Ном.
Л- 4770.
9

Молёбний, а, ѳ. Молитвенный, посвя
щенный иолитвѣ. На святий день, на веяикдень, або на которий щшзнш раковий,
на молебний, люде до церкви йдуть. Чуб.
V. 469.
Молистйтися, лищ уся, СТИШСЯ, і л .
Проситься. Він ею бив, а той так молиститься Вх. Зв. 36.
Молйтва, ви, ж. Молитва. Се то от
цем молитва й материна нас видимо карає. Дума. Аж ось за отцевські й мате*
ітнські молитви дав їм Бог і дочечку. Кв.
І. 5. Вичитати иолйтву. Пожурить, побра
нить. Я ж тобі дома вичитаю молитву/
Левиц. Ум. Молйтвочка. МВ. (КС. 1962.
X. 156). Молитовна.
Молйтвати, ваю, еш, іл. Читать мо
литву и давать имя новорожденному. Ди
тину молитвати. Каменец, у.
Молитвёний, а, ѳ. Надъ которымъ
прочтена очистительная молитва. Ви дали
нам рожденою, не молитвеною, не хреще
ною, а ми принесли вам молитвеною і хре
щеного. (Ойова кума, отдающаго ребенка
послѣ креіценія). ХС. VII. 433.
Молитвёник, ка, лі. Молитель. Помо
лись святому Мпколаю молитвенику.
М олйтвиии, вин, ж. мн. Обрядъ чтенія очистительной молитвы надъ новорожденнымъ и нареченія ему имени. Ка
менец. у.
М олитвёваний, а, ѳ=М одитвѳни6.
Молйтвочка, ки, ж. Ум. отъ молйтва.
МолитвувАти, вую, еш, ід .= Молит
вати.
Молитвув&тися, вуюся, ешся, гл. Под
вергаться обряду иолйтвин.
М олйтвяиий, а, е=М олитвѳний. Молитвяна дитина. НВолын. у.
Молйти, лю, лиш, гл. Молить. Ой
я б, мамо{ не тужила, а Бога молила. Мет.
Мол йтися, люся, лиш ся, гл. Молить
ся. Богу молись* а до берегу гребись. Ном.
№ 160. Розумний молиться, а дурень плаче.
Ном. № 141.
Молитёв, тви, ж. = Молитва. Ой
маїла б мене отцева-паніматчина молитов
на Чорному морг рятувати, уже б я знав,
як свою матір шанувати-поважати. АД.
Молйтовка, ки, ж. Ум. оть молйтва.
М олитёвник, ка, лс. Молитвенникъ.
Котл. Ен III 47. Зося.. схилила юлову
над молитовником. Левиц. І. 272.
М олйтяний, а, ѳ=М олитвѳний. Воно
у нас молитяне, хрещене. Васильк. у

Моління— Молодичина.
М оління, н я , е. Моленіе, молитва.
Яке воює там і моління. Сим. 174.
Мблод, ду, м. Молодость. Только въ
дараж. з лёрвого мблоду. Въ ранней мо
лодости. Старий мій ще з первого молоду
та був такий, що як скаже слово, або
два, то так уже й буде. Харьк. г.
Молоді, дбї, ж. См. Молодий.
Молодій, на, м. 1) Молодчикъ. Коза
ченьку, де ти, молодане? Мкр. Н. 10. Ой
у мого молодана біле личко, як у пана.
Чуб. V. 15. 2) Молодоженъ. Черк. у.
МолодЄнь, д н я, м. Раст. Зейшп асге.
І . 3 0 3 0 . І. 136.
Молодбнький, холодбсенький, а, е.
Ум. отъ м олодій.
Молодёцтво, ва, с. Жизнь парня,
юношество, состоя ніе юношества. Покличте мені найменшого братіка, нех я
йому здам молодецтво своє і коника во
роного, і сідельце золотев. Рк. Макс. Ой
слухайте, бояре, де голубець гуде, там наш
Амдріечко молодецтво здав. Маркев. 137.
МолодЄць, дцй, м. 1) Юноша, парень.
І рече: молодче, тобі їлаюлю, встань. 6в.
Л. VII. 14. Ой удовець не молодець: всі
норови знав,— ой він твоє біле личко із
своїм зрівняв, ой-він твою русу косу під
ноги зобгає. Нп. Вдовець, чи молодець буде
сужений? О. 1861. XI. Свид, 54. 2) Молодецъ. Панове иолбдці. Обычное обращеніе къ козакамъ запорожскаго войска. Не
в Синопу, отамани, панове-молодці, а у
Царырад, до султана поїдемо в . гості.
Шевч. 50. 3) Названіе ’ представляющаго
женила парня въ весенней хороводной
игрѣ и названіе этой игры. Грин. 111. 108.
Молодёцький, а, ѳ. 1) Юношескій,
принадлежащей и относящійся къ парню.
Василь їх (дівчат) попережав: звісно вже,
молодецька походка против дівчачої. Кв. І.
32. Урочу я тебе й коня твого, коня во
роною, тебе молодою, збрую твою да ко
зацькую, красу твою молодецькую. Чуб.
Молодецька колядка. О. 1861. XI. Свид.
57. 2) Молодцеватый, удалой.
Молодеча, ч і, ж. соб. Юноши, парни,
молодежь.
Молодечий, а, ѳ=М олодѳцький. Помолодбчи. По молодецки. Та по-молодечи
будеш Богу молитися, а не по- чернечи
харамаркать Шевч. 246.
Мблоди и мблоді, дів, мн. Небольшіе
облачка на небѣ. Мнж. 185. Молоди вста
ють, а Бог дощу мав. Ном. № 568. Мо
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лоді високо ходять. (Признань хорошей
погоды).
М олодій, і , Є. 1) Молодой. Двічи мо*
лодим не бути. Ном. № 13753. Х оч і молодий
ще, а старечий розум мав. Ном. № 5691.
Щука-риба грае, да й та пару мав, а я
козак молод пароньки не маю. Мет. 2) Мо
лодий. Женихъ и новобрачный во время
свадьбы. Молоді. Невѣста и новобрачная
во время свадьбы. Молоді. Женихъ и не-,
вѣста вмѣстѣ, также новобрачные во вре
мя свадьбы. Ум. Молодёнький, моладёсенький! Ой ти, Байдо молодесенький! Грин.
ПІ. 582.
М олодік, к&, ц . 1) Молодой нежена
тый человѣкъ. Веселий, ручий молодик*
Мкр. Г. 7, Чи не лучче було молодиком
жити? Грин, III. 295. 2) Молодой м і
сяць, первая четверть луны, новолуніе.
На молодику. Бъ новолуніе. Треба на мо
лодику вийти на двір і говорить до місяця.
тричи. Чуб. І. 92.
М олодикувіти, к ^ ю , еш, іл. Ж ить
холостымъ. Грицъко, молодикуючи, був собі
ввічливий, моторний, жартовливий з усіма.
Г. Барв. 463.
М олоділо, ла, Раст. 8е<1шп ІеІерЬішш
ЗЮЗО. І. 137.
М олодіна, нн, ж. Слнвкн. Вх. Зн. 37.
М олодіти, дж^а д іш , гл. Молодить,
придавать видъ молодости. Н і літ вона,
ні спеки не боїться, бо молодить ї ї пе
кельна тьма. К. ПС. 12$.

Молодітеся, дяг^ся, дишся,

іл.

1)

Молодиться. Не вважаючи на свою дохожалість, вона любила молодитись. Лев.
Пов. 168. 2) безл. Молбдиться. Собираются
тучи; то тучи, то снова прояснится. Мо
лодиться нй дощ. НВолын. у. Молодиться*
молодиться, та й дощ не піде. Ном. Л*
568, Воно ся молодить,— може дощ буде.
Каменец, у. 3) Покрываться сыпью крас
ной или пузырчатой. Дитина цвіте, тільце
молодиться. Мил. 32.
М олодіця, ці, ж. Молодая замужняя
женщина. Коли хочем з доні молодиці, то
дерзки в їжових рукавицях. Ном. № 9315.
Ум. Молодичка.
М олодічнй, а, е. Женскій, замужней
женщины. Гірке молодиче життя за ле
дачим чоловіком та за старою свекруши
ною головою. Г. Барв. 437.
М олодічина, ни, ж. Молодая дѣвушка. Заграй мені, музиченько, під оси
чиною,— нехай же я погуляю з моледичиною. Грин. III. 648.
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Молодйчка, ки, ж. Ум отъ молодйця.
Мблодіж, жі, ж. Молодежь. Вся молодгж пустилась у танець. Левин. I. 187.
М олодісінький, а, ѳ. Очень молодой.
Мблодість, дости, ж. Молодость. Молодість-буйність, а старість не радість.
Ном. ЛР* 8716. х
Молодіти, Дію, еш, гл. I) Мололѣть.
Пишається калинонька, явір молодіє Шевч.
660 2) Быть молодим и л и молодою въ
д н и свадебпыхъ торжествъ, также отъ дпя
вѣнчаніл и до дня свадебнаго обряда,
такъ какъ послѣдній совершается часто
Черезъ значительный промежутокъ времени
оослѣ церковнаго вѣнчанія, иричемъ об*
вѣнчанные живуть отдѣльно и все это
Время молодіють. Мил. 125. Саме тоді я
молодів' уже нас повінчано, та весілля ще
не було — А довго ж ви молоділи?— Ні,
тільки тиждень, а як хто, то й довше
буває. Екатер. г.
Мододнбча в молоднйча, чі, ж. 1 )=
Молодеча. Молоднеча спершу реготалася.
О 1862. IX. 70, 71. Хлопці-молоднеча.
2)=М олодник. Конставтиногр. у.
Молоднйк, к ^, м 1) Молодой садъ,
лѣсъ Вирубай сѵрарий садок та насади
молоднику, то и матимеш користь. 2)
Молодой скотъ, птицы
Молоднйча. См. Молоднеча.
МолоднягД, гй, ж. = Молодник I.
Екатер. г. Слово Д. Эвярн.
Молоднйк, к
м =М олодник.
Мбл од о, нар. Въ молодости. Не кайся
рано встати, а молодо учитись Ном. №
6005.
Молодовйк, вД, м. Молодой скотъ.
Херс. г.
Молодожбн, на, м. Молодоженъ. Ста
рий, та перевернувсь на молодожона. Черк. у.
Молодбйка, ки, ж. Родъ кушанья:
кукурузная мука, свареная въ сладкомъ
молокѣ. Вх Зн. 37.
Молодбщі, щів, ж Молодыя лѣта.
Пом'яніте дні нашої слави, наших весе
лих молодощів Левиц. 1. 154
Молодуха, хи, де.=М олода. Ой дайте
нам стільця, дайте нам ще й гребінця,
дайте ще й кожуха, щоб сіла молодуха.
Грин. III, 508.
Молодцювати, вдою, еш, гл. Молоде
чествовать.
Молбдчати и молбдшати, чаю(шаю),
еш, іл. Дѣлаться моложе.
Молбдчив, ва, м. Ум. оть молодбць.

Ой добрий молодчик по уличках сам блу
кає, ой він собі радість-дівку викликає
Чуб. У. 131.
Мблодь, ді, ж. Молодежь. Нехай гу
ляє молодь, більш копи лиха не Суде. Ном
№ 12565. А зосталась дома тільки молодь, що літать не вміє. К.
Молодюк, кД, м. Младенець. Рисю,
рисю, молодюк плаче, молодюк плаче— їсти
хоче. Рудч. Ск. И .'ЬЗ.
Молодй, дйти, с. Юноша или дѣвушка. Употребляется преимущественно вс
мн. ч. Молодята. 1) Молодые люди. 2)
Женихъ и невѣста, молодые; новобрачные,
вообще молодое супружество. Вік вам дов
гий і розум добрий, красні молодята. МВ.
Ой ви молодята, молодята! не довго жи
тимете вкуті!.. МВ. (О. 1862. III. 75).
Молодй вий, а, е. Молодой, моложа
вый. ЗЮЗО. II. 452.
Молодйв, кй, м. 1) Молокосось. Желех.
2) Холостякь, неженатый. Желех. Вх.
Зн. 37.
Молодйтнив, ва, м. Волокита, дѣвушникъ. Харьк. у.
* Молбзиво, ва. с. Первое молоко поглѣ
родовъ у женщины, коровы и пр. ІТИ до
кбго на молбзиво. Идти поздравлять съ
воворожденнымъ Полт.
Моловб, вД, с. 1) Молоко. Захотів
молока від бика. Ном. Л? 4686. 2) Бугаеве
молокб. Названіе молока, приготовленнаго
изъ коноплянаго сѣмени или маку. КоІЬ.
I. 54. 3) Пбсяче молоко* Раст. ЕирЬогесіа
Вх. Пч. I. 10.
Молокосбс, са, м. Молокосось.
Молосувйти, с^ю, еш, гл. Бить, ко
лотить. Вони повставали да й його молосувать там, бить Рудч Ск. I. 40.
Мблот, та, м. 1) Молоть. Влгз межи
молот і ковадло. Ном. № 1817. 2) Пивная
гуща. Ой за той т ений молот зробили
козаки з ляхами превеликий колот. Макс
3) Свекловичная масса, изъ которой вы
жать сокъ сахара. Каменей, у. 4) Разва
ренная мякоть ягодъ (для киселя). Шух.
1. 143. Посікти на молот. Очеыь мелко
изрубить.
МолотДрва, ки и иолотДрня, ні, ж.
Молотилка, молотильная машина. Зміев. уКаменец, у. Цього року багато понайма
лось людей до молотарні. Васильк. у.
Молбти, мелю, лѳш, и . 1) Молоть.
Ой на гори на Самборі крутий камінь
меле. Молов батько не віючи, пекла мати
не сіючи. Ном. X? 6057. 2) Молоть, бол*
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Молочкб, кА, с. 1) Ум. оіъ подовб.
тать, нести вздоръ. Ка-зна- гцо меле, аби
не мовчати. Таке меле, що і кут ке дер- 2) Женское сѣмя нчелъ. У п'ятку матка
житься. Чуб. І. 248. 3) Молбти хвостби. кладе молочко, а поверх йою трутні кла
Махать хвостомь- Коібан закопався в землю дуть назілки. Лебед. у. 3) Мужское сѣмя
рыбъ. 4) Раст. Ьасіиса всагіоіа Ь. 5 )—
да й хвостиком меле. Рудч. Ск. І. 22.
Молбтися, мелюся, ЛѲШСЯ, гл. Мо котйче. Раст.=Молоко песяче. Вх. Пч. 1. 10.
лоться. Нехай твоє мелеться, не вибірай.
Молочлйвий, а, ѳ. Дающій много мо
Ном.
лока, обильный молокомъ. Чуб. ПІ. 266.
Молотйти, ч$, тииг, гл. 1) Молотить.
Молбчнив, в а, лс.=М одочанив. Вх.
Прийшов брат до брата кликать моло Зн. 37.
тити: „Не здужаю , брате, ціпа підні
Модбшний, а, ѳ. 1) Молочный, изъ
мати* • Чуб. V / 364. 2) Колотить, бить молока. Молошна каша упріла. Рудч. Св.
кого. Губи та опенечки,—заходився ста 2) Молочный, дающій молоко. Корівка мо
рий коло ненечки: як став молотить, так лошна. Г. Барв. 258. Молоко.. з усякого
аж пгрря летить. Ном. № 3988.
звіру, которой молоштй. Мнж. 134. 3)==
М олотіння, н я , с. Молотьба, молоченіе. Молочливий.
Молбшник, к а, м. 1) Молочникь. 2)
Мир. ХРБ. 125. З твоїм молотінням бу
Раст. Ьеопіобоп іагахасит. Радом, у. См.
демо без насіння. Кіев. у.
Молочай. Ум. Молбшничок.
Молбтник, ва, м. Молотилыцнкъ.
Молбшниця, ці, ж . Молочница. Левиц*
Молотий, ні, ж . Молотилка. Бх. Зн. 37.
Ь
466.
Мблотобіедь, бійця, м. Помощнивь
Молбшничок, ч ка, м. Ум. оть мокузнеца, бью щій молотомъ. Харьк. г.
лбш
няв.
Модотбв, ткА, м. Молотокь. Добре ко
Молодшйв,
вА, м. Лошонокъ или тевадло не боїться молотка. Ном. № 7357.
ленокъ и вообще молодое животное, во
Ум. Молотбчок.
Модоттй, тй, с. Молка, молотье. НВо время питанія молокомъ матери. Зміев. у.
Мбдьниця, ц і, ж . Вымоина, водомонлын. у. Мука однії пшениці і одною мо
на послѣ сильнаго дождя. Вх. Зн 37.
лоття. Лебед. у.
МольфАрь, рй, м. Злой духъ, .разно
Мбдоч горбдовий, м. Раст. ЬеопІоДоп
видность чорта. Мольфарі накликують
іагахасит. Шух. І . '21.
Молбча, чі, ж . Молотьба. Молочі у усяке лихо на людей, на їх маржину, на
вдови було чимало. Г. Барв. 305. У Пили їх майно. Шух. І. 43.
Мбмот, та, лс. 1) Заика. 2) Бормотунь.
півну скрізь зайшла молоча. Кіев. у.
МожотАти, ч^, тйш, и . Неясно про
МодочАй, чаю и молочій, чію, м. Раст.:
а) ЕирЬогЬіа сурагізвіаз; б) Е. Евиїа; в) износить, бормотать.
Можотлйвий, а, е. Неясно, нечисто
Е» ргосега; г) Е. ѵіііова; д)—степовйй.
Е. шсаепзіз. ЗЮЗО. 1. 122; е) 8опсЬиз выговаривающій. Гол. II. 732.
Мбмрати, раю, єні, гл. = Мимрити.
азрег. Шух. І. 22; ж)— свинський, —горбдВх.
Уг. 252,
ній. ВопсЬиз оіегасеиз. Шух. 1. 22. Вх.
Мбмсатися, саюся, ешся, гл. ВозитьПч. І. 13; з) ВопсЬиз агѵепзіз Ь. ЗЮЗО.
ся, долго что-либо дѣлать. Чи довю, чи не
І. 171. См. Молочак, молочка.
МолочАв, вА, м. Раст.: а) ЕирЬогЬіа довю з ногою тею момсалась вона. Грив,
евиїа Ь.; б) ВопсЬиз агтепзіз Ь. ЗЮ ЗО^І, Н. 167. Пішов у коміру та й момсаеться
там,— хто йою зна що й робить так
122, 137 См. Молочій.
МолочАнив, ва, м. Рыба-самецъ. Бх. довю. Новомоск. у.
Мбмсив, ва, м. Матушкинъ сынокъ,
Зн. 87. Желех.
Молочйна, ни, ж Молочное; молочное баловень.
Монйда, дн, ж . Монада. Мудрець асе
кушанье. Лебед. у.
физику
провадив і толкував якихсь монаМолочій, чію, лі. Раст.: а) См. Моло
чай; б) Ьеопіосіоп (агахасит. Вх. ич. 11. дів і думав, відкіль взявся світ. Котл. Ен#
III. 53.
См. Молоч.
МонАрх, ха, ионАрха, хи, м. МоМ одочіння, ня, с.=М олотіння.
Молбчва, ви, ж . Раст.: а) ЕирЬогЬіа нархъ. Монарха повідав, ж е все готово.
сурагіввіав її; б) ЕирЬогЬіа ргосега; в) , Драг. Звізди бачуть короля далеко від шопи,
ЪасПіса зсагіоІа. ЗЮЗО. І. 126. См. Мо б'ють поклони монархові, як прості хлопи.
Чуб. ПІ. 352.
лочай, молоко песяче, молочко котяче.
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Монархйня, ні, ж. Монархпия. А ца
риця-монархиня не могла ся втішити, що її
діти, яко квіти, казав Ірод побити. Чуб.
III. 378.
Монастйрь и п р .= Манастйрь и пр.
Мон&х, ха и мон&ха,' ги , м . ~ Чер
нець. Очнувсь монах, аж смерть в головалг. Ном. Лі 6452. Приїзжаюіций Гирман,
монаха. Драг.
Мон&хиня, ні, д е.= Ч ер н и ц я.
Мбнечка, ки, ж. Ум. оть мбня.
Моном&хия. хиї, ж. Единоборство. К.
ЧР. 167.
Монтелйти, л й ю / еш, *ід.=Майталати. Вітер дерево монтеля. Миргор. у.
Слов. Д. Эварн.
Мбнька, ки, ж. Ум. оть нбня.
Мбнькати, каю, еш, іл. Часто говорать ибня, просить молока (о дѣтяхъ).
Мбня, ні, ж. Дѣтск. Молоко. О. 1861.
VIII. 8. Ум. Монечка, мбнька.
Мбнятнся, юся, ешся, гл. Мяться, во
зиться, копаться.
Моравйдя, ці, до.=М уравйця 2. 1 ну
щипать лиця. *Нащипала... на лицях ао»
синці знати, наче моравиця повиступала.
Св. Л. 14.
Морйль, лі, ж. Нравственность. Левиц.
Пов. 72. Про мораль башцько по книжках
читали. О. 186 Ь XI. 10І.
Мор&льний, а, ѳ. Нравственный. Не
зупиняймося й моральним занепадом на
ших українців. К. ХП. 133. Од моральної
втоми він не зміг стояти. Левиц. Пов. 68.
Мор&льність, ности, ж. Нравствен
ность. Желех.
Морально, нар. Нравственно.
Мбрва, ви, ж. Тутовое дерево, Моги$
підга, аІЬа.
I. Морг, меж. Выражающее миганіе,
морганіе. Кив, морг на його. Ном. № 8764.
II. Морг, *га, ч. Миганіе, * морганіе.
На нивах та на моргах розмовляти. Разгова
ривать мимикой.
III. Морг, га и морґ, ґа, м. Моргъ, ме
жевая м ѣ р а= 0 .57546 гектаровь. Мав він
кілька моргів земельки. Стор. Голка. Чи
башто нагорав?— Три моріи до полудня.
Грин. III. 327.
Мбргавка, ки, ж. Названіе молпіи,
данное ей цыганомъ (въ анекдотѣ): Моргавко, моргавко, моргни ще! нехай л собі
огірочка пуп'яночка знайду. Ном. № 566.
Морг&й, г&ю, м. Въ гагадкѣ: глазъ.
Стоїть гай, під гаєм моргай, під моргаєм
сопаьі, під сопаем хапай.

Морганйна, ни, ж. Постоянное мор
ганіе, миганіе.
Морг&ння, ня, с. Морганіе, миганіе.
Морг&тя, г&ю, еш, одн. в. моргнути,
н ^, нбш, гл. Моргать, моргнуть, мигать,
мигнуть. От зараз світова зірниця на небг
зачала моргать. Котл. Ен. VI. 50. Моргни,
сліпа, коржа дам. Ном. Лі 6482. Н іч була
темна, хоч око виколи, тільки коли-неколи моргне блискавка. О. 1862. X. 36.
Морг&ти усами, бровами. Шевелить усами,
бровями. І усом не моргне. Ном. Лі 4220.
Зевес моргнув, як кріль, усами. Котл. Ен.
VI. 5. Я на тебе моргала і очима, і бро
вами. Левиц. Морг&ти на кбго. Подмиги
вать кому-либо, кокетничая, строить глаз
ки. Гей хороша молодичка моршла на мене.
Лукаш. На петрушку копала, на Петруся
моргала. Н п.’
Моргбвий и морґбвий, а, е. Морговый.
Моргослший, а, ѳ. Мигающій глаза
ми чаще обыкновенна™. Новомоск.
Морг^лець, льця, м. Въ загадкѣ:
глазъ. Стоїть хапун (рот), над хапуном—
сопун (піс), над сопуном моргульці, над
морьулъцями—поляна, над поляною ліс. Чуб.
Морган, н&, м. 1) Часто мигающій
глазами, мигунъ, моргупъ. 2) Волокита.
Морг^ха, хи, ж. 1) Моргунья, часто
мигающая глазами. 2) Кокетка, женщина,
заигрывающая съ мужчинами. Латин дочку
мав-чепуруху, щюворну, гарну і моргуху.
Котл. Ен. IV. • 15. Була моргуха та очи
цями поводила чи на парубків, чи хоть г
на нашого братчика та жодному нищеч
ком признавалась, що тілько його одною
любить, а зо всяким женихалась. Кв. 1 .253.
Морс* и морґбвий. См. I I I . Морг и
морговий.
Морґув&тн, ґ^ю , еш, гл. Дѣлить на
морги.
М орґ^лька, ки; ж. Ум. оть к о р ґ^ л я .
М орґ^ля, л і, ж. Шишка; опухоль.
Ум. Моргулька.
Мбрда, ди, ж. Морда, рыло. П Ш яе
морду так, гцо й кочергою носу не доста
неш. Ном. № 2462. З свинячою мордою у
бублишний ряд. Ном. № 1037. Ум. Мбрдочка. Лисичка і виткнула мордочку. Рудч.
Ск. II. 15.
Морд&с, су, м. Пощечина, оплеуха.
Лясь йою по іцоці!.. Дав і ще скільки мор
дасів. Св. Л. 224. .

Мордатий—Морозовий.
Морд&тий, а, е. Мордастый. Ум. Мордйтенький.
Мбрдочка, ки, ж . Ум. отъ хбрда.
Мордувйвець, в ц я , -м. Мучитель. Заеезуть дитину .... в чужу сторону і по
кинуть на Божу волю в руках учителівмордувавців. Св. Л. 22.
Мордув&ння, н я, с. Мученіе, истязаніе, пытва.
Мордувати, дую, еш, іА. Мучить, истя
зать, пытать. Ляхи його мордували, щоб
пристав на унію: жар за халяви сипали і
па колесо тями. ЗОЮР. І. 263. Р іж і
бий! Мордуй невіру бусурмана! Шевч. 59.
Катувала, мордувала, та не помагало.
Шевч. 22. Щоб тобі маму мордувало!
{Брань). Чуб. І. 89.
’ М ордуватися, дую ся, еш ся, іл. 1)
Мучиться, терзаться. Будуть вони довіку
мучитися, до суду мордуватися. Мир. ХРВ.
279. А я й не сказала, як була я людиною, як
я мордувалась* Шевч. 2) Силиться, ста
раться, выбиваясь изъ силъ. Мордувавсьмордувавсь,— так і покинув воза, не ви
тягти з багнюки. 3) Бѣсноваться. Мор
дується, як чорт в лотоках. Ном. № 3123.
МордУл я , л і, де.= М орґуля.
Мбрв, ря, с. Море. Як Божа воля, то
еирнеш з моря. Ном. № 18. »Ум. Мбречко.
А на моречку четверо суден плавав. Грин.
Ш . 382.
Морбдѳвий, а, е. Абрикосовый.
Морбля, л і, ж . Абрикось, мореля,'
Ргипиз сегавиз .іиііапа. Мкр. Г. 22.
Морбмух, ха, лі. Мухоморъ. Каменецк. у.
Мбреннй, а, е. Усталый, изнуренный.
Морений кінь.
Мбрѳчко, к а, с. Ум. отъ мбре.
МоримУха, х и , ж . Раст. мухоморъ,
Ашагііа пшвсагіса. Вх. Лем. 436.
Морйтп, рю, риш, гл. Морить. Бо-знав,
коли будуть бити, а тим часом голодом
морять. Ном.
Моріг, рогу, м. Мурава, трава. Н а
двір, паняночки, на двір, на зелений моріг.
Гол. IV. 194, Н а морозі добре лежати.
НВолын. у. В темному лузі моріг зеле
ненький, ( на морогу явір височенький. Нп.
Ум. Моріжбк. (Вівця) прожогом ?ю чесала з
шляху до зеленого моріжку вхопити свіжої
травиці. Мир. ХРВ 39.
Мбрвва, ви, ж . 1) Морковь, Бапспз
Сагоіа Б. Унадився, як свиня у моркву.
Нон. № 2740. Хйтня мбрква. Ссора домаш
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няя между мужемъ и женой. А там ку
пами капуста, бурят, морква оюродня, а
хатньої наші оюінки не продають, держать про нужду на нашу голову... цур
їй ! Кв. 1. 137, Мбркву скромідити, стругіти кому. Ссориться (о домашнихъ, пре
имущественно о женѣ съ мужемъ). 2) Га
дюча ибрква. Раст. РеисеДапит Огеозеііп и т МоепсЬ. ЗЮЗО. 1. 131. Ун. Мбрківка.
Морквйситя, шу, сиш, гл. Ссориться,
(о домашнихъ). Подольск, г.
Мбрквйця, ді, де.=М орква 1. У го
родах чого там немое?., капуста, морквиця, огірочки, стрючечки... О. 1862. IX.
I 11Моркв’ян й й , &, б* Морковный. їхав
ляшок моркв'яний, коник буряковий. Чуб. V,
1161.
Мбрківка, ки , ж . Ум. отъ кбрква.
Морковйй, &, 6 = М о р к в ’яний„ КоІЬ.
1. 144.
Морковйини, н я , с. Морковная ботва.
Моркбвйця, ці, ж .= М о р к в а 1. Обіз
валась морковиця, гарбузовая сестриця. Чуб.
Морков’ять , ти, ж . Раст. АсЬШеа
тіІІеГоіішп. Лв. 96.
Моркотіти, кочУ, тйш, гл. Бормотать.
Жид хату закладав, то моркотитъ (Богу
все молиться). Ном. № 898.
Моркбтя, ті, ж . Ворчунья? Гиря-мокотя сидить лгорцотя. Ном. № 9281.
Моровйй, &, 6. Моровой. Моровй губка.
Трутъ для удержанія кровотеченія. По
дольск. г.
Моровйця, ді, ж . Моръ, моровая язва.
Морбз, 8у, м. Морозъ, стужа, холодъ.
Розвивайся, сухий дубе,— завтра мороз буде.
Мет. Морбз з очима, козбцький— , — аж
снрипйть, аж шелестить, — аж скалки (йскри,
эбрі) скйчуть, — аж шп&ри (зйшпари) зай
шли. Сильный морозъ* Пом. № 629—636.
Морбзи беруться, взялйсь. Морозъ г начи
нается, ударилъ морозъ. Морбз піде по
кбму. Бросить кого въ холодъ. Щ о, коли
його нема на світі— подумаю собі, а мороз
так по мені г пійде. О. 1862. X. 6. Ум.
Морбзець, морбзонько. С морозець, та не
цупкий. Мир. Пов. I. 136.
Морб8ити, ж у, 8иш, гл. Морозить. Щ о
день пилами роспинають, морозять, шква
рять на огні. Шевч. 634.
Морбэнтися, ж уся, вишся, и . 1) Мо
розиться. 2) Мерзнуть, зябнуть.
Морбвний, а, е. Холодный.
Морозбвнй, а, е. Холодный, обильный
морозами, морозный. Ой зіма, зіма моро-

т

Морозок— Морщити.

зовая, прошу ж я тебе,— не морозь мене.
Лавр. 120.
Морбзок, зка, лс. Иней. Морозок по
травах. Вх. Лем. 436.
Морбзонько, ка, м. Ум. отъ морбз.
М орбзуватий, а , ѳ. Серебристый
(цвѣтъ).
* Морозюк, к а ? лс.=птица Водомороз.
Вх. Пч. II. 8.
Морбвяний, а, е=М орозовий. Як бу
дуть морозяні згми, то не дерево вклякне.
Морбзяно, нар. Морозно, холодно.
Харьк. г. Каменец, у. Съоюдня морозят.
Волч. у.
Мброк, к у , л». 1) Мракъ. Обіорнув
( Оврама) морок великий. К. Густий морок
скрізь по хатах, густіший в будинках, що
нема душі о/сивбї в сестрах українках. К.
Досв. 40. Нехай його густий обійме мо
рок. К. Іов. 2) Чорть, нечистая сила. См.
Морока 2. Чуб. І. 196.
Морбка, ки, ж. 1) Хлопоты, затрудненіе, возня. Та й набрались ми мороки
коло неї! Левиц. Багато мені мороки буде!
2) Темная сила. Побила б їх морокаҐИож.
№ 3741. Морока його знає• Ном. № 7843.
3) Игра въ шесть палочекъ, сложенныхъ
такъ, что трудно ихъ разнять. 4) мн. Морбки беруть (когб). Приходить въ безпамятс'шо. Мороки вже беруть слабою.
Мороквй, БЙ, ж. Трясина. Гол. Вх.
Зн. 37.
Морокувйти, к^ю , еш (на кбго), м.
Сердиться, ворчать на кого. Вх. Зн. 37.
Морбкувйтий, а, ѳ. Затруднительный;
хлопотный. Справа була не морокувата.
К. ХП. 18.
Морокув&тися, к^ю ся, ешся, м .—
Морочитися 1. Перевернулися з сіном та
й морокувалися коло воза, та ото й пору
шив собі жшііш. Лебед. у.
Мброх, х у , лс. Плѣсень, мохъ. Мнж.
185. У москалів так кладуть стіжки, що
як піде дощ, та постое стіжок,, то так
морохом і обросте. Волч. у.
Морбха, хи, ас.—Моруха.
Морбчити, чу, чиш, гл. 1) Одурять,
лишать созпаніл. Марево, паноче, увесь
світ мороче. Ном. Л? 3059. 2) Забивать
голову, надоѣдать приставаніями. Не мо
роч мені голови, бо еже й так обертом
ходе. Подольск, г.
Морбчитися, чуся, чиш ся, гл. 1) Кру
житься (о голові). Чогось моя юловонька
морочиться. Чуб. У. 71. 2) Хлопотать, во
зиться. Морочивсь, морочивсь, нічою не вдіє.

Драг. Страх мені не хочеться з старим
дідом морочиться. Шевч. 159.
Морбчливий, а, ѳ. Хлопотный, затруд.
нительный, головоломный. Це морочлива
праця. Подольск, г.
Морбчний, а, е. 1) Темный, мрачный.
2 )= Морочливий.
Мбрскати, каю, еш, гл. Хлестать, бить.
А тут лях за чуб хватає і скляницею
межи очі морскає. Макс.
Мбрскатися, каю ся, ешся, гл. Ша
таться, слоняться. Старий уже встав та
по двору морскається. Зміев. у.
Морснути, н^, нбш, м. Одн. в. отъ
мбрскати. Як морснеш кого, то й ноги за
дере. Грин. І. 231. Ось і мене таки добре
морснуло по носі. Левиц.
I. Морськйй, &, 6. 1) Морской. Про
миває карі очі морською водою. Чуб. У.
320. 2) Морська свинй. Дельфинъ. Там
страшно борсався дельфин, чи морська
свиня. Левиц. 3) Морськб залізо. Магнитъ.
I I . Морськйй, й, 6. Хлесткій (о вѣтвяхъ дерева). Морське дерево.
Мортйра, ри, ж. Мортира. Мортира
бомбова. К. Досв. 233.
Мор^гий, а, ѳ. Рыжій или темно-сѣрый съ темными полосами. Васильк. у.
Киця моруга. ХС. II. 192.
Мор^ха, хи, ж. Грибъ дождевикъ.
Харьк. у. См. Морюха.
Мбрхлий, а, е. Сморщенный, морщи
нистый (о плодахъ). Морхле яблуко, морхлх
огірки. Черк. у. Мбрхле збрно. Зерно, за
сохшее въ колосѣ, недоразвившееся.
Мбрхнути, ну, неш, гл. Покрываться
морщинами (о плодахъ)
Мбршѳнь, ш ия, лс. Башмакъ, сделан
ный изъ цѣльнаго куска кожи. Сумск. у.
Моршбк, шкй, лс. Морщинка. Тонень
кий моргиок між бровами. Левиц. Нов. 50.
Морщй, щйти, с.=М орщ ак. Вх. Лем.
436.
Морщйк, кй лс.=Порося морське. Вх.
Пч. И. 5.
Мбрщина, ии, ж. Морщина. МВ. II.
43. Ум. Мбрщинка.
Морщинбць, нцй, лс.=Моршень.
Мбрщинка, к и , ж. 1) Ум. отъ мбрщ нна. Я йому морщинки розгладжую
на лобі. Г. Барв. 359. 2) Часть рукава
женской сорочки у. галицкихъ покутянъ:
вставка, вшитая подъ уставкою. КоІЪ. 1. 39.
Мбрщити, Щу, щиш, и . Морщить,
сморщивать. Морщив свое молоде лице. Ле
виц. I. 219. Морщив чоло. Морщити яостолй.

Морщитися—Маствнці.
дѣлать башмаки (постоли, иоршні) изъ
дѣльнаго куска кожи.
Мбрщитися, щуся> щишся, іл. Мор
щиться* Як не морщусь, не стараюсь. Котл.
Морщен, н і, ^ .= М о р ш е н ь , Дідови
морщуни на печі зогнили.
Морібха, хи, ж. 1) Дождевикъ, Воѵізи £І£апІеа. См. Моруха. 2) Гнилушка
для подкуриванія пчелъ.
Мбсінж, ж у, м., и пр.=М осяж и пр.
Мбсір, ру, ж. Солонка, сдѣланная изъ
цѣльнаго куска дерева. Вх. Зн. 37.
Мосвалбнво, ка, м. 1) Сынъ велико
росса. 2) Сынъ солдата.
Москаленй, нйти, с. 1) Ребенокъ-великоруссъ. 2) Ребенокъ солдата.
М оскалик, ка, м. -1) Ум. отъ мосвіль.
2) Родъ морской рыбы. Потім посипались
з матні на берег здорові лакерди... забли
щали червоно - золоті москалики. Левид.
3) Жучокъ Соссіпеїіа дшпіетрипсіаіа.
М оскілнтнся, ЛЮСЯ, ЛИШСЯ, ІЛ. 1)
Обрусѣвать. Уже почав москалитися!
Константиногр. у. 2) Осолдатчиваться.
М освіличов, чка, м. Ум. отъ к о свіл ь.
М оскалів, л ів а , во. 1) Принадлежаідій великороссу. 2) Принадлежащій сол
дату.
г
Москалівна, нн, ж, 1) Дочь велико
росса. 2) Дочь солдата. Чи не москалівна?
так же, казали, у москаля дочка вмерла.
Мир. ХРВ. 8.
Москйль, л й , де. 1) Великороссъ. Мос
каль ликом в*язаний, у ликах ходе та й
всіх' у ликах воде. Ном. № 849. Підпускати,
оідвбзити москаля. Лгать, надувать, обма
нывать. Не слухайте, батьки, сього леда
щиці* підвезе він вам москаля!.. Не москаля
я вам підвіз, а роблю все по правди К.
ЧР. 376. 2) Солдать. Пан постановив од
дати Миколу в москалі. Левиц. 3) Сорть
льна, сѣмя котораго нё вылущивается само
собой. Полт. 4) Сортъ чесноку. Вас. 204.
б) Насѣк. РуггЬосогіз аріегаз. Вх. Пч. І. 7.
Ум. Москілин, москіличок, моснільчик. Воскажгть лиш, дядечку-москаличку, які дива
ви бачили. О. 1862. У. 29. Ув. Москалйггь
К. Дз: 79.
Москадьнй, ш , ж. соб. 1) Велико
россы. Желех. 2) Солдаты.
М оскільство, ва, с. 1) Соб. отъ жоо* іл ь . 2) Обрусѣлость. Українську натуру
я добре знаю. Все се москальство лежить
на їх, як на волу сідло. Левиц. І. 313.
Москальчб) ч&ти, с -~М оокаленя.
М оскільчих, ха, м. Ум. отъ жоок&ль.
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М оокальч^к, кй, м. 1) Ребенокъ-ве*
ликоросъ. 2) Сынъ солдата.
Москолібга, ги, м. Ув. отъ москйль.
М оскіти, кйю, еш, іл. Бить; стучать.
Коваль москае молотком. Вх. Зн. 37.
Москві, вй, ж. 1) Москва (городъ),
2)=Москаль. Москаль, гцо якесь• старе за
лізо продавав... і не чув, гцо жвавий мі
щанин у чемерці іитовха його: „Москва,
москва, чи продаєш залізо?0, МВ.. І. 24.
Москвофіл, л а, м. Сторонникъ великорусскаго языка въ Галиціи. Желех.
Москвофільство, ва, с. Любовь къ
великорусскому языку и пр. Желех.
Москвофільсвий, а, е. Принадлежа
щій москвофилу.
М осківщйна и Московщйна, ни, ж.
Великороссія. Москаль любить жартуючи,
жартуючи кине, піде в свою Московщину,
а дівчина гине. Шевч. 65.
Москбвець, вця, м. — Москаль 1. К.
Дз. 115.
Мосвбвка, кй, ж. 1) Великороссіянка.
2) ЖенаС солдата, солдатка. 3) Сорть це*
ріжки. Ум. Москбвочна.
. Москбвський, а, е. 1) Великорусскій.
2) Солдатскій. Дівчино ягодо! Який у тебе
кришталь під носом— як московський пат
рон. Ном. Пені москбвська. Безпричинная
придирка; чеЛовѣкъ безъ причины и силь
но придирающійся.
Московщѳнй, нйти, е.—М оскалѳня.
Титарівна-Немиргвна Шптув хустину та
колише московщеня, малую дитину. Шевч.
655.
МоскбвЩяна, к я , ж. 1)=М осяовство.
Московщина вкупі з франщщиною приби
вали його (українське слово) к землі. К.
Х її. 16. 2) Московщина. См. Москівщин&і
Мосвбта* ти , ж. Неясный выговоръ.,
Вх. Уг. 252.
М оскотіти, ч ^ , чеш, гл. Говорить не
ясно, плохо выговаривая. Вх. Уг. 252.
Мостйвий, в, е. 1) Милостивый. Мос
тивий пане! 2) Именитый, знатный. Ору
дують пани мостиві людьми, як бидлом.
К. МБ. XI. 152. Не цареві мостивому, не
пану в палаті, а тобі, єдиний^ друже, хочу
одспівати мою думу.» Федьк. Ш . 103,
Мботик, в а , м. Ум. отъ кіот.
Мостйна, в и , ж* 1) Половица. Ой
зірви, синку, в коморі мостину, сховай,
синку, чужую дитину* Чуб. У. 729* 2)
Поль, Гал. '
Ж остйнці, ців, ж мн. Доски, положен-
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Мостити—Мотйлиця.

ныя на лодиахъ для составленія парова.
Мбсть, ти, ж . Милость (употребляется
Сим. 99.
въ титулахъ). Йогб мость. Его милость.
Мостйти, кощУ, стиш, гл. 1) Стлать,
Мосув&ти, с^ю, еш, гл. Укрѣплять.
настилать, мостить, укладывать. Ой по
Мосцівий, а, ѳ =Мостйвий. Н е лучче б
зволь, пане, землю міряти, землю міряти, нам з ляхами, мосцівими панами, мирно *
мости. мостити. Чуб. ІІГ. 295. М ати по* пробувати. Нп.
чала мостити сіно в кутку на столи
Мосць, ці, де.=Мооть.
Левиц. І. 400. Переносно: стараться улаМосйж, жа, лс. Желтая мѣдь. Шух. I
дить дѣло. Бачить чоловік, що не пере
283.
ливки: уже і сяк, і так мостить, щоб одМосйжиий, а, е. Изъ желтой мѣдц
коснулась причепа. Грин. І. 298. Также
Шух.
I- 285.
переносно: твердить ’то-же самое. „Розум*
Мосйжнив, Ва, лс. Мастеръ, изготовний не стратить надії* х— я йому,—
9треба сподіватись, живши*.— Поки не ляющій изъ мѣди различные предмети—.
зрадять,— знов мостить він, МВ. II. 117. отливающій ихъ или выдѣлывающіГі пзъ
2) Вить, устраивать гнѣздо. Журку, окурку, мѣдной проволоки, мѣдныхъ листовъ; оОик-»
та малий жайворонку, не мости гнізда новенно это кресты и небольшіе предметы:
кого бистрого Дніпра. Грин. 111. 594. Ось пряжки, цѣпочки, ЩИПЦЫ, НОЖИ,' топірці,
на липині й гніздечко мостить Божа кблефи и пр. Шух. I. 272, 318.
птичка. О. 1861. VIII- 48. М иша..*. гніздо
Мосйжництво, ва, с. Выдѣлка размостить. Грин. І. 254. 8) Колотить, бить. личныхъ вещей изъ желтой мѣди. Шух.
Я к почне мостить, то й місця живою не I. 272.
зоставить. 4) Мостйти постоли, Дѣлать по
Мотаийна, ни, ок. Суета, бѣганье.
столи, сандалій. Сіла собі на столці, мос Піднявся крик людський, збіглася дворня...
тить собі пост ові. БС. 1884. І. 28. Ой Шатанина-мотанина. Мир. ХРВ. 130.
у тій хижці парубочки сидять, постольщ
Мот&ти, т&ю, еш, одн. в. мотнути,
мостять. Мет.
н у, нбш, гл. 1) Мотать, наматывать, мот
Мостйтися, Мощуся, стиш ся, ід. 1) нуть. Мотати нитки*на клубок. На ус
Моститься, умащиваться, усаживаться, при мотйти. Замѣчать, принимать нъ свѣдѣнію.
мащиваться, прилаживаться. Моститься, Слухав та на ус мотав. Чуб. I. 289. 2)
як то їй сісти. Св. Л. 14. Бее моститься, Болтать, болтнуть, качать, качнуть, ма
щоб поживиться. Гліб. 75. Панувати мос хать, махнуть. Увійде москаль у хату,
тяться над нами. Б . ЦН. 190. 2) Вить лютне патлами. Греб. 405.
тнѣзда. Горобці мостяться під стріхою, а
Мотйтися, т&юся, ешся, одн. в. мот
ворони на дереві.
нути ся, н уся, нбшея, и . І) .Мотаться,
Мостйщѳ, ща, м. 1) Ув. оть міст. 2) мотнуться, болтаться. Л т и,' хвуст, що
с. Мѣсто, гдѣ быль мостъ.
робив?.. Мотався да чеплявся то за кущ,
М остівва, ви , ж. Жижа навозная. Ви. пю за пеньок. Рудч. Ск. I. 18. 2) Шатать
Зн. 37.
ся, ходить, дѣлая то одно, то другое;
хлопотать,
суетиться.’ Бабуся мотається
М остнйця, ці, ж. Толстая доска, по
по своїй хаті, як клубок, да все робить. Г.
ловица. НВолын. у.
Мооров^ вбго, с. Сборъ за проѣздъ по Барв. 501. „Світи оптю! сип вечерятиГ .
Чоловік схопився, мотається, кинувся до
мосту.
Мостовйй, &, 6. 1) Вымощенный дос печі, горшки витягав. Грин. І. 295. ^Мот
ками. Ой Олено, сестро моя, помий двори нутися—-броситься, ^ ж е , что. и метнутися.
Мбташка, ки, ж. Мотокь (нитокь).
мостовії. Лукаш. 111. 2) Собирающій пош
лину за проѣздъ черезъ мостъ.
Харьк. г.
Мотйка, ки, ж . Кирка. А ні лопата,
Мостовйна, ни, ж. Доска въ мосту,
въ полу, въ деревянной настилкѣ. Ум. а ні мотика їх не розлучить. Ном. №
Мостовиночка» Мостять мости-мостови- 9519. Сокира остра, мотика їй ісстра.
ночки за для вірною дружка; мостовиночка Ном. № 7995.
Мотилйця, ці, аг. 1) Болѣзнь: овечій
поломилася, вірний дружок затонув. Чуб.
вертежъ. См. Метелиця. 2) Вощинная моль.
V. 370.
' Мостовнйчий, чого, лс. Смотритель Та й сьою року мотилиці багата: котрий
мостовъ.
ні відкриєш вумй, в кожнім найдеш. Уман. у.
•
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Мотиличний, а, в. Зараженный овечь* дѣлывать. А 'тим часом місяць пливе огля
деь вертежемъ. Угор. •
дать і небо, і зорі, і землю, і море, та хля
Мотилівка, хи, ж. Названіе особаго нуть на люде, що вони моторять, щоб.Бо
гові вранці про те росказать. Шевч. 162.
рода олбхти. КС. 1893. ХП. 448.
Мотйль, ля, м. Мотылекъ. Швидкий,
Мотбрний, а, е. Проворный, бойкій,
як мотиль. Ном. № 5757. Щось у тебе живой, ловкій. Хоч чорна, да моторна, а
буде: хоч мотиль, хоч бабка. Нои. № 9232. біла дуже ніжна. Нои. № 8534. З того
Котилйк, ха, *.=М отнль. Вх. Уг. ледачого парубка та став такий мотор
ний та гарний козак, що не здумать, ні
252.
Мотлйця. ці, ж. Болѣзнь: ТаЪез - сказать. Рудч. Ск.- II. 109. Моторнії
Ьер&Нз.
сини й -онуки! читайте байку для науки•
Мбтлох, ху, м. 1) Хламъ, тряпье, об- ,/Гліб. УМ. Моторнбнький.
Мотбрність, ноетя,' ж.- Проворство,
ломки, блочки. М ясо розварилось, ка мот
лох. Добив змія ка мотлох. Мнж. 22. бойкость, живость. Де ж той огонь, де та•
Сніп на мотлох побив. Черк. у. 2) Сбродъ, моторність, жвавість, де ті троянди, що
сволочь. Зоставайся рю із жидами та ■жахтіли-цвіли на ї ї щоках? Г. Барв. 537.
•з мотлохом панським. К. Досв. 2І9. А '
Мотбрно, нар. Проворно, бойко, живо*
то ж добре, що ти там на городі бала "Уи. Моториёнько.
Мбторошно, нар. 1) Не по себѣ, не*
каєш із політницями, з усяким мотлохом?
здорово. Прокинувся я,—холодно мені так,Левиц. І. 485.
Мотлошйти, ш^, шйш, іл. 1) Превра моторошно. Зміев. у. 2) Страшно, жутко.
щать въ хламъ, вь куски. 2) Колотить. Жінко! мені щось моторошно,—чи пити,
чи не пити? Котл. МЧ. 372.
Мотлошив мене. НВолын. у.
Мбтлйтися, лйюся, ешся, іл. 1) Мо
Моторув&ти, р^Ю, еш, ІА.*=МоТОрИТЯь
таться, болтаться. Танцює, аж волоки на Покійний наш батько, по всяк час мото
ногах росплутались, мотляються. О. 1862. р у вав собі. Сказано—моторяча людина була.
V. Кух. 34. 2) Болтаться, слоняться. Чу-. Харьк. г.
маки мотляються поміж возами. О. 1862.
Моторки, нй, м. Дѣятедьный, провор*
вый челонѣкъ.
X. 22.
Мотнути, ся, Си. Мотати, ся.
Моторах», хи, ж. Живая, дѣятельная
Мотовйлечко, ка, с. Ум. оть мото- женщина, воструха. Константиногр. у.
вйло.
Моторйка, ки, л.=Могорун. 7тй й мо
Мотовило, ла, с. 1) Снарядь для на* торика ж з вас!— сміюся. МВ. (КС. 1902.
матывапія нитокь сь веретена. Представ- X. 152).
ляетъ изъ себя палку, развдвоенную вь
Моторйчйй, а, ѳ=Моторний. Ста
видѣ вилокъ на одноиъ концѣ, а другой, рий, а моторячгій чоловік.
болѣе толстый, конецъ оканчивается пере
Мотрошйти, ш^, пійш, м. Порошить.
кладиной. Вас. 201. Чуб. УН. 410. Гол. Дроти Варвари почало мотрошити сніоюОд. 36. Части: п&лКа—дёржівно, раздвое- ком. Мир. Пов. I. 112. Н а• дворі сніоісок
ше—вилиці з рЬккйми (ріжкй. Константи- мотрошить. Конотоп, у.
ногр. у.), перекладина—вилок (перехрёстя.
Мбтув, за, м. Веревка. Стали-сьмо на
Констан. у.). Шух. I. 150. Докупив вере .попас, я коні мотузом добрим до . воза
тен, неш мотовила. Чуб. 2) Названіе во прив'язав. Литии, -у. Слабий, як учетверо
ла, имѣюшаго привычку мотать головою мотуз. Ном. № 8132. Мотуз въ ткацкомъ
во время запряганія. КС. 1898. ѴП. 47. станкѣ—см. Верстат. Шух. I» 256. Ум.
Ум. Мотовильце, мотовйлечко.
Мотузбк, иотузбчок.
Мотузёрь, рй, м. Беревочни&ь, дѣМотовйльце, ця, с. 1) Уи. отъ мотовйло. 2) Родъ писанки. КС. 1891. ТІ. лающій веревки, бечевки. Угор.
380. Ум. Мотовйлечко.
Мот^звя, 8Я, е. соб. Веревки. Гниле
. Мбток, тка, л« ==Міток. Як асе мені, мотуззя. Гей, лей, рятуйте і мотуззя го
(остро, такій бути... чужі мітки одпря- туйте. Чуб. Ш. 326.
даючи. Чуб. V. 917. Уи. Мотбчок, ибтошок.
Мот^зити, зву, виш, и . 1) Увязы*'
вать, скручивать. 2 у Мучить увертками,
Мотошок ниток. Зміев. у.
Моторягбник, ха; лс.=Махоржеиик. воднть ва нось. НВолын/ у.
Сим. 209.
Мотузка, ки, ж. Веревка, тонкая би*
* Мотбрити, рю, риш, гл. Дѣлать, по* чевка. Зачепила собі мотузкою за шило
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Мотузник—Мочка.

(глечик) да й понесла топить. Рудч. Ск.
I, 18. Ум. Мотузочка.
Мот^иник, ва, м. Веревочный ыастеръ,
канатный мастеръ. Вх. Зн. 37.
Мотувбк, ввб, ле.=Моту8ка. Смит
За мотузок. Левиц. Ум. Мотузбчок.
Мотузочка, к в , ж. Ум. отъ м о т и в а .
Мотузбчок, чка, м. Ум. отъ мотузбк.
Мотузйний, а, ѳ. Веревочный. Моту
зяна шлея. Левиц. Залізна кобила, моту
зяний хвіст. (Заг. юлка з ниткою). Ном.,
Стр. 300, № 352.
Мотуш&ги, шбю, еш, гл. Шевелить. І
тілько й видно, що живий, бо раз-у-раз
руками мотугиав. Ромен, у.
Мотушбтися, шбіося, ешся, м .= М етуш йтися. Було ще дуже рано, але вже
народ став мотушаться. Новомоск. у.
Мох, ху, м. 1) Мохъ. В ін такий уже
старий, що увесь мохом обріс. Рудч. Ск.
II. 61. Налапав м'який -мох, а під махом
твердий камінь. Левиц. Вам іти на мха,
на темні луги. Маркев. 89. 2) Очески
овечьей шерсти. Гол Од- 39. Ум. Мошбк.
Мохнбвці, ведь, ж. лем.—Мохнатиц і= Р у к а в и ц і въ загадкѣ: Мац-мац по
лавці, найшов мохнавці. Чуб. І. 314. См.
Мохнатиця.
Мохнбтий, а, е. Мохнатый; нушной.
Звір мохнатий. Яка вона мохната, така
невістка багата. О. 1862. IV. 37.
Мохнбтиця, ці, ж. Въ загадкѣ: рука
вица. Мацу-мацу по лавиці, обмацую мох
натит ( мохнатицю). Ном., стр. 300,
№ 457.
Мохн&тіти, тію, еш, м. Обростать
мохомъ, шерстью, волосами. Лежачи і ка
мень мохнатір. Ном. № 10844.
Мохнбтов, тва, ле.—білбвий. Раст.
Ілігиіа аІЬа. Шух. 1. 20.
Моховий, а, ѳ. Моховой. Моховб водб.
Болотная, тинистая вода. Ном. Л* 744.
Моховйв, вб м. Раст. Воіеіиз зиѣіотепіозиз. ЗОЮР. І. 114.
Моховитий, а, е. Обросшій мхомь.
Вх. Уг. 252.
Мохт&ль, лй, ле: Мѣра нитокъ въ 10
и 5 насомъ. (Залюбовск.).
М ох^нва, ви, ж. 1) Листки, въ кото*
рыхъ заключено зерно хлѣбнаго растенія,
Трудно молотить сю осінь пшеницю: дуже
туш, не скоро вибивається зерно, дуже си
дить у мохунках, бо недорідна, припалена.
Новомоск. у. 2) мн. Раст. РЬузаІів Аіке*
кеп&і Ь. ЗЮЗО. І. 131.
Моцбв, кб и коцбва, ви, ле. 1) Си-

лачъ, крѣпышъ. Там парубок моцака,
ніхто йою не зборе. Черниг. г. 2) Крѣпкое
яйцо, битокъ.
Моцбрство, ва, с. Могущество.
Мол^брь, рй, ле. Силачъ. Сідлай мі
коня, тою моцаря. КоІЬ. I. 101.
Мбцний, а, е и п р.= М іц н и й и пр.
Моцний Боже допоможе, дасть з люби ко
ристь. Чуб. V. 2.
Моцувбтися, ц^ю ся, ешся, м. 1) Ста
раться, силиться, крѣпиться. 2)—з ким. Бо
роться, мѣряться силами съ кѣмъ. Желех.
М оц^ля, л і, де.= М орґуля. А він
таки добряче черкнув тебе по голові: ач,
яка моцуля. Черном.
Моцьб, цй, с. Дѣтск.=Моня. В х. Лем.
436.
Моцювбти, цюю, еш, гл. Усиливать,
напрягать, укрѣплять.
Моцювбтися, цююся, ешся, *л.=Моцуватися.
Моцюголов, ва, м. Большой деревян
ный гвоздь.
Мбчар, ра, ле. Топь, низменное съ под
почвенной водой мѣсто. Через мочар до
мене йти. Канев. у. Н а мочарі вівці хо
дять. Канев. у. Рузя... трохи не загрязла
на мочарі. Левиц. 1. 305.
Мочарйстий, а, е = Мочаруватий.
Хотинси. у.
Мочарувбтий, а, ѳ. О почвѣ: боло
тистый, мокрый. Мочарувате поле. Ка
менец. у.
Мочбти, чбю, еш, гл. Мокать. А не
хочеш—вибачай: ложечки не мочай. Чуб.
Мбчва, ви, ж. Слякоть. Черниг. у.
Мочёна, ноі, ж. Настоенная водка.
Будем мочену пити. Зміев. у. Кв. II. 158.
Мочѳрбт, ту, ле.=Мочар. Лубен, у.
Мочй, мбжу, звеш, м .= М о гти . Желех.
Мочйвий, а, е= М оч ли ви й . Мочте
літо. Вх. Зн. 37.
М очилинівка, ки, яе.=М очйло. По
кладу я шюпеньку та в мочилинш у.
Гол. Ш . 378.
Мочйло, л а с. Водой наполненная яма,
въ которой мочать коноплю. Шух. Г. 147.
Мочйти, ч£, чиш, «л. Мочить, смачи
вать. Треба мочити сорочки. Я вчора мо
чила коноплі. Не хочу мочити руки. Мо
чила березівкою виразку, та й загоїлось.
Мочйтися,
ся, чиш ся, іл. Мочить
ся, смачиваться. Познімай сорочки, а то
мочаться на дощі.
Мбчва, ви , ак?.=Мачва 2. Вх. Уг. 252.

Мочлввий—Мститиея.
Мочлйвий, в, ѳ. Мокрый, дождливый.
і£очливе літо було сей год.
Мбчний, а, е= М оч ли ви й . Мощная
#ест була. Сосни д. у.
Мошбнство, ва, с. Мошенничество. А
на торговиці, де коней та волів продають,—
скільки там мошенства, неправди! О. 1861.
VI. 76.
Мошбнсьвий, а, ѳ. Мошенническій.
Мбшѳчка, ки, ж. Ум. отъ мбшва.
Мбшва, ки, ж. Мошка. Мотки, комарі, мухи,., завелись з попелу. Ном. №
314. Ум. Мбшечка.
Мошкй, кй, ж. соб. Мошки. Мошки
багато на городі,— усі руки & лице покусала.
Мошн&ч, ча, м, Раст. 8е<Ішп асге Ь.
3 0 3 0 . I. 136.
Мошн^хи, нух, м. мн. Раст.=М о‘хунви.
%
Мошбк, ш ву, м. Ум. отъ кох.
Мошбнва, ки, ж. Кошелекъ. Желех.
Мощйрь, ря, м = М ущ и рь.
Мбщі, щбй, ж. мн. Мощи,, останки.
Ой я ж кажу— в саду лежу, аж я в не
хворощі, ізсушилась, і зв'ялилась, тілько мої
мощі. Нп.
Мр&аниця, ці, ж. Топкое, болотистое
мѣсто въ лѣсу. Шух. І. 81.
Мрйва, ви, де.= М ряка. Мрака йшла.
О. 1861. X. 49. Мраки заляіли, мраки
'йдут. Вх. Зн. 37.
Мрбво, ва, ' с.=М арѳво. Та то гце,
гляди, мрево. Ном. Л» 3058.
Мрѳць, кѳрцй, м. Мертвецъ. Єв. I.
XI. 41. В ін дуже боявся мерців. Левиц,
Як у мерця очі не заплющені— на емірущого. Ном. 312.
М рйґати, ґаю , еш, гл. 1) Моргать
(глазами). Тілько м риіа, нічого не говоре.
Новомоск. у. 2 ) = Ремиґати. Не їсть, а
тільки мриіа. Черк. у.
Мрійний, а, е. Мечтательный. Наші
жінки дівоцтво своє вважають більше за
якесь невиразне й мрійне рувалкування,
аніж справжнім життям. Г. Бар. 377.
М рійник, ка, м. Мечтатель. Желех.
М рійниця, ц і, ж. Мечтательница.
Желех.
Мріти, мрію, еш, гл. Чуть виднѣтьсд
(вдали), неясно виднѣться. А під лісом,
край дороги либонь курінь мріє. Шевч. 82.
За могилою могила, а там тільки мріє.
Шевч. 8. Мріє, мріє ясен місяць у небілю рано. Ніі. Діти мріли в сутінку.
Левиц.
М рітися, мріюся, ешся, гл. 1 )= М р і
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ти. По степу росяному ш лях мрівся. МВ*
(О. 1862. І. 77). 2) Мерещиться, грезить-,
ся. Небозі сонечко мріється,— воно ж зрад
и ш , та й справді гріється. Ном. № 6402.
Мрітно, нар. Чуть-чуть замѣтно вдали.
А там щось мрітно: чи то люде, чи то
коні, а може копиці сіна.
Мрія, мрії, ж. Мечта, греза. Ох,
мрії мої, мрії золотії. Левиц. $се те ви
кликали веселі мрії, веселі думи.. Левиц. І.
195. Пропало моє й дівування, всі радощі,
мої мрії, мої надії. Г. Барв. 223.
М ріяти, рію, еш, гл. Мечтать. Желех.
Мружити, ж у, жиш, гл. Смыкать
(глаза), жмурить. Волить мені головонька,
оченьками мружу. Гол. І. 251. Хоть я
ляжу спати,— сон очей не мружить. Гол.
І. 349.
Мрук, ва, м. Ворчливый человѣкъ.
Желех. Тёмного мрука грйти. Играть въ
жмурки. Желех.
М р^ка, ви , м. Мурлыка.
М рувати, каю, еш, гл. Мурлыкать.
Шт мурий, на сонці потягаючись, мрукає
з свою доброю талану. МВ. II. 134.
Мрйва, ви , ж. Густой тумань съ мелкимъ дождемъ. Вночі і ожеледь, і мряка,
і сніг, і холод. Шевч. 657. Ум. Мрячка.
Мряч, ч і, до.=М рява. Мряч упала.
Вх. Зн. 38. Желех.
М рячйти, ч ^ , чйш, гл. 1) Моросить.
Дощ став мрячити. 2) безл. Мрячйть. Сто
ить туманная, съ мелкимъ дождемъ, по
года. Все мрячйть та й мрячйть. Ка
менец. у.
Мрйчва, ви, ж. Ум. оть нрйва.
Мрйчний, а, е. Туманный, дождливый.
Мрйчно, нар. Туманно, дождливо.
Мстйвий, а, ѳ. Мстительный. Суддя
не мстивий, а всім страшливий. Але сі
ніжні істоти мстиві. Вони мстяться над
людьми за їх лихі почування. Г. Барв. 400.
Мстйвість, вости, ж. Мстительность.
Желех.
Мстйво, нар. Мстительно. Йою серце
мстиво якось стрепенулося у грудях. МВ.
(О. 1862. І. 87).
Мстйти, мщу, мстиш, гл. Мстить.
Встрѣчено въ фальсифицированной исто
рической пѣснѣ: Вовкулакам, кателикам,
мстючи зраду здала. Срезн. Запорожск. От.
Часть. І. 38.
Мстйтися, мщ^ся, мстйшсй, гл. Мстить
за себя, отомщать. Оюнь святий метиться,
як йою не шануєш. Ном. № 10305. Я к
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вийде злодій з тюръми, то ще гірш буде
лютитися. НВолын. у. То вона метиться
на Хведорові за дочку. Мир. Пов. І: 165.
І . Му, меж. Виражаєте мычаніе ко
ровы.
П . Му, сокр. мѣст. йому. Н ай тота
зрадить, котра му ладна. Чуб. У. 16.
М угикати, каю, соп, іл. Пѣіъ подъ
носъ, мурлыкать. Гуляв собі пренеповшний
в саду та арію якусь мугикав стиха.
Шевч. 556.
Мугйрь, рй, м. Неотеса, грубый про
стой человѣкъ, мужикъ. Мнж. 88. Така
завелась смілость у вражих мугирів, гцо
йде значний козак улицею,— ніхто й шапки
не ламав. К. ЧР. 214. Ув. Мугиряка.
Зміев у.
М угйрька, ки, ж. Неотеса, мужичка,
грубая женщина.
М угирйка, ки, м. Ув. оте жугйрь.
Мудбрний, мудбрськкй, а, е. Искус
ный. Желех. Вх. Зн. 88.
М удз^ля, л і, ж. Большая мозоль,
шишка, наросте. Мнж. 185.
М едики, к ів , м. мн. Раст. (НесЬота
Ьѳбегасеа. Вх. Пч. І. 10. ЗЮЗО. Ь 172.
М удник, ка, м. Раст. Рагпаззіа раІП8ІГІ8. Лв. 100.
М^до, да, с. Ядро (у мужчины, самца).
Ж елех ..
Мудрагбль н мудраґбль, л я , де. 1)
Умннкъ, лукавець, хитрецъ. Мудрагель!
куроп’я ззів, а сказав, гцо салю вгризлося.
Ном. № 3067. 2) Большая бабочка ноч
ная. Ой не літай, мудраіелю, попід стелю,
не пороит миленькому на постелю, Нп.
Мудр&к, кй, м. Смышленный, разум
ный человѣкъ; мудрствующій. Д та він
у мене мудрак на всячину.
М удрбція, ц ії, ж. Мудренность, за
мысловатость, искусство. А ми втпелю р у
кавця і нові, хиба мудрація велика, Гліб. 39.
Мудрѳнѳць, н ц я и пудрень, н я , м.
Раст. Ьагіх бесібиа. Вх. Уг. 252. Вх.
Лем. 436.
Мудрбць, цй, м. Мудрець. Ідумейські
Таманці... славні були своїми мудрецями.
Б . Іов. У. Мудрець там физику провадив.
Котл. Ен. Н І. 53.
Мудрий, а, е. 1) Мудрий, умный/
Чому чорт мудрий?— Бо старий. Посл.
Мудрий поляк по шкоді. 2) Мудреный, за
мысловатый. Невелика штучка, та мудра.
Чуб. І. 268. Наткалась, виправлялась>
взявшися у боки, голубцями личкувала де-где
мудрі скот. Мкр. Н. 29. 3) Хорошій по-

своимъ качествамъ: красивый, вкусный и
пр. Росчесав кудрї, росчесав мудрі, г сам
до милог пішов. Чуб. У. 370. Мудре де
рево. Шух. 1. 88. Мудрою борщу наварила.
М ^дрик, к а, м. 1)=М удрак. Черниг, г.
2)=Мудренець. Бх. Лем. 436.
М удрйна, ни, ж. Раст. Ьагіх еигораеа.
Шух. I. 18.
Мудрість, рости, ж. Мудрость. Еооюда
пригода до мудрости дорога,. Ном. № 1752.
М удріти, рію, еш, гл, Умнѣть.
М ^дрішки, шок, ж. мн. Выдумки; ис
кусно, мудрено, замысловато сдѣланныя
вещи. Прегарна природа гуцульских й р під
держує його (гудулову) фантазію і робить
його способнішим до усьйких мудрішок.
Шух. І. 294.
М^дро, т р . 1) Мудро, умно. Хт о по
кладці мудро ступав, той ся в болоті не
купав. Ном. № 5883. 2) Хитро, мудрено. А
сам, говорячи так, збоку якось на неї дивиться
мудро. МВ. Н. 81. 3) Искусно, затѣйливо.
Мудро співа. Шевч. 154. Два рушники
довгих та мудро вищитих. Кв. І. 77.
Мудрбваннй, а, ѳ. Замысловатый. Мова
сієї поеми аж геть мудрована і випробу
вана на инших словесних творах. Б .
Іов. ІУ.
Мудрбта, ти, яс.-=Мудрощі 2. Федьк.
Мудрощі, щ ей и щів, ж. мн. 1) Хитро
умный затѣи, хитрые пріемы; мудрствованія.
Хитрощі та мудрощі. Ном. № 2969.2) Муд'реныя вещи, что-либо затруднительное для
нониманія или исполненія. Не великі тут
мудрощі. 3) Заповѣди. Десять Божих
мудрогцей. Кіев. г.
М удрування, н я, с. Умствованіе, мудрствованіе.
М удрувати, р^ю, еш, іл. Умствовать,
мудрить, мудрствовать. Будемо якось хитру
вати та мудрувати і т а т добудемо того
щастя. Левиц. І. 201. Як не мудруй, а
вмерти треба.. О. 1861. Ш . Гул.-Арт. 111.
М удрувйтяся, р^ю ся, ешся, іл. Быть
въ затрудив тельныхъ хлопотахъ? Мудрувться, я к сучка перед перевозом. Ном. №
10958.
Мудрйха, т и, ж. Названіе одного изъ
родовь плйхти. Черниг. у.
Мудь, д я , м. 1) Неотеса, грубый человѣкъ, мужику. Т а що й говорить з та
кими глечиками, з такими мудями. Левиц.
Пов. 182. 2)=М удо. Я к я... стягну з коня
цього черкеса, так хватайте його прямо
за мудя, то він буде наш... Хватили йою
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Муж, жа, м. І) Мужъ. Ой тим стояла
мужів іромада, мужів громада, велиш рада*
Чуб 2) Мужъ, супругъ- Ти не будеш мені
мужем, я тобі жоною. Мет. 70.
Мужвб,- вй, ж. соб• Мужичье. Якась
мужва обідрана. Рудч. Ск. II. 82. Сказано
мужва— не розчовпе, що піп у церкві скансе, та й торочить, гцо робити гріх Ку*
аяя у. Убграйтесь ік нечистій матері,
мужва невмивана. К. ЧР. 3*54
Мужик, вй, м. І) Простолюдииъ, му
жи къ До панів пан, а до мужиків мужик
Ном .V 5879 2) Мужъ. Жінка-юлубочка
пече млинці з полубочка, а мужик, щоб
здоров, більш муки намолов Ном. .V 12359.
Ум Мужичбк. Хоч у мене мужичок з ку
лачок, а я таки мужикова .жінка. Нп.
Ув. Мужичище. А той мужичище взявся
м бочище Чуб V 686
М ужиків, кбва, ве. І) Мужику при
надлежа т ій 2) Мужнииъ Тільки гріє моє
здоров'є мужикове подвор е Мет 332
М ужикувйти, к^ю, еш, гл. Быть
крестьлаиномъ, мужикомъ. Тут мужикував. там пануватимеш* Мир. Пов. І 123
Ми, мужалкуючи по су торах і селах. К.
(О 1861 І 312).
Мужицтво, ва. 1) Крестьянство. Він.
ще оженившись, послухав жінки, од му
жицтва обстав і збивався трошки на ку
пецький лад. Кп. II. 196 2) соб. Мужики
А найбільш прстжя тою мужицтва К
ЧР 332. 3) Мужичество, грубыя привычки,
замашки.
М ужицький, а, в 1) Крестьянскій,
мужичій Буваю дають ляхам одеоку му
жицьку Драг В іх усе по панській, любе
0 миле, а в нас усе по мужицькому МВ.
1 26. 2) Мужескій, мужній. Очищаєш ти.
водо явленая, нарожденою од позору: на
думаною, нагаданою, встречною, водяного,
вітряного, жіноцькою, мужицькою, пару
боцького, дівоцькою. Чуб. 1. 132.
Мужичий, а, о. Крестьлнскій; мужи
чій. Мужича правда єсть ьолюча, а пан
ська на всі боки гнуча. Котл. Ен. VI. 53
М ужйчити, чу, чиш, м. Говорить МѴжичьимъ языкомъ (объ ученикахъ бурсы,
употребляющихъ украинскій языкъ). Кож
ною, хто „мужичив*, записують в жур
нал і за кару назначають вивчити скілька
десять латинських слів. Св. Л. 29.
Мужичйщѳ, ща, лс. Ув. отъ жужйк.
М ужйчка, кв» ж. Крестьянка, му
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жичка. Де таки аюму статись, щоб пан
та взяв мужичку? Кв. I. 224.
Мужний, а, е = М у ж н ій 3 и 4.
Мужній, я. в. І) Мужній, при надле
жащ! й мужу. Хто такий у світі зору засипляв: чи молода дівчинонька, чи бідная
удівонька, чи мужняя жона? Чуб. V. 486.
2) ж . Замужняя. Сі баришні як биѣбули
мужні, то б їм землі треба. Донск. обл.
3) Мужественный З молодою хлопця по
чинає виходити мужній, дорослий чоловік.
Левиц. Вона почула йою гарячу мужню
руку під своєю рукою Левиц. 4) Мужест
венный, смѣлый, обладаюіщй мужествомъ.
•Мужність ности, ж. 1) Мужествен
ность 2) Мужество, смѣлость. Желех.
М^жно, чар. Мужественно.
Мужчйр. ра, лс.=Мощирь.
М^аа. 8и. ж. Муза~ Возлюбленнику муз
♦ грацій Шевч 599
Музйка, б и , 1) ж. Музыка. Троіета
музика йграе що є духу Кв. І. 12. 2) м.
Музыкантъ. Пропустіть, пропустіть— чу
тки йдуть. Шевч. 305 3) м. Охотникъ. О,
я замолоду був великий музика до горілки.
Волые. г Ум. Музиченька. Наймай музи•
ченігки. Чуб V 304
'Музик&нт, та. лс.=М узяка 2 Музи
канти мої, ви заграйте мені! Нп.
Мувйцтво, ва, с. Игра на музыкальномъ инструментѣ. Веселе ремесло музииг
тво... легким хлібом забавляють. Ном. №
12467
Му8йчѳнько. Ба, лс. Ласк, отъ куэйка 2. Чуб. V 304. Заграй мені, музичень
ко, під осичиною. Грин. III. 648
МузйчБа, б и , де. І) Плохой музыкантъ
2) Жукъ скрипунъ, Погсасііои. Мнж. 185
Муэйчний, а, ѳ. Музыкальный. М у 
зичні в п р ’я т ї Лениц М узи чн и й і чит аль
ний вечір. О. 1862 III 26.
М^зьки, зьок, ж. мін. Начесы. (К. II.
Михальчукъ).
Музіок, Б Й , лі.=М ізюБ. Козелец, у .
Мука, ки, ж. М^ка, мученіе, страдаиіе. Вт іщтгв муку од свого кохання. Ле
виц. Жили наші діди— не знали біди) стали
жить онуки— набралися муки. Ном. Л* 683.
На муки давати. Мучить, терзать. Били
мене, бчли, на муки давали. Гол. IV 492,
Мука, кй, де.=Борош но.
М екати, каю, еш, гл. Мычать. Мукає
корова. Каменец, у. Чогось телята мука
ють. Драг.
І.
Мул, лу, лс. І) Илъ. Твої білі ребра
піском занесу, у мул поховаю. Шевч. 58.
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2) Урина* То вельзевул попустив мул, э
ляку омочився. КС. 1882. ГУ. 170,
I I . Мул, ла, м. Мулъ, лошакъ.
М улистий, а, ѳ. Илистый.
М илити, лю, лиш , іл. 1) Жать, да
вить, тереть. 1 червоні чоботи мулять.
Ном. № 1998. Чобіт мулитъ ногу, подушка
мулитъ в голову. Ном. № 11810. 2) Не
давать покою. Се то йому худобина му
литъ. Ном. № 10820.
М улйти(ся), лю(ся), лйш(ся), гл. За
носить иломъ.
М илитися, люся, лиш ся, гл. Мяться,
переминаться. Микита довго чогось му лив
ся і не хотів протів ночі виїздити. О.
1861. XI. 10. Та оце було мулюсь, мулюсь,
а на дворі холодно; треба йти. Черниг. г.
М ^лір, ра, лс.=М уляр. Там муліри
мур мурують. АД.
М улкий, і , 6. 1) Илистый. 2)— брус.
Мягкій точильный камень. Канев. у.
М^Яька, ки, де.= М ілька.
М улький, 6, б. Жесткій, давящій,
-жмуїдій, мозолящій.
Мулько, нар. 1) Жестко. 2) Неудобно,
неловко, плохо. Попереду у їх було по
шість десятин, а тепера як поділили по
душно, то по одній,— так їм і мулько.
Черниг. г. І в того (сина) старому хутко
стало мулько. Драг. 178.
М ульникувйтий, а , . е = М улкий 1.
Мульникувата земля. Бх. Уг. 252.
Мулюв&ти, люю, еш, м .=М алю вати.
Мулюе брови синьою ожиною. Чуб. V. 693.
Мульований коромисел гнувся, не вломався.
Чуб.
М улйвка, ки, ж.= М ілька. Вас. 188.
М ^лянвй, а, ѳ. Мозольный, натертый,
нажатый.
Мулйр, р&, лс. 1) Баменщикъ. М у
ляр додому, а мур додолу. Канев. у. 2 ) =
Маляр. Треба мені, друг мій, муляра на
нять, твое біле личенько та й намалю*
ватъ. Чуб. V. 100.
М улйрник, ка, лс.—Маляр. Ум. Му*
лярничок. Вичорнили брівки да мулярнички.
Чуб. III. 145.
Мулйрство, ва, с. Ремесло камен
щика. Желех.
М улйрський, а, е. Каменщицкій.
Желех.
М улярчик, вй, лс. Ученикъ камен
щика. Желех.
М аляти, ляю , еш, гл. 1)=М улити.
Муляє чобіт. Щось муляє під коліном: я

лап,— і намацав каблучку. Г. Барв. 213.
2)—очима. Мигать глазами, то закривать, то
открывать глаза. Ходить та все 'муляв очи
ма, все заплющає. Кіев. у.
М улятися, ляю ся, ешся, и — М уля
тися. Кажи, не муляйся. НВолын. у.
М^ма, ми, ж. Мумія, бгипецька мума.
Ном. № И901.
Мундбр, мундйр, ру и мундир, ра,
лс. Мундиръ. Ум. Мундё(й, у) рик, мундё
(й, у) рчик, мундуронько. Другий в однім
мундеричку дріжить увесь. О. 1861. XI. 69.
М унйця, ці, м унйція, ції, ж. Амуниція. Дадуть тобі, синку, салдатську муницю. Нп. Москаль закусив, подякував
Богу... да за муницгю та й пішов собі.
Драг.
М унйчитися, чуся, ЧИШСЯ, ІЛ. Церемонитьсл. Бери бо лускай насіння; ще й
муничиться. Черном.
М^Р» ру» лс. Каменная, кирпичная
стѣнаі Вх. У г. 253. Перебігли вони міст,
з'їхали на острів, поїхали попід самим
садовим муром. Левин. І. 218. Золота
швайка мур пробиває. Ном. Л* 1394.
Муравй, вй, ж. 1)=М уріг. Прикрив
ноги' осокою, накрив очі муравою, жовте
тіло рокитою. Чуб. У. 942. 2) соб. Му
равьи. У дворах, по у лицях, коло церкви,
як мурави народу. Мир. Пов. І. 136. Ум.
Мурйвка, муравонька, мурёвочка. Кладу я
кладку через муравку. Чуб. III. 209. В ї ї
ложки під порогом заросли муроюм, а та
рілочки під лавкою заросли муравкою. МУЕ.
III. 77. Ой стежка да маленькая, жура
вочка зелененькая. Мет. 163.* Найшов купу
муравки. Грин. II. 222.
Муравёль, влй, лс. Муравей. Желех.
М уравбльний, а , е. Муравьиный.
Желех.
МураВйй, вий, лі. Муравей. Муравиг
обточат. Драг. 34.
Муравйний, а, ѳ. Муравьиный. Мура*
вйне місло. Раст. Аеіаіішп Зеріісшп Егіез.
Муравйця, ці, ж. 1)=М урава. 2) Жел
тый и синія пятна на тѣлѣ умирающаго.
Мил. 165. Коли вже муравйця вийшла на
тіло, то вмре дитина. Каменец, у. При
хожу, а в неї дитина слаба. Що в неї?
Каже: кір. Коли я гляну, аж у єї вже
червона муравйця виступила. Умре, кажуКоли так: до вечора й умерло. Марі упМуравйщѳ, ща, с.= М уравн ик. Забрав
би в торбу оце муравигце, було б на горіхи.
Золотой, у.
ДОуравіння, н я ,с. Муравейникъ.Желех.
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Мурйвка, ки, ж. Ум. оті. мурава.
М^рий, а, е. 1) Темносѣрый, испещ
Муравлйний, а, е= М урави н и й .
ренный пятнами (о масти). Кіт мурий.
М уравлйння, ня, с. = М уравіння. МВ. II. 139. Три голови мав сей пес му
Желех.
рий. Котл. Ен. 2) Смуглый. А зась, му
М уравнйк, кй, лг. Муравейникъ. Мнж. рий нс.греіцснйй! п/еглу їж, а не хліб пече
І 10. Посади кажана в муравнйк та ті- ний. Ном. № 13695. Ум. Мурёнький. У
кай, щоб не чув його свисту. Драг. 34.
цього М арт була пара муреньких бичків.
Муравчйний, а, е= М урави н и й . Вх. Рудч. Ск. I. 6.
Лем. 430.
Мурин, на, м. 1) Мавръ. Отелло, ееМурйль, л я, лі = М у р авел ь. Вх. Лем. нецькті мурин. (Шексиірові твори... попе
430.
рекладав II. Куліш, І). 2) Кличка собаки.
М уранділь, л я , м. Муравей. Вх. Зн. 38. Вх. Лем. 436.
Мурйр, рй, лі.= М уляр 1. Гол. II. 710.
Мурйна, ни, ж. Болотце, остающееся
Мурашвй, вй, ж. соб. Муравьи. У послі» половодья. Грай вор. у.
Пріслми наче мурашва бігла по тілу. Мир.
М аринка, ки, ж. Мавританка.
Иов. І. 170.
М арийський, а, ѳ. Мавританскій.
М урашйнник, ка, м = М ураш н и к.
М урівчик, ка, ле.=М уляр 1. Черк. у.
Мурйшка, ки, ж. Муравей. Мурашки,
Муріг, рогу, лі.=М оріг. Зелений як
иурагикп! поховайте подушки, бо татари муріг. Ном. № 13157. 7 двір його мурогом
йдуть. Ном. .V 339.
заріс. Ум. Мурожбк.
Мурашкбвина, ни, ж. Муравейникъ.
Миркати, каю, еш, оди. в. м еркнути ,
Шух. І. 88.
ну, неш, гл. 1) Мурлыкать, мурлыкнуть.
Мурашнйк, кй, м. Муравейникъ. НВо Кіт сидить та муркає. Мирг. у. Слов.
лын. ѵ.
Д. Эварн. 2) Бормотать, разъ забормотать.
Мурашнй, ні, ж. соб. = Мурашва. Муркнув щось таке, що й не розбереш,
Люде, що та мурашня, купки собі попа- та й пішов.
гортали і живуть. Св. Л. 213.
Муркйч, чй, лі. Баранъ. НВолын. у.
Мурвйнь, ня, лг. —Мурашка. Вх. Уг.
Муркіт, коту, лі. Мурлыканье. Желех.
252.
Муркотйтн, коч^, чѳш и м уркотіти,
М^рга, ги, ж. Мѣра поверхности: три коч^, тйш, гл. Мурлыкать. Бач, як кіт
морга. Кіев. у.
муркотить.
Муркотйло, ла, лі.= М уркотій. Желех.
Мургій, гій, м. Волъ почти черной
Муркотій, тій, лі. Ворчунъ. Желех.
масти. См. Смаглій. КС. 1898. VII. 42.
М уркотіти. См. М уркотати.
Мурда, ди, %НЄ• Овца, черная вокругъ
Муркотнй, н і, ж. Мурлыканье.
глазъ. Вх. Лем. 436.
Мурбй, рбя, лг. Сермяжникъ. ЗОЮР.
Мурлб, лй, с. 1) Неотеса, грубый чеI. 252. Козак муреями нас узиває (міськпх ловѣкъ. 2) Харя, рыло.
людей). К. ЦН. 249.
Мурмйнька, ки, ж .= М у р в ан ь. Вх.
М^рва, ви, лс. I) Мурза, татарскій Уг. 253.
Муржйньчий, а, о = М ура ви ний. Вх.
князь. Всіх мурз із куренів вечеряти по
звати. К. МВ. X. 19. 2) Запачканное, не Уг. 253. Мурманьча громадка = Мурашник.
умытое лицо.
Вх. Уг. 253.
Мурмйло, ла, лі.=М урло. Чи чуєш
Мурвйк, кй, м. Татаринъ. А еже ж
мурзак, мурзак Супрунові да назад руки ти, мурмило? Гул.-Арт. (О. 1861. III. 94.),
Мурмотйти, моч^, чѳш, гл 1) Бор
в'яже. Грин. III. 585.
мотать.
Народ... мурмотав: паноче, згинь.
Мурзйлець, л ьд я , лі.=М урвак? Уже ж
мені, превражії мурзальці, та й Вкраїна Котл. Ен. VI. 44. 2) Роптать. 3) Журчать.
не мила. Мет.
Мурно-кйжінь, н я , лі. Встрѣчается въ
М^рзати, заю, еш, гл. Пачкать, ма иѣсиѣ для обозначенія драгоцѣннаго кам
рать (лицо, руки).
ня въ перстнѣ. Н а тій ручці златий
Мурзйтий, а, е. Съ испачканнымъ ли- перстень, на ѵерстснг мурно-камінъ. Гол.
Цомъ, грязный, рспачканпый. Поганії, мур- III. 121.
затії з гулиці побігли. Грин. III. 92.
Мурбваний, а, ѳ. Построенный изъ
М урзатися, 8яюся, ешся, гл. Пачкать камня или кирпича, каменный. МВ. I. 150.
ся, мараться, муслиться. їж. та не мур А нащо ж ти мене покидаєш у мурова
зайся.
нім замку? Мет. 14.
%
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Муровбниця, ці, ж. Каменный домъ.
Вх. Зн. 38.
Муролбжний, а, ѳ. Стѣнобитный.
М урувбння, н я, с. 1) Постройка ка
менной стѣны, каменнаго зданія. 2) Ка
менная постройка.
Мурувбти, р^ю, еш, м. Возводить
каменную стѣну, класть кирпичи. •
М уруга, ги, м. Волъ сѣро-бѣлой' ма
сти съ продольными узкими полосами дру
гого, болѣе темнаго цвѣта. Ум. Муружка.
КС. 1898. VII. 42.
М уругий, а, е= М оругий . М уруй або
чорні свити. О. 1862. IX. 68. Ой ну,
коте муругий! Мил. 42. Лежав у бур'яні
бровко муругий. Котл. Бн. III. 38.
* Мурчбв и журчбв, ка, м. Морская
свинка, Саѵіа соЬа§а# Раіі. Вх. Зн. 38.
Желех.
Мурчбти, ч^, чйш, гл.— Мурмотати.
Слухаю я— і борсук у норі мурчить. Берд. у.
М урянва, ви , ж. = Мурашка. Вх.
Уг. 253.
М урянчбний и журйнчий, а, е =
М урманьчий. Вх. Уг. 253.
М урйх, ха, м. Муравей. Каменец, у.
Мус, су, м. Принужденіе. Мус-т—вели
кий пан. Посл. Через мус. По принужденію. Желех.
Мусбв, кб, м. Кусокъ выточенной
стали, которымъ косецъ выравниваетъ ост
рів косы. Шух. I. 169.
Муселбць, льцй, м. 1) Напитокъ: ва
реный медъ, также разведенный медъ, на
стоянный на ягодахъ, съ которыхъ сли
та наливка. Маркев. 170.
Мусити, шу, сиш, гл. 1) Долженство
вать, быть должнымъ, вынужденнымъ. Не
рада коза торгу, а кури весіллю, та му
сять. Ном. № 1075. Просили—не хотів,
казали—мусив. Ном. № 1076. Мусить бути.
Должно быть, вѣроятно. Іде шляхом моло
диця, мусить бути з прощі. Шевч. 79.
Не мусити. Не быть въ состюяніи. Полю
била козаченька, не мушу забути. Мет.
Н іяк не мусе достати грошей. ХС. IV. 17.
М ^сіти, шу, сиш, гл. = Мусити.
О. Порфирій мусів навідатись до о. благо
чинного. Левиц. Мусіла свій гріх у церкві
спокутувати. Левиц.
М ускати, каю, еш, гл. Приглаживать.
Гол. Од. 73.
Мусвбта, ти, ж. Слякоть. Угор. ’
Мускотіти, ч ^, тйш, гл. Издавать шорохъ, шуршать. Пішов з хати і запер за
собою двері; вертаїгхп»—відчинені двері і

чуть—шось, у хаті, мускотить, аж там
оцей чоловік. Александров, у.
Муст, ту, м. Навозная жижа. Вх.
Зн. 37.
М усувбння, н я , с. 1) Измышленіе,
придумываніе. 2) Броженіе.
Мусувбти, с^ю, еш, гл. П Раздумы
вать, соображать, измышлять. Мені дай
зараз за роботу, то я приймуся мусувать,
як нам у пекло довалитись. Котл. Ен. III.
18. Довій він мусував про своє безталання.
Полт. г.
М усувбтися, с^юся, ешся, іл. Во
зиться. Я й додому почав уже повертати,
а він одно мусувався і панькався біля своєі
кобили. Харьк. г.
Мусулес, с у и мус^лѳць, ЛЬЦЯ, М. =г
Муселець і .
Мусульмбнин, на, м. Мусульманин!,.
К. Кр. 14. Правовірні наші мусульмане.
К. МБ. X. 18.
М усульмбнва, ви, ж. Мусульманка.
М усульмбнсьвий, а, е. Мусульманскій. Гареми мусульманські. • К. МБ. XI.
152.
М усяндровий, а, в. ? Скільки бідні
школяри муки приймуть, поки вивчуть п
мусяндрові вірші. О. 1862. VI. Зъ нар.
уст. 53.
Мутйти, ж уч^, тиш, іл. 1) Мутять,
возмущать. 2) Производить безпорядокъ.
М утив, як на селі москаль. Котл. • Ен. 1.
25. Доти лях мутив, доки не наївся. Ном.
№ 876.
М утйтися, ч ^ с я, тиш ся, гл. 1) Му
титься. 2) Смущаться; волноваться. Отеє
не їде Катря!— мутиться мати: хто ж
мене оплаче? МВ. II. 197.
Мутнйй, б, 6- Мутный. Ой чого ж ти,
мила, такая, як водиченька мутная? Ин.
М утник, ва, м. Мутный ручей. Вх.
Лем. 436.
М^тно, нар. Мутно.
Мутушбти, шбю, еш, іл. Поворачи
вать, двигать туда и сюда. Ілія вже не
богтівя зубів, да як вхватив його за язик,
дак змій і не може дальше Іллю п о гли 
нути... Став йою ще сюди і туди, на всі
боки ним крутить, а Ілія все йому за
язик чавигт,. Та змій мушугиав їм, мутугиав, кидав, кидав... Драг. 249.
М^ха, хи, ж. Муха. До Спасівки
мухи на пана роблять, а в Ѵпасівку на
себе. Ном. № 482. Аж он дві мухи си
дить. Лубен, у. Крутиться як муха в окропі.
Заваленъ хлопотами, безъ отдыха въ хло-

Муха їжа—Муштрувати.
лотахъ. Муха ясіньбва, Ііаеѣк. = Майка.
Ііх. Пч. І. 7. Ум. Мушка.
Муз&вка, ви , ж. Насѣк. мокриця.
Оніксик тигагінк. Вх. Уг. 253.
М ухариця, ці, ж .. ІІасѣк. Сиіех рірй'П.ч. Шух. І. 23.
Мухомбр, ру, м. 1) Адагісик шквса*
і*ііі« Ь. ЗЮЗО. І. 110. 2) І)с1рЬіиішп сіа-^
іт и В. ЗЮЗО. І. 121.
Мухбрва, ви, ж. и мухорбк, рка.лі.
Въ колоскѣ хлѣбнаіч) растенія гнї.здо, въ
которомъ' сидить зерно, также плюска * у
орѣха, папіечка нодъ ягодой земляники,
клубники и пр. Я к хороше жито, то так,
і визирає зерно з мухорків. Волч. у.
М /ц .ц а , м. 1) Малорослая лошадь, 2)
Монсъ. Ум. Муцик.
Муцик, ва, м. 1)= М уц 2. У няньки
був біленький цуцик... Не дуже простий—
родом муцик. Котл. Еп. IV. 43. 2) мн.
Муцини. Волоса, зачесанные и завитые на
вискахъ. Вх. Лем. 430.
Муч&нка, ви , ж. 1) Родъ кушанья:
смѣсь муки, молока и онечьяго сыру. См.
Мачанка. Желех. 2) Порода разсыпчастыхъ
групіъ. Вх. Лем. 437.
МУчѳник, ка, м. Мученикъ. Щоб рас
крылись високі могши перед вашими очима,
щоб ви 'роспитали мучеників: кою, коли
й за що роспинали. Шевч. 216.
М ученицький, а, ѳ. Мучеиическій.
Мучѳницьтво. ва, с. Мученичество.
Желех.
М учениця, ці, ж. Мученица. Святая
Ъарваро, мученице великая, дотможи мені.
Чуб. I. 114.
М учбння, ня, с. 1) Мученіе. 2)—Боже.
Страсти Господни. Одну пісню о Божім
рождению, другу—о Божім мученню. Гол.
М учитель, л я , м. Истязатель, мучи
тель. ІІан передав ‘ його мучителям, вв.
Мт. XVII. 34.
М учителька, ки, ж. Мучительница.
Желех.
МУчити, чу, чиш, гл. Мучить. На
тім крижі Христа мучено. Чуб. III. 354.
М учитися, чуся, чиш ея, гл. Мучить
ся. МВ. I. 100. Я вже не живу, а тільки
мучуся. Левиц.
М учнйв, вй, м. 1) Ліелобокъ, прово
дя іцій муку изъ подъ жернова. Шух. I.
104, 146. 2) Ящикъ, въ который падаетъ
мука изъ подъ камня. Черниг. у.
М учниця, ці, ж. 1) Раст. АгсІозіарЬуІ08 Ц ѵа іігзі 8рген£. ЗЮЗО. I. 112. 2)
Отверстіе, сквозь которое проходить мука
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тъ подъ мельцичыаго кация въ ящикъ.
Микол. 481,
Мушара, ри, ж. Тля» травяная вошь,
ЛрЬік. Вх. Лем. 437.
Мушарка, в и , ж. Раст. Мухоморъ,
Лзагіси.ч ішюсаітч Ь. Вх. Зн. 38.
Мушвй, вй, ж. соб. Мухи. І де ця
мушва беретеся? Харьк.
М уш ія, ш ії, ж. Имущество. Шух. 1.
107.
Мушка, ви, ‘ж. І) Ум. оть муха.
Ой був комар оженився та з мушкою на
наживм. Чуб. V. 1169. Вилетіла мушка
з хати. Грин. III. 665. 2) Въ цвѣтѣ тка
ни: пятнышки, разбросанный но фону ино
го цнѣта. Зелена байова керсетка з черво
ними мушками. Мир. ХРВ. 6. 3) Въ жен
ской нрическѣ: напущенные на виски
пальца на два шириною волосы, идуіціе
потомъ за уши. О. 1861. Свид. XI. 29.
4) Родъ дѣтской игры. Ив. 24.
Мушвй, вй, ж. соб. Мошки. М уш 
ка не дає скотині пастися. Зміев. у-.
Мушкбт, та, м. Мушкеть. * Іде козак
в Україну, мушкет за плечима. ■. Чуб. V.
,86. У в. Мушкетюга.
Мушвбтний, а, ѳ. Мушкетный.
'
Мушкетюга, ги, У в. отъ муш кбт;
Мушковйй, б, б. Съ крапинками?
Хустки повелись .чушкові микитонові.
Ворз. у.
Мушлйн, ну, м. Кисея, муслинъ.
М уш ляти, ляю , еш, гл.=М етикувати. Канев. у.
ч
Муштбй, т а й ,, м.. Мохнатая .лошадь.
Мнж. 185.
Муштатий, а, ѳ. Мохнатый. Алек
сандров. у. Мнж. 185.
Муштѳр, тра, м. Обучающій воеинымъ
►пріемамъ. А пан муштер таки добре мос
калів попомуштрував. Васильк. у.
Муштра, ри, ж. Военное'ѵчеиіе. Шевч.
68. Москалі на мушрі. Левиц. І. 493. Д и
вилась з дівчатами на москалів. Що то
як гарно мушру викидають. Кв. І. 169.
Муштрбвий, а, е. Имѣющій воєнную
выпраикѵ. Загне голову, як муштровйіі
кінь. МВ. І. 27.
Муштравйна, ни, ж. Воєнная служба.
Шевч.
М уштрувбння, н я , с. Обученіе воєн*
'яымъ пріемамъ, дрессировка.
Муштрувати, рую, еш, и . 1) Обучать
военнымъ пріемамъ. Тоді ну військо мушт
рувати. Котл. Ен. IV. 59. 2) Школить,
.дрессировать. Муштровані, бодай їх: те-
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Муштруватися—М’ялиця.

кають у захисті, а очей не покажуть.
Греб. 408. І стару панію почне мушрулати було з самою ранку: Що се вщ мачінька%без чепчика вийшли? МВ. І. 131.
М уш труватися, рУюся, ешся, іл. 1)
Выть на ученій (о солд.), обучаться военнымъ пріемамъ. Поки солдати муштрува
лись, то капитан частісінько поглядам на
Оксану. Кв. І. 173. 2) Возиться. Мушт
руйся перед дзеркалом цілий день. Левиц. І.
о 00.
Мущѳнйн, на и мущйна, ни, лі
Мужчина. Шух. 1. 32.
Мущйнський, а, е Мужской Шух. І.
120
Мущйрний, а, ѳ. Мортирный.
Мущйрь, ря, м. 1) Мортира. Густо
заставлені гарматами і мущирями. Стор.
Оп. II. 134. 2) Ступка, толчея. В мущирі
пль товче. Г. Барв. 448.
Мчйлка, ки, ж. Вѣстница- Встрѣчено
ѵ Котляревскаго: Іриса цьохля прокля
туща... Олимпська мчалка невсипуща. Котл.
Ен ІУ. 53.
Мч&ти, мчу, мчиш, іл. Мчать Про
клятий мчить як вовк овечку. К. Куди їх
мчить Анхизів син? Котл. Ен. Не раз
сучка санки мчала—пословица, приводимая
въ отвѣтъ на вранье или хвастовство и
равнозначуіцая выраженію: ты разсказываешь небылицы, ты хвастаешься. Грин.
I. 240.
Мч&тися, м ч^ся, мчйшея. Мчаться
Коли чуе Наталка— за нею женуться.
Озирнулась—се Данило мчишься. МВ. I.
157. К Еолу мчалась як оса. Котл. Ен. I. 4.
Мша, мші ) ЛС• Католическая обѣдняСтор. МПр. 104.
Мшадь, л я, м. Раст. Негасіеит зрЬопбуіішп. Вх. Лем. 437.
Мшанйв, кё, л і—Омшаник.
Мшѳдь, ді, ж. Раст, лишайникъ. Вх.
Зн 38.
Мшйти, мшу. мшиш, гл Конопатить
мхомъ. Желех.
Мшйтися, мшуся, мшйшея, гл. Расти
густо подобно мху, быть мохнатымъ. Желех.
Мшйця, ці, ж. Насѣв.: тля, травяная
вошь, АрЬіз. Вх. Пч. I. 5.
М я , мбння, с. Имя. Дали йому м'я—
святого Христа. Нп.
М’йвкати, каю, еш, м’явч&ти и
м явучёти , вчУ, чйш, одн. в. м’йвкнути, к н у , яѳш, м .= Н явкати, нявчати,
н я в к н у ти . Желех. Будеш м'явкав як той

кіт. Грин. III. 653. Куниці кричать,
м'мучать. Св. Л. 295.
М’ягк й й , ж’йгко и пр. = М’який ,
м’я к о и пр.
М’язі, зів, м. мн. Мускулы. Вх. Пч.
І. 14.
М’як й й и м някйй, 6, 6. Мягкий; не
суровый, уступчивый. Я такий, як хліб
м'який. Ном. Л; 3234. Учора дуже холодно
було, а тепер м'який вітер віє. Каменец, у.
Ум. М’якенький, мнякёнький, м якёсенький и
мнякёсенький. У зайчика шкурка м'якенька.
Рудч. Ск. II. 15.
М 'якйна и м някйна, ни, ж . Мякина.
Сим. 226. Скале зубил як собака на м'якині.
Звенигор. у. Ум. М’якйнка и мнякйнка. І се
слово не м'якинка. Ном. Л* 13040.
М’йкість и мнйкість, кости, ж. Мяг
кость.
М ’йко и мийко, нар. Мягко. Ум.
М’якенько, мнякёнько, м’якёсенько и мнякёсенько.
М’йкотё и МНЙК0Т&, ти, ж. 1) съ удар,
на послѣднемъ слогѣ. Мягкость. Як по
стелю сіна, то м'якота спати. Лебед. у.
2) съ удар, на первомъ слогѣ. Мякоть
мяса. Черк. у.
М’як у вати й и м някувётий, а, ѳ.
Мягковатый Павлогр. у.
М’як у ш и м някуш , ша, м. 1) Мягкія части мяса. Каменец, у. 2) Раст. РоІепііііа апзегіпа. Вх. Пч. I. 12.
М’як ^ ш еч ка и м някуш ечка ки, ж.
Ум. отъ м’якуш ка.
М’як у ш ка и м някуш ка, ки, ж. Л)
Мякишъ хлѣбный. Син на снідання нарі
зав беззубому батькові самих шкуринок, а
собі брав м'якушку. Грин. І. 296. 2) О
человѣкѣ: мягкосердечный, добрый. Я,
бачте, такий чоловік—м'якушка, що не
хай де яка пригода або журба, або смуток, то зараз там мої й жалощі. МВ.
(КС. 1902. X. 155). Ум. М’якушечка и мня
кушечка.
М’як ч й ти . См. М’якш ити.
М’йкш ати и мнйкш ати, шаю. еш,
гл. Дѣлаться зіягче. Залізо в огні і під мо
лотом м'якшає* Драг.
М’якш йти , м някш йти, шу, шйш и
м ’як ч й ти , м някчйти, чу, чйш, гл. Раз
мягчать. Сей вітер м'якшить сніг. М 'якшить суху рілаю на полі. К. Псалт. 144.
М’й л и ц я в мийлиця, ці, ж. 1) Мял
ка для дьгіа и конопли. Богод. у. 2) Мя
тая солома. Остер, у. 3) Потасовка. Піди,
ще й тобі м'ялиці дадуть. НВолын.

М’яло— М’яшкурити.
М'йло и мнйло, ла, с. 1) Деревянный
лесть. Як ухвачу м’яло, виб’ю тобі зуби.'
Чуб V. 696. 2) Мямля.
М’йльни ця, ці, ж. Ручной приборъ
для мятья коять. Части его: стовп—дере
вянный столбъ, вставленный въ колоду—
лостаментъ съ пяткой,—на которой столбъ
вращается; надѣтый на столбъ круг—дере
вянный дискъ съ крилами—рукоятками;
шпилі з рогачиками— палки съ головками,
вставленными въ дыры на кругѣ для зажиманія кожи; рівчёк—каналъ въ стодбѣ,
въ который вкладывается кожа и прижи
мается вверху вторымъ кругомъ. Вас. 159.
М’яс&рь, рй, м. Мясникъ. Вх. У г. 253.
М’ясйво и мнясйво, ва, с. Мясное;
мясная пища, кушанье. Столи його погну
лись від м’ясива. К. Іов. 47. На обід у запорожнів мало подавали м’ясива, а все
тілько рибу. К. ЧР. 285.
М’яснйй и иняснйй, &, 6. Мясной.
М’яснйці и м няснйці, ць, ж. мн.
Мясоѣдъ. Ой все пости, та все пости
та будуть м’ясниці. Ни. Ум. М’яснйченьки, мняснйченьки. Чуб. V. 158.
М’йсо и мнйсо, са, с. Мясо. Не буде
з тої кози м’яса. Ном. № 5647. Коза
наша й мнясо наше. Ном. № 7462. Ум.
М’ясцё, инясцё.
М’ясовйй, &, 6. Мясной. Лізу, лізу по
залізу на м ’ясову юру. {Загадка: кінь).
Чуб. І. 310.
М’ясожёрець, рця, м. Плотоядное жи
вотное. Желех;
М ’ясожбрний, а, ѳ. Плотоядный.
Желех.
М’ясцб и хняецб, цй, с. Ум. отъ
ж’йсо.
М’й та и мнйта. ти, ж. Млта: а) МепіЬа
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оійсіпаїів; б)—вбдяна. МепіЬа аоиаііса І»
Анн. 214; в)—кучерява. МепіЬа рірегііа Ь
Уаг сгівра; г)—холбдна. МепіЬа рірегііа Ь.,
д)— польові. МепіЬа агѵепвів. ЗЮЗО. І.
128; е) Пёсяча п’ятка. Кереіа саііагіа.Вх.
Пч. І. 11. Ум. М’ятка, мнятка.
М’Ати и мнйти, мну, мнеш, гл. 1)
Мять. Не терши, не мнявши, не їсти ка-і
лана. Ном. № 6033. Я не буду хустиноньки ні терти, ні мняти. Мет. 23. 2)
Бить. Лягла не клята, встала не мнята.
Йом. № 8909. 3)—шкури. Заниматься вы*
дѣлкою кожъ. 4) Не рѣшаться, колебаться.
Мне та й мне,— коли не продаси, то- так
і кажи. Каменеп. у.
М’йтися и мнйтися, м н^ся, мнёшся,
гл. 1) Мяться. Терлось та м’ялось. Чуб.
2) Мяться, не рѣшаться. Молоденький ког
заченько під окошечком мнеться. Чуб. Ш .
173.
М’йтка и мнйтка, ки, ж. Ум. отъ
м’йта.
М’ятк й й , &, ё. Мягкий. Вх. Зш 38*
М 'ят л идя, ці, ж. Р аст.= М етди ц я;
ЗЮЗО. I. 110.
М’йтний, а, ѳ. Мятный.
М’ях к й й , &, 6 и п р .= М ’я к и й и пр.
М’йцкати, каю, сап, гл. Мять. Сир
кочеють і мецкаютъ у руках, аж вироблю
з него палінииу. Шух. I. 216.
М’я ч и м няч, чё, м. Мячъ. Полетиш,
як м ’яч. Ном. *№ 4319. Стріляють було у
них, а вони як мнячі кум ловлять т а н а *
зад себе кидають. Мнж. 133.
М’йчка, ки, ж. Раст. ТурЬа ІаШЫіа*
ЗЮЗО.* I. 140.
М’йш курити и хнйш курити, рю,
риш, гл. Мять.

їїНа, пред. 1) Съ винительнымъ падеэвемъ: а) Указываетъ на предметъ, къ ко
торому направляется двиясеніе: на, въ. Ой
л 8 роду чумакугб, на гору йду— не бичую,
а з гори йду— не гальмую. Бал. I. Запла
кала Морозиха, ідучи на місто. Грин. III.
588. Воспитаю шлях на Московщину.
Шевч. 78. Ой полети, галко, ой полети,
чорна, на Дін риби їсти. Ни. Визволь,
Господи, всіх бідних невольників з тяжкої
неволі турецької... На, тихі води, на ясні
зорі, на простії дороги-, на руський беріг,
н а край веселий, меж мир хрещений. Пі
шов на низ. Повернувся на схід сонця.
б) Указы ваетъ распространеніе ло извѣстному пространству: на, въ, по. Стала
-слава на все село, сгпали й поговори лта
про т ую •дівчиноньку, що чорнії брови. Н п ..
Н а всю Україну голосна була йою слава.
в) Указы ваетъ предметъ, на который обра
щено дѣйствіе: на. Прийшов чужоземець,
татарин, і ото вже на Вишюрод б'є*
ЗОЮР. І. 3. З одним Богом на сто ворог.
Ном. № 12. Н а слуги свої, на турки-яни- '
чари зо-зла гукає. АД. І. 89. Ой важу,
важу на ту дівчину вражу. Нп. Тоді царь
сказав на тою чоловіка: іди сюди! Грин. І.
175. Напосівся на мене, щоб дав йому гро
шей. Пам’ятати (забутися) на кбго, на щб.
Помнить (забыть) о комъ, о чемъ. А ти
на мене забулася. Г. Барв. 529. Питйти на
щб. Спрашивать о чемъ. Н а здоров’я тебе,
брате, буду питати. ЗОЮР. I. 26. Наля’гйти на нбгу. Хромать. Желех. Ж діти на
кбго. Ждать кого. Час не жде на нас. Св.
Л. 295. Вірити на кбго, н і що. Довѣрять
кому, вѣрить чему. Ой вірь же ти, дівко
молода, на козацьке слово. Нп. Н а йою пан
вірив... як на рідного батька. Грин. I. 92.
г) Указы ваетъ предметъ, для котораго чтолибо сдѣлано или дѣлается въ смыслѣ для:

Н а мірошника вода робить. Поел. Тут на
вовків привілля: ліс великий та густий, та
яри. Болч. у. Мішок на жито. Як на ибне.
До моему мнѣнію. Я к на мене,, то се дур
ниця. Если бы это со мной, если бы такъ
мнѣ. Я к на мене, то я б йою й вигнав за
се. д) Указы ваетъ цѣль дѣйствія: на, въ,
для. Газ у-осени* пан поїхав на лови* Рудч.
Ск. П. 75. Людей на панщину женуть.
Н а заріз людей ведуть. АД. I. 75. Ходімо
в близькі містечка, щоб і там проповіду
вав: на те бо вийшов я . 6в. Мр. Б*88.
Н а те й мати* родила, щоб дівчина лю
била хорошого челядина. Рудч. Чп. 184.
А Бог людям на науку поставив їх в полі.
Шевч. 474. Треба ж, голубко, ї ї на розум
навчити: се дурні юлови. МВ. (О. 1862.
III. 88). На лило вчити. Н а попи вчи
тися. Рушило Нівпівника в дорогу, стре
пенуло крилцем і трейчи заспівало на знак
свою одходу. К. (О. 1861. IV . 40). Віт и
тернові рубайте, по шляху покидайте,
мені, брату, пішому піхотинцю, на при
знаку давайте. АД. І. 115. На пожиток. На
пользу, въ пользу. Желех. е) Указываетъ
орудіе или-средство дѣйствія: на, о, Обь.
Дай заграю я на дудку, а то давно вогсе
грав. Драг. 841. Не на те козак п ’є, гцо
е, а на те, що буде. Поел. Проміняє на
личко ремінець. Поел. Присягати на Єван
геліє. Желех. А третій брат, менший,
пігиа пішаниця, за кінними братами уга
няє і на біле каміння, на сире коріння свої
ніжки козацькі-люлодецькі побиває. АД. 1.
107. Бачив чорта на свої власні очі,—
отеє як вас бачу. МВ. (ЕС. 1902. X. 141).
ж) Указываетъ признань предмета, составляюїдій одно логическое дѣлоѳ съ опредѣляемымъ словомъ или сказуемымъ: на, по.
На нбгу кривйй. Хромой. Горобчичок ліанісінъкий, на ніженьку кривісінький. Грин.

На— Набагцити.
III. 662. На «расу (врйду) гёрний. Краси*
вый. Ти, козаче молоденький, на вроду пре
красний. Ррмн. Ш . 175. На масть рудий.

Така ж тиха, така й мова, тільки на
брівоньки чорноброва, а на міченько ще й
білійша, тільки на словечко не вірнійша.
Лавр. 39. Були (шовковиці) всякі: і чер
воні, і білі н а ' ягідки. О. 1862. У. 98.
Тости, рости ти, черемхо... тонка, тонка
та висока і на лист широка. Грин. НІ.
199. Був священник на ім'я Захарів. Єв.
Л. І- 5. Єсть у Київі чоловік, на ймення
Кирило, на прізвище Кожем'яка. ЗОЮР.
II. 28. 3) Указываетъ образь или способъ
дѣйствія: на, въ. Кричати на ввесь рот.
Ж елех. На смерть порубав. Желех. На
превелику силу зробив. Желех. Діждавшися
другою дня, баба на тгце серив так і ру
шила до пошти. Г. Барв. 497. и) Указы
ваетъ то, во что измѣняется оредиетъ: на,
въ. Порубали козаченька на мілку дробину.
Нп. Побив на мотлох. Желех. Помололи
пшеницю на борошно, і) Указываетъ мо
мента, въ который совершается дѣйствіе,
или продолжительность времени: на, въ.

На Великдень, на соломі проти сонця,
діти грались собі крашанками. Шевч. 461.
На той час він був дома. Хоч би на ра
нок сніг перестав. На Пётра. Въ день св.
Петра А як прийде нудьга в гості та й
на ніч засяде. Шевч. 446. На рік пішов
з дому. На Дону по два карбованці, мов
ляв, косареві на день. Г. Барб. 438. к) Ука
зываетъ количество или мѣру: на. На три
карбованці купив. Круг містечка Берестечка
на чотирі милі мене славні запорожці своїм
трупом вірили. Шевч. 491. Па новий рік
прибавилось дня на заячий скік. Ном.
№ 513. 2) Съмѣстнымъ падежемъ: а) Ука
зываетъ мѣсто, на которомъ ~цди близъ
котораго что-нибудь находится или проис
ходить: на, въ. І в хаті не чуть, і на
дворі не видно. МВ. П. 8. Ой на горі9та
женці жнуть. Закр. I. 65. Стоїть той
дід на воротях із кийком. Рудч. Ок. I. 43.
І на місті була, і горілку пила. Нп. На

сонці полотно сушили. Багацько у йою
добра... на видноці і під замками. Греб.
317. На рушнику стйтм. Обвѣнчатьоя. 1а
помооюи, Боже, на рушнику стати,—тоді
не розлучить ні батько, ні мати. Нп.

461

гуляв. О. 1862. X. Скажи мені, моя мила,
гцо маєш на мислі? Нп. А в мене не те
на думці. Г. Барв. 211. Я не булав вами
на розлюві. Каменед. у. в) Указываетъ,
время, въ теченіе котораго что-либо про
исходить: на, въ,гпри. На тім тиждні
се було. На весні. Весною. А на третю
нічку вийшла на зорі. Грин. ПІ. На днях
ходити. Быть въ послѣднвхъ дшгхъ бере
менности. КС. 1883. II. 394. На смерті
побивавсь цілу ніч. Черк. у. г) Указываетъ
орудіе или средство, при помощи кото
раго чтотнибудь происходить: на. Прий

шов пан Палій додому да й сів у наміті,
на бандурці вигравав: „Лихо жити в сві
ті11. ЗОЮР. І. 190. Покайтеся, христіяне,
на мені, як матері не шанувати. Грин. І.
84. д) Указываетъ образь или способъ
дѣйствія: въ. Чим вони не люде? І добрі,
й замоотг, усі їх на повазі мають. АЙВ.
II. 111. На перешкоді вона йому стала,.
Йому вхсе й мухи на заваді. Посл. е) Указываетъ причины или основаніе дѣйствія:
на, изъ-за. Маючи надію на твоїм слові.
Не треба ся на дівчат бити, ж) Указы
ваетъ признань предмета, составляющій
одно логическое цѣлое съ опредѣляемымъ
словомъ или сказуемымъ,—не переводится;
по-русски въ этомъ случаѣ ставится тво
рительный падежъ: Моя мила миленька,
на личеньку біленька. Нп. Придавлено йою

й примучено на тілі, ослаблено йою й ска
лічено на дусі. К. ХП. 130.
На, нйте, меж. На, возьми, возьмите.
Ластівко, ластівко! на тобі веснянки, дай
мені білянки. Ном. № 266. Ой нате вам, ри
балочки, горілки напиться. Мет. 18.
Набёбити, блю, бнш, гл. Принять н и 
сколько душъ дѣтей. Я собі набабила ону
ків,—аж п'ятеро. Харьк. г. Ось тобі й набабила, гцо Мотря аж ноги простягла.
Наб&Вити, ся. См. Н абавляти, ся.
Наб&вка, ки , ж. Прибавка (къ цѣнѣ).
Н&бавлйти, лйю , еш, сов. в. иаббвити, влю, виш, гл. 1) Прибавлять» приба
вить, добавлять, добавить. Іднцк я горілки
набавлю, як вип'ю, зараз поставлю. Чуб.
У. 1088. 2) Наводить, навести, навлекать,
навлечь, причинять, причинить. Сусіди, гцо
нас набавили нужди і біди. Гол. І; 127.

Набавити лиха, страху, хороби...

б) То, что имѣетъ значеніе по отношенію
Набавлйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
к ъ предметамь въ пространствѣ, перено набавитися, влю ся, виш ся, м . Вдоволь
сится на лица, дѣйствія и состоянія: на, веселиться,— повеселиться. Шм вони ся
въ. На обіді в йою був. Він уже на під ^набавили, штирі свічки спололо. Гол. Ь 81.
питку. Васюринсъкий козарлюга па меду
Набагнйти. См. Н абагняти.
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Набагнути— Набивати.

Наб&гнути, гну,- нега, и. 1) Припом
нить, выдумать. 11а всячину я набагла. Вх.
Ун. УН. 2) Сильно пожелать. Вх. Зн. 38.
Наб&гнутися, нуся, нешся, и = На
багнути 2. ІІабаіся того. Зи. Вх. 38.
Набагнйти, нйю, еш, сов. в набаг
нйти, гню, нйш, гл. Нагрязнить, на
грязнить.
Набаж&тися, ж&юся, ешся, гл. Испы
тать много желаній, нажелать себѣ многаго.
Наб&жний, а, е Сильно желаюіцій.
Вх. Зн. 38.
Набазарув&тися, руюся, ешся, гл.
Вдоволь поторговать или побыть на ба
зарі». ІІу що, набазарувалися? (Снрашивают'ь возвращающихся съ базара). СоСн и д е , у.
Наб&эграти, раю, еш, гл. Напачкать,
написать каракули.
Н абазікати, ся. См. Н абазікувати, ся.
Н абазікувати, кую, еш, сов. в. наба
зікати , каю, еш, гл. Наговаривать, ‘ наго
ворить, набалтывать, наболтать.
Н абазікуватися, кую ся, ешся, сов. в.
набазікатися, каюся, ешся, и . Нагова
риваться, наговориться, набалтываться, на
болтаться.
Наб&кйр и наб&кйрь, нар. Набекрень.
Браво сидів, закинувши набакир смушеву
шапку. Стор. Взяв набакирь писарь шапку.
Г.-Арт. (О. 1861. III. 103).
Набал&кати, ся. См. Н абалакува
ти, ся.
Набал&кувати, кую , еш, сов. в. на
бал&кати, каю, еш, гл. Наговаривать, на
говорить. Набалакав багато, а слухати
нічого. Харьк. у.
Набал&куватися, кую ся, ешся, сов. в.
набал&катися, каюся, ешся, гл. Нагова
риваться, наговориться. Набалакайся, коли
не завізно. Ном. Л? 12992.
Набаламутити. См. Набаламучувати.
Н абаламучувати, чую, еш, сов. в.
набаламутити, мучу, тиш, гл. 1) Набал
тывать, наболтать (о жидкости). 2) Произ
водить, произвести смуту, безпорядокъ. 3)
Наоболыцать, насоблазнять многихъ.
Набаляндр&сити, р&шу, сиш, и . На
болтать, наговорить чепухи.
Набаляндр&ситися, ш уся, сишся, гл.
Наговориться вдоволь о пустякахъ.
Набарложйти, гчжУ, жйш, гл. На
грязнить.
Набарложйтися, ж у с я ^ жйш ся, гл.
Належаться въ грязи (о свиньѣ).

Набасув&тися, сУюся, ешся, гл. Вдо
воль наскакаться (о конѣ).
Набатув&ти, тую, еш, іл« 1) Навью
чить, нагрузить. 2) Н арізать большими
ломтями.
НабахтУритц, рю, риш, гл. Набить
вздоромъ, пустяками (голову). Набахтурив йому голову.
Набач&ти, ч&ю.еш, сов. в. наб&чити,
чу, чиш, гл. Нримѣчать, прнмѣтить, замѣтить. Пішли салдати колядувать та й
набачили, гио у сінях під стріхою сало ви
сить. Мнж. 108. Хома ходив, •витріщав
баньки, ніяк не набачить шкапи. Рудч.
Ск. II. 175.
Набйчитися, .чуся, чишся, гл. Вдо
воль насмотрѣться. Желех.
Набгати, г&ю, еш, іл. І) Многое Со
гнуть, свернуть. 2) Набивать, набить въ
болыномъ количествѣ; напичкать* Набгав
повну кишеню горіхів.
Н&бгом, нар. Биткомъ. Набгали мішок
конопель набгом.
Набйдра, нар. Сидіти, їх ати наббдра.
Сидѣть, іх ать на лошади верхомъ на бедрахъ (позади обыкновеннаго сѣдока на
спинѣ).
На-бйзбаш, нар. Безъ пастыря, безъ
пастуха.
На-ббзрік, нар. Никогда; безъ срока.
Віддасть на-бёзрік. Никогда не отдастъ.
Ном. Дё 10634.
Набѳлькот&ти, чу, чеш, гл. I) Набор*
мотать, наговорить невнятно. 2) Набол
тать, наговорить много.
Набѳндюжитися, ж уся, жйшся, гл.
Надуться. Чою то вже так набендюжтвея?
Набеикѳтув&тися, туюся, ешся, гл.
Напироваться.
Наберббрити, рю, риш, 1.1. Намѣшать,
наболтать чего.
*
Набесідувати, дую, еш, гл. Нагово
рить, бесѣдѵл. Набесідувала, наговорила,-взяла мазницю, за медом пішла. Ном.
Лс 12996.
Наббхтатися, таюся, ешся, гл.. На
жраться.
Набив&ти, в&ю, еш, гл. сов. в. на
бити, б’ю, б’ёш, гл. 1) Набивать, набить,
наколачивать, наколотить. Бондарь відра
набиває. Шевч. 540„. 2) Набивать, набить,
наполнять, наполнить. Як кием набито
жидів в хаті. Чуб. I. 252. 3) Заряжать,
зарядить. Набивати рушницю. 4)— черінь.
Дѣлать .подъ печи изъ глины или изъ гли
ны со шебнемъ, Сим. 129. 5) Только въ

Набиватися—-Набірати.
сов. в. Побить, поколотить. За т и м жито
та Щв т с і набито. Ном. № 4057.
Н абиватися, вію ся, ешся, сов. в.
аабйтися, б'ібся, б’ёшся, гл. Набиваться,
набиться. Не набивається сей обруч на
діжку. 2) Набиваться, набиться, напол
ниться. Само в мішки набивається. Рудч.
І. 23. 3) Заряжаться, зарядиться. 4) Вдо
воль бить, побить. Пт иця з птицею не
наб’ється>а козак з дівчиною не наживеться.
Ном. № 784. Муж ик дурно наробився, а пан
його ще й набився. Грин. III. 639. 5) На
вязываться, навязаться. Н е набивайтесь,
щоб я купувала. Хиба я їх просив? Сами
набилися. Мир. Нов. II. 66.
Набйвач, ча, м. 1) Палка, которой въ
иедьницахъ набивають муку въ мѣшки.
Новомоск. у. 2) Бондаревій инструментъ
для набиванія обруча на бочку. Сумск. у.
Набйвачка, ки, ж .= Н а б й в а ч I. Мнж.
104.
Набирйти, с я= Н аб ір ати , ся.
Набйти, ся. См. Набивати, ся.
Набйтов, тк у , д*.=Набуток I. Н абиток злий не спірний. Ном. № 10374.
Щ бівка, ки, ж Верхняя половина
ляди (см.) въ Стрыйск. у. МУЕ. III. 24.
Набіг, г^ , м. Набѣгь.
Н абігати, гаю, еш, гл. Набѣгать, бѣгая получить. Набігав собі пранців.
Набігйти, гйю, еш, сов. в. набігти,
біаг^, ягйш, м. І) Набѣгать, набѣжать.
Пішла вдова в поле жати, стала хмара
набігати. Мет. 291. Вовки сіроманці на
бігали. Мет. 7. А татарва як набігала,
то вже я замужем була. Котл. Ен. III.
12. На очі набігйти. Мелькать предъ гла
вами. Ш лях мигтить, гаї та ліси на очі
набігають. Як набіжйть.. Какъ придется.
Треба жить, як набіжить. Чуб. І. 251.
2)—на щб. Наскакивать, наскочить съ раз
бега на что-либо. Чою т и не дивишся?
Набіг на чоловіка! 3) Находить, найти.
Його найшли татари, набігли його сон
ною. КС. 1882.'XII. 508. Я к набіжиш,
то й купи. Набігти тропи. Найти дорогу,
попасть на дорогу. Є доля у всякою, та
не набіжить чоловік тропи. Г. Барв. 416.
4) Натекать, натечь. Набігла вода в по
гріб. 5) Сёрце набігй. В ін чоловік нічого, а
так на йоло иноді серце набіга, т. е. иног
да онъ сердится. Павлогр. у.
Н абігатися, гаюся, ешся, гл. Н абі
гаться. Набігався, пійду ляжу спати. Чуб.
Н абігти. См. Набігати.
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Н абідкатися, каю ся, ешся, і л . Наго»
пориться о своей бѣдѣ, о своемъ горѣ.
Набідувйтися, д /ю с я , ешся, м . Мно
го вытерпѣть, вдоволь побѣдствовать.
Набіжка, ки, ж. Барыпгь, прибыль.
Як по копійці пабіжки, то Л то гаразд.
Лубен, у.
Набіжний, а, е. Прижитой внѣ брака
(о ребенкѣ). Це дитя побіжнеє у неї: вона
покритка. Екатер. у.
Набій, ббю, м. 1) Зарядъ. У ладів
ниці ні однісінькою набою. ЗОЮР. І. 186.
2) Навалъ снѣга на дорогі. 3) 'Утоптан
ная сніговая дорога (Шух. І. 81), а так
же сліды санной дороги, замѣтные пзъ
подъ наметеннаго снѣга. (Конот. у.). 4)
Гусеница насѣкомаго Агсііа. Вх. Пч. I. 5.
Н&бік, нар. Прочь съ дороги, въ сто
рону. Набік, хлопці, набік, хлопці, бо чорт
мужа несе. Чуб. V. 648.
Набіл, л у , м. Молочные продукты.
Н абілити, лю, лиш, и . Набілить.
Н абілйтися, люся, дишся, гл. Н абі
литься. Прийде неділенька, набілися, пойди
до церкви, помолися. Чуб. V. 781.
Н&бідки, ків, м. мн. 1 )= Л я д а илв=:
лядобійці. (Угорек.). МУЕ. III. 24. 2)
Сплетни. Нйбілки набйти. Пустить сплетни.
Люде воює набілки набили, що Мотря за*
вагітніла.
Н абілля, л я , с. Білье? Вберімось, бабусеньку, у біле набілля да й ходімо, бабусеньку, на час на весіллє. Грин. III. 340.
См. Білля.
Набілйти, лйю, еш, гл. Намекать. Так
мені набіляла, аж не вимовляла.
Нйбір, нар. -В ъ долгъ. Набрав на*
бір багато, а коли то гроші платитиме.
Набір, ббру, м. Наборь. Бут и ж
мені у неволі, у некруцькому наборг. Нп.
Набіраний, а, е. Изъ покупной мате'»
рій сшитый. КС. .1893. V. 279.
Набірйти, р&ю, еш, сов. в. набрйтй,
бер?, рбш, %л. 1) Набирать, набрать. Уже
човник води набіра. Чуб. У. 505. Було
глек варенухи наберуть та сидячи п'ють.
Ном.
Набрав хліба
скільки схотів.
Набери мішок борошна. 2)—хуру. Накла
дывать, наложить возъ. Ой я тебе пустю
з чумаками чумакувати: ой ти будеш
хуру набірати, а я буду гроші одбірати.
Грин. III. 572. 3 )—невід- Укладывать, уло
жить неводь въ лодку такимъ образомъ,
чтобы верхъ невода складывать въ строго
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Набіратися— Набор

послѣдовательномъ порядкѣ въ одну сто
рону, нижнее крыло— въ другую, а матню—
особо,—тогда при забрасываніи всѣ части
невода быстро и правильно спускаются въ
воду. Вас. 186. 4)— пряжу. Натягивать ни
ти основы въ ткадкомъ станкѣ, пропуская
ихъ сквозь начйння и блят (см.) Конст. у.
5) Покупать, купить матерій. Набрала
плису собі на керсетку та чертсину Грицькові на гитаны. Харьк. 6)—тіла. ІІолнѣть,
пополнѣть, тодстѣть, потолстѣть.
Набірйтися, р&юся, ешся, сов. в. на
братися, берися, рбшся, гл. 1) Набирать
ся, набраться. Набралося в чобіт води. Як
набереться води в ухо, то перехиле голову
та й скаче. Ном. № 336. 2) Брать, взять
достаточно, много. Набрався стільки, ѵц) й
не донесеш. Набравсь чорт багатих, то
вбогих кидає. Ном. № 1446. 3). Напол
няться, наполниться. Глек став набграться.
Рудч. Ск. І. 18. 4) Пріобрѣтать, пріобрѣсть, получать, получить. Сили и розуму
од його всяка тварь набралась. К. 11С. 74.
Набравшися науки в сивоусих. К. Іов. 33.
Набратися біди, лиха. Претерпѣть бѣдствія.
Тогді набрались всі сто лих. Котл. Ен.
— на шию. Залѣзать въ долги. Прийдеться
випити з людьми,— знов набірається на
шию. О. 1862. 73. — рбзуму. Поумнѣть.
Набірайся розуму! — охбти. Воодушевиться.
Випив чарку, набравсь охоти та й пішов
уночі лісом. НВолын. у. —слёви. Подвер
гаться сплетнямъ. Нема впину вдовиному
сину, що звів з ума дівку сиротину. Ой
ізвівши. на коника сівши: зоставайся,
слави набірайся. Мет. 15. — страху. На-пугаться. 5) Напиваться, напиться пьянымъ. Набрався, як свиня мулу. НВолын.
у. 6) Сходиться, сойтися. Башто народу
набралось.
Набісйтися, ш ^ся, сишся, гл. Набѣситьсл.
Наблажити, ж у, жшп, гл. Принести
добро, благо. Дєкувати Тобі, Господи, за
дар Божий, с’єтій землі, мамі нашій, за
твою росину, за твій дар, за твою благодать, ъца ес нам наблажила. (Гуц. молит*
ва). Шух. 1. 38,
Ц аближ йтя, жбю, еш, сов. в. наблй*
вити, ж у, 8НШ. %л. Приближать, при*
близить.
Наближ атися, жйюся, ешся, сов. в.
наблйзитися, ж уся, вяш ся, іл. Прибли
жаться, приблизиться. Зраділа, що панство
таке наближалось до неї. Левиц. І. 210.
Наблизилось до вас царство Боже, ви. Л,

X. 9. Смерть наближ аєшся. Мир. ХРВ
313. Піджидать, поки наблизяться (гуси)
бо цілісінький табун ходив• Сим. 217.
Н аблйж увати, ж ую , еш, и .= Н а б л и ж ати. Наближує пальці т і до дитинки
Чуб. III. 84.
Н аблйж уватися, ж ую ся, ешся, гл.^=.
Н аближ атися.
НаблЙ8ити, ся. См. Наближати, на
ближатися.
Н аблйш катися, каю ся, ешся, іл. На
браться^ нахвататься. Вона наблишкалася
з ним такого гріха, гцо як уже й одвічатиме на тім світі. Зміев. у.
Н аблукатися, к&юся, ешся, гл. На
шляться вдоволь.
Н абльбвуватя, вую. еш, сов. в.
наблюв&ти, блюю, ёш, гл. Наблевывать,
наблевать. Желех;
Н абляг^экати, каю, еш, іл. Набол
тать пошлостей, вздору; наврать чепухи,
напустословить.
Наблювёти. См. Набльовувати.
Наббвтувати, тую, еш, сов. в. иаббвтати, таю, еш, и . Наплескивать, наплескать,
насливать, наболтать. Набовтала помий
повне відро.
Набожбиство, ва, с. Богослуженіе.
Любо було в церкві постояти, набоженства
послухати. Св. Л. 7. Набожбиство відправ
ляти. Служить обѣдню.
Наббжиий, а, е. Набожный, благоче
стивый. Набожний, як жид подорожній.
Чуб. І. 268.
Наббжник, ка, ле. Полотенце (вышитое
или тканое съ узорами), надѣваемое, для
украшенія, на иконы. Черниг. г.
Наббжиість, ности, ж. Набожность,
благочестіе. Нехай же пан не трівожитъ
моєї набожности. Левиц.
Наббжно, нар. Набожно, благочестиво.
Наббйчик, ка, ле. Шомполъ. Лебед. у.
Наббкуватий, а, в. 1) Наклоненный
въ одну сторону. Набокувата дорога. 2)
Имѣюшій выпуклость съ одной стороны
(о деревѣ), стянутый съ одной стороны
(о шарѣ). Набокувате яблуко. Харьк.
Набёкувато, нар. Наклонно въ одну
сторону. Набокувато зроблений віз. Черк. у.
Н аболілий, а, е. Измученный, много
болѣвшій. Тліє під землею твоє наболілеє
тіло. Мир. ХРБ. 55.
Наболіти, дію , еш, іл. Наболѣть. Н а
боліло серденько від оюалю.
Н&бор, на^.=Н абір.

Наборйстий—Набряк(йу)гй.
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Наббристий, а, ѳ. Наборный* ШаВ точали сестри набріхувати на меншу,
ліжком висіло набористе сідло. Стор.
Стор. Люде—собаки,^—чого не набрешуть*
Наборошнйти. См. Наборошнювати.
Ном. № 7805. Да се набрехано. Это враки.
Наборбпгаювати, нюю, еш, сов. в. на- 2) Говорить, наговорить пустяковъ, врать,
борошнйти, ню, ниш, іл. — тісто. Посы
наврать. Хтось мухсгм набрехав, що на
пать мукой тѣсто, чтобы оно не липло къ чужині краще жити. Гліб.
столу. Конст. у.
Набрбд, рбду,
Набрід. В сі кухарі
Наббрсати, саю, еш, гл. 1) Нанизать. і ввесь наброду побравшись за руки;* ходили.
Шух. I. 130. 2) Напутать (нитокъ). Ото Котл. Ен.
скільки ш т ок наборсала. Харьк. г.
Набрбджувати, джую, еш, сов. в. наНабр&житнся, ж уся, жишся, и . На брестй, дУ, дбш, гл. Попадать, попасть,
питься. Набражився, як п'яниця. Ном. наталкиваться, натолкнуться * • набрести.
# 11747.
Дайте мені набрести на стежку. Ном.
Набрйти, ся. См. Набірати, ся.
№ 4903. Брели вони то... межами, то суНабрбвкатися, каю ся, ешся, и . На головами, як набрели купу гною. Ов. Л. 140.
жраться.
Набрела я й хатку таку, що наймалась.
Набрбзґлий, а, ѳ. О молокѣ: скисшій МВ. (О.* 1862. III. 72).. Коли це набрели
(Галиц.). Желех.
♦
цигана,—~всде пару коней. Мнж. 28.
Набрести. См. Наброджуватй.
Набродйтися, дж ^ся, дишся, гл. На
Набрѳх&тй. См. Н абріхувати.
бродиться, утомиться ходьбой.- Ой зірочці
Набрехатися, ш ^ся, шѳшся, гл. 1) На* 'по хмарочці да й не набродиться. Чуб.
говорить лжи. Х от я й дугиа невинная, III. 179.
люде набрешуться. Гол. I. 261. 2) На
Набрбїти,- рбю, їш, гл. Накуролесить,
лаяться (о собакѣ).
надѣлать глупостей.' Тепер же на мене
■Набрид&ти, д&ю, е ш ,1 сов. в. набрид звертає, сама наброгвши Сіди. Котл. Ен.
нути, дну, неш , и . Надоѣдать, надоѣсть, УІ. 13.
наскучать, наскучить. Не бреши, спасибі
Набрбста^ися, таюся, ешся, м .= Н а тобі— і своя брехня набридла. Ном. № 6873. броститися.
Н абрйдливвй, а, ѳ. Надоѣдливый.
Набростйтися. См. Набрбщуватися.
Набрйднути. См. Набридати. . .
Набрбщуватися, іцуюся, ешся, сов. в.
Набрйжжувати, жую, еш и набрйж? набростйтися, щ уся, стишся, и . Пустить
кувати, кую , еш, и . Морщить, стяги почки (о деревѣ), налиться (о колосѣ).
вать въ складки. Набрйжжувати чбботи. Ліс набростився. Черк. у. У ячмені колос
Такъ сдвигать голенища, чтобы они были набростився. Мил. 93.
въ складкахъ. Харьк. у.
. .
Набруднйти, ню, нйш, гл. Напачкать,
Набризкати. См. Н абризкувати..
нагрязнить. Желех.
’• Н абрйвкувати, кую , еш, сов. в. паНабрунйтися, нюся, -нишея, гл. Пус
брйэкати, каю , еш, и . Набрызгивать, тить почки. Вже дерево тбрунилосъ. НВонабрызгать.
лынск. у.
*
‘
* Набрит&тися, тйюся, ешся, и . На
Н абрунькбвуватися, ’ вую ся, ешся,
хвататься,.4набраться. Набритавсь довіів. сов. в. набрунькуватися, к^ю ся, ешся,
Мнж. 1 8 6 . / . . .
гл. Пускать, пустить* почки (о деревѣ).
Е абрівник, ка, м .' Дѣвнчій головной Мнж. 186. Виш ні добре вже набрунькува
уборъ изъ' • краснаго или чернаго »плису лися,—тіль-тіль не розів'ється листочок.
іли бархату, также изъ парчи,'—родъ ши- Новомоск. у.
рсцьаго обруча, расширеннаго спереди, охваНабряк&ти, к&ю, еш, сов! в. набрйктывающаго^ голову. Лохв. и Гадяц. ѵу. Сл. (ну)ти, к н у , неш, - и .' 1 ) Набухать, на
Д. Эварн. "
'
1
бухнуть. Набрякнуть (шкурн) водою в
Ш брід, роду, м. Пришельцы, сбродъ. ДнЫрі. ЗОЮР. И. 28. 2) Напухать, на
Набрідь, родя, м. Въ сказкѣ—эпи- пухнуть. Чірка дуже болйть\— бач я к на
теть медйѣдя, набревшаго на рукавицу, брякла. Зміев. у.
^
1' ■
“
полную1 звѣрей: ведмідь - набрідь. Рудч. 4 - - Н абрйклий, ^а, ѳ. 1) Разбухшій. 2)
Вспухшій; Лупала набряклими віями. Мир.
Ск. И. 1. * * ; л
, Н абріхувати, хую , еш, сов. в. набре- Пов. І. 121. Набряклі ‘ж или кидалися—
шѳш, гл. 1) Лгать, ѵналгйть на бились. М ир.гНов. II. 99.1 . V •
Набрйк(ну)тн.: Ой. 'Н абрякати.
кого-нибудь, клеветать ‘ ^наклеветать Зное

ш

Набубніти ^Наважуватися.

Набубніти, вію, еш, іл. і) Набухнуть,
Набурити, рю, риш, гл, Налить много.
разбухнут* (о зернахъ). Кукуруза набув* Вона туди дьогтю набурит • Мнж, 93.
тла. 2) бёзл. Надуть, вздуть (животъ). ПоНабурвув&ти, «Ую, еш, и . Нанести
ласувався на сироватку та й давай ї ї хле- снѣгу. Екатерин, у. Сл. Д. Эварн.
п (т )а т \ так уже нахлестався, гцо аж наНабути, ся. См. Набувати, ся.
бубніло його. Рудч. Ок. II. 191.
Набутний,, а, с. Благопріобрѣтенный.
г Набубнявіти, вію, еш, гл. 1)=Н абубНабуток, т к у , м. 1) БлагопріобрѣтенЯ1ТП. Уже горох добре набубнявів,— пора
ное имущество. 2) Служба сверхъ срока
садити. Новомоск. у. 2) О древесныхъ въ возмѣщеніе прогульныхъ дней.
почкахъ: раздуться предъ тѣмъ какъ рас
Н аб у тій , тй, с. Вріобрѣтеніе.
пуститься. Бруньки набубнявіли на вишній
Набухати, хйю, еш, гл. 1) Наколо
а де-не-де і листочки роспусков. Новомоск. у. тить. Набухали кутччям по спині. 2) На
Набубопіти, ню, нйш, гл. Наговорить лить или наложить слишкомъ много.
Набухатися, хаюся, (ш ея, и . 1) Вдо
иного, говоря невнятно. Чисто набубонів '
воль поколотить (чімъ). Намахався я ко
мені голову.
I. Набув&ти, в&ю, еш, сов. в. набути, сою, набухався ціпом. КС. 1883. XI. 522.
6УДУ> ДЄШ, гл. 1) Пріобрѣтать, пріобрість, 2) Наѣсться, нажраться. Н а тобі, сину,
наживать, нажить. Як я жив буду, то все рака, набухайся та молоти. Ном. Л* 921.
набуду: воли, вози покуплю. Нп. Тією си
Н&бухйкатяся, вваюся, ешся, сл. Налою ми собі більше добра набудемо. О. 1861. кашляться.
VI. 33. (Кулишъ). А хоч і покинеш—пла
Йабуч&віти, вію, еш, гл. Набухнуть,
кати пе буду, а я, молодая, другою на пропитавшись сыростью.
буду. Грин. III. 321. Гроші— набута р іч .
Н&в&бити. См. Наваблювати;
Ном. № 1442. 2) Отслуживать, отслужить
Нав&блювати, блюю, еш, сов! в* напрогульные дни. Іще году требсГ набутії— в&бити, блю, б и т , $л. Приманивать, при
тиждень, бач, лежала.
манить, привлекать, привлечь (многахъ).
II. Набув&ти, в&ю, еш, сов. в. набути,
Нав&жити, с я . См. Н аваж увати, ся.
бую, еш, и . Обувать* обуть,,надѣть обувь. .
Наважийй, &, б. Склонный къ чемуНабула без панчох патинки. Котл. Кн. II. либо. Не беріть цьою чоловіка до себе: та
25. Чоботи набував. Мир. ХРВ. 49.
він такий пасажний до горілки, шо все
I. Набув&тися, в&юся, ешся, сов. в. переносить до жида. Кіевск. г.
Н авіш увати, жую, еш, 'Сов. в. нав&~
набутися, бУдуся, дѳшся, гл. 1} Иріобрѣтаться, пріобрісться. 2) Преимущественно ж ити, ж у , жиш , гл. 1) Взвішивать, взвітолько въ с. в.: Прожить, пробыть доста сить. Наважили чумаченьки та три вози
точно долго. Н і я нажилася, ні я набу соли. Чуб. V. 1037. 2) Налегать, налечь.
лася. Грин. III. 397. Не*'довго я у свою А як наважу, двері виважу. Гол. І. 147.
батечка набувся. Федьк. Вже ж я на полі Не наважуй дуже на цей бік, а то пере
набувся, буйною вітру начувся. Грин. III. кинеш. Кіев. г. 3) Ріш ать, рішить. М а67Г. 3) Въ поел.: Пбки хвалько нахвалить йдргиа здавна вже наважиш такому не су
ся, будькб набудеться, т. е. долго ожи перечити. Г. Барв. 335. Наваж иш злі
дать, пока обѣщанное сдѣлается. Ном. вороги утопити мою душу. Нп. Коли вже
.А* 5680. 4) Нить, вапиться (водки). Шух. ти (вовк) наважив мене їсти, то починай
мене з хвоста. Рудч. Ск. І. 1. 4) Научить,
I. 41.
I I . Набув&тися, в&юся, ешся, сов. в. научить, наставлять, наставить. Другою
набутися, буюся, ешся, и . Надіваться, дня пішли панам поклонитись.- П ани такі
надіться (объ обуви). Чобіт малий,— не якісь сердиті; а горді— аж надимаються.
„Будь покірна"— наважують,— %та до ро
надувається.
Набудбвувати, вую , еш, сов. в. на- боти панської щ ира". МВ. І. 43. 5)—руну.
будув&ти, дУю, еш, и . Настраивать, на Набивать, набить руку, пріучаться, пріучиться. Тільки наважиш руку до якої ро
строить (о зданіяхъ).
Н абундйчкти, чу, чиш, гл. Надуть, боти (на заводі), а він тебе взяв т а й на
растопырить. Набундючити губи. Набун друге місце переставив,— от знов починай
наважувати руку. Кіев. г.
дючити спідницю.
Нав&жуватися, жуюся, ешся, сов. в.
Набундючитися, чуся, чишоя, гл.
1) Растопыриться, взъерошиться. 2) Воз иав&житися, ж уся, жишся, м. 1} Осміливаться, осмілиться. 2) Ріш аться, р і 
гордиться; надуться съ важностью.

Навал—Наверещати.
шиться. Вона на таке наважилась, аби
його привернути до себе. Г. Барв. 454.
Іще Сомко не наваживсь, що в таку трудну минуту чинити. К. ЧР. 344. —на нбго,
на що. Вознамѣриваться, вознамѣриться
что-либо сдѣлать съ кѣмъ, съ чѣмъ. Я
наваживсь на того коня, то й буде мій.
Новомоск. у. Наважмось, браття, па спа
сенну річ. К. Пс. 66. 3) Пристращаться,
пристраститься. Був і нічого собі чоловік,
але як наважився до горілочки, т о ,—ба
чите,— все до жидів переносив. Кіев. г.
НАвал, лу, м. 1) Напоръ воды. Іде
він, аж люнув страшенний сплав, ріка,
ніби море, шуміє, а повінь все гірше бутніє\
приходить на місце, де міст стояв, а навал і в'язи, і міст урвав. Федьк. Поезії.
І. 91, 2) Наклонъ (стоящаго столба).
Волч. у.
Н авалите. См. Навалювати.
Навалув&ти, лУю, еш, гл. Набѣжать,
найти толпой. Ті миші, що в степу ба
гато, не тут наплодились; вони відкільсь
навалували. Новомоск. у.
Нав&льний, а, е. 1) Стремительный,
порывистый. 2) — зіи&. Снѣжная зима.
Лебед. и НВолын. у.
Навальність, ности, ж. 1) Множество,
толпа. Торік у Лебедині навальність була
москалів. 2) Проливной дождь съ бурей.
Навалювати, люю, еш, сов. в. нава
лити, лю, лиш, гл. 1) Наваливать, нава
лить. 2) Въ игрѣ въ карты (въ „віз“ и
пр.) класть одну лишнюю карту сверхъ
той, которая покрыла. КС. 1887. УІ. 464.
3) Навалити вйлу. Приготовить толстыхъ
нвтокъ изъ пакли. (См. Вал.). Дочки валу
навалили. МУЕ. III. 155.
Н авалйти, лйю, еш,* гл. Напачкать.
Півень на жердочці сидить, да все... все...,
да к у п у 'таку наваляв, таку здорову. Рудч.
Ск. I. 40.
Навант&жѳний, а, е. Нагруженный.
Фура навантажена бочками з дъогтьом.
Балт. у.
Навантажити. См. Н авантажувати.
Навантажувати, жую, еш, сов. в. н а
вантаж ити, ж у, жиш, м . Нагружать, на
грузить, навьючивать, навьючить, накла
дывать, наложить. Хоч як було наванта
жиш віз снопами, чи на гору, чи в до
лину, їй (кобилі) усе одно, гцо по рівному.
К. (Хата. 65).
Наварйти. Си. Наварювати.
Навйрювати, рюю, еш, сов. в. нава
рйти, ріЬ, риш' гл. 1) Наваривать, нава
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рить. Ой вечеряй, моя мати, коли нова*
рила. Мет. 10. Не в такому наварювали,
та вигдалгі. Ном. Л* 4236. 2) Привари
вать, приварить желѣзо.
Навб&кир, нар. Навыворотъ, наоборотъ.
Вони прийняли мог слова як раз навбакир.
Навбйч, нар. Съ виду, на видъ.
Навбйтки, нар. Въ выраж.: гуляти
навбйтки. Игра на праздникъ Пасхи кра
шеными яйцами: бьютъ яйцо о яйцо, и
тотъ, чье яйцо выдержитъ, забираетъ раз
битое яйцо своего партнера. Чуб. ІУ. 43.
Н авбідыпви, мор.=Завб}лыпки.
Наввѳрлб, нар. I) Наоборотъ. 2) Напрямикъ, не держась дороги (пойти); гру
бо напрямикъ (сказать). Сказати навверле.
Наввйперѳдки, нар. Въ перегонку,
взапуски. Біжать скидки наввипередки,
один другою не дожене. (Загадка: колеса).
Н аввйпинви, нар. На вытяжку. Іван
стоїть наввипинки перед командиром. Стор.
Оп. II. 83.
Наввйринви, нар. Выныряя. Бризнув
в воду..., наввиринки пішла душа. Котл.
II. 42.

Н&ввйшеи, мар.=3аввишви.
Н&вг&дь, нар. Наугадъ, наобумъ. За
губив мірку клятий жид та так навгадь
і зробив, через те й малі двері. Камен. у.
Навглйбш ви, кяр.=3авглибш ки.
Н авгад, нар. Огуломъ. Угор.
Навд&в, навдйву, нар. Едва-ли, врядъ
ли. Чи батько дома?—Навдак. ІІолт.
Навдбри, навдерйнці, нар. На-удерь,
на-убѣгъ. Вони тоді кинули і барана тою
та на вдери. Рудч. Ск. І. 174.
Навдивовйжу, нар. На удивдевіе.
Мені навдивовижу, як ще його козаки слу
хають. ПІевч. 280.
Навдйранці, нар.-=Навдери. Давай
навдирангШ О. 1862. УІ. 45.
Навдогйд, мор. Чтобы догадались. Нав
догад буряків, щоб капусти дали. Ном.
№ 5700.
Навдбводо, навд&сола, нар. Вокругь.
Земля ходить навдокола сонця. Ком. Розм.
І. 14.
Навдьбри, мар.=Н авдери. Бач,—добра:
матір покинула, а сама навдьори. Мир.
Пов. II. 90.
Н&ВѲ8ТЙ. См. Навовити.
Навербувати, б^ю, еш, гл. Навербо
вать. Пан Пулявський навербував полк
шляхти. Стор.
Наверещати, щУ, щйш, и . Накричать,
наговорить рѣзкимъ крикливымъ годосомъ.
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Наверзти—Навздогін,

Наверещала, повну хату, та все чортзна-що!'
Наверзти, зу, збш, іл. Наговорить
вздора.
Наверзтися, зуся, збшея, гл. Пред
ставиться, привидіться, попасться. Як наверзстмя на очі, то й куплю. Черк. у.
Навѳрлб, т/7 .= Н а в в ѳ р л е . 1) Дивись
гцо ти робиш: наверле становили стовпа,—
товщим краєм угору! Треба товщим у
землю. Волч. у. 2) Харько' наш потяг
ярами й тинами надерле. Сумск.^у.
Навернений, а, е. 1) Обращенный,
повороченный. 2) Навалений. Прийшов,
аж. тале злеш камнем навернений. Рудч.
Ск. І. 86. 3) Обращенный (въ віру). Баба
та каж, як і вона, відьма, а дочка гас ке
навернена. Мнж. 138.
' '
Навернути, ся. См. Навертати, ся.
Наверт&ти, тбю, еш, сов. в. навер
нути, ну, неш, гл. 1) Поворачивать, по
воротить. Сірі воли навертає. Рудч. Чп.
’89. Хусткою махнув, вісько навернув: „А
руш ай, віськоу під Бендер-місто!\ О. 1801.
XI. 56. 2) Наваливать, навалить. Зіма за
мети навертає. Мир. ХРВ. 125. Було мене
притопити и камень навернути, а щоб же
я не зринала й цього лишенька не знала.
Грин. III. 312. 3) Рідко*' появляться, разъ
появиться. То те він робить, то те, то
йде, то їде,— як гість додому навертає.
МВГ
. І. 44. Хиба обідати та на ніч на
верне додому, а т о есе ка базарі. Мир. Пов.
II. ^8.‘ 4) Обращать, обратить. Синів ізраілевих наверне до Бога. Єв. Л. І=. 16.
Вона довго молилась до Бога, щоб навернув
чоловікове серце знов до любови. Левиц. І.
4974,.Наверни мене на жидівську віру.
Мнж. 122. 5) Сворачивать, своротить на
кої\Ь. Н а другою навертати не. годиться:
це не я, а він зробив. Черниг. г. 6) .На
верстывать, наверстать. Сщара хоче у хазАйстві навернути,, що до чщ ..витратила.
МВ. І. 28. В ін хоч і прогуля, так вій і
наверне. Миргор: у. Слов, Д. Эварн.
* *> ‘Ш вѳрт&тися, ТЙЮСЯ; ешся* сов. в.
навернутися, иУся, нешся, гл. 1)^ Пово
рачиваться , поворотиться.А-2) Наваливать
ся? навалиться." 3} Заходить, зай ти /зй ізжать, заіхать. Почали й старости навер
татись. Св. Л .г13. Навернувся в хату.
*Одна 'ж біда минулась, а дрі]іа. незабаром
навернулась. КС. 1882: X. 86. Навернетеся
було хто з панночок сусідок?, дскитуктьСя.
М ВГ(0. 1862.- іП. «47). В и увечері навернітъся? 0 / Т 8 6 2 / ѴІГ 37. 4) Обращаться,

обратиться. До Христа навернувсь. 5) Ду.
шй не навертається. Противно (кому). Як то
його душа навернеться у п'ятницю ско
ромне їсти. Ном. Л? 537. 6) Навертатися ка
бчі. Попадаться на глаза. А як Парася
навернеться на його очі гарді та смутні,—
одвертає од неї очі. МВ. II. 27. 7)— на
думку. Приходить на умъ. І пані моя тож
мені на думку навертаються. МВ. (0« 1862.
III. 59). г
Н авертіти, См. Н авірчувати.
• - Нйвертом, нар. Пбрш ик нйвертом,
другим нйвертом и ’т. д. (вайтй, 8&Іхати).
Въ первый разъ* во второй разъ и т. д.
(зайти* заіхать).
Н&вершнйк, кй, м. Верхняя ‘ крышка
у маслобойной кадки. Вх. Зн. 35.
Я&вѳсѳлйтися, люся, лйш ея, и . На
веселиться.
Нйвѳсом, нар. Небрежно, лишь - бы
сбыть съ рукъ. Навесом робити* Харьк. у.
Н&вестй. См. Наводити.
Нйвѳть, нар.= Навіть.
Навзавбд, нар. = Навзаводи. Народ
біг навзавод, а инший трюхи. КС. 1882.
’ іѵ ; 171.
Н&В8ЙВ0Д&Х, нар. Встрѣчается только
въ фальсифицированной думѣ „На побѣду
Ч игиринскую напеч. сперва у Срезневскаго („Запор. Старина- ), а потомъ у Мак
симовича (1849). Коней день і ніч навзаводах держали, до гетьмана Наливайка доі рогу верстали, Макс. 54. Ошибочно упо, треблено въ такой формѣ вмѣсто навзйводи.
Навзйводи* нар. Во весь опоръ, въ
карьеръ, во всю прыть* взапуски. За ли
царем тим воєводи що тьху навзаводи ле
тять. Котл. Ен. УІ. 74. З парубками лі
тати навзаводи,— ото були його забавки.
К. ДС. 4. <
\ Навзйем, нар. Обоюдно, взаимно. В зи
ваючи себе навзаєм Христовими против
никам ^ обидві... К. Кр. 13.
Навзаклйд, нар. Объ закладъ. По
бився Максим навзаклад. Мир. ХРВ. 145.
Н&В8ЙХ0ДИ, нар. На закаті, на захоІѢ.- Питаєте, у. якій добі поганка буває?
У мене саме під обіди, а в хлопця мою,
то так, як навзаходи сонце. Лубен, у.
Ш взбіч, нар. Стороною. Не поїхав
навпрдстець, а навзбіч.
* Навзвипг, нар. Выше.
Навздогін, нар, Въ погоню, в і догонку. Як ухватить лорлиця макогін да по
біжить за'припут нем навздогін. Чуб. V.
1155. '
4 ’
г

Навздогі аці— Навідити.
Навздогінці, ка/?.=Навздогін. Навздо*
гіниі не націлуваться. Нои. № 5265.
Н&В8Н&В, нар~ Навзничъ. В ін так г
впав навзнак. ЗОЮР. і. 260.
Навзнакй, нар. 1 )= Н авзн ак . 2)—
даватися, дітися. а) Показываться» пока
заться. Як були' ми колись панськими, крі
паками, так вона така булау що було і
навзнаки не дається; а тепер сама заба
лакала, така т иха та добра до людей.
Новомоск. у* б) Давать, дать себя знать.
Дались мені навзнаки чоловічі кулаки. Нп.
Навибивати, вію , еш, іл. Выбить, вы
колотить (многое).
Н авибіріти, рію, еш, и . Навибирать.
Н авивіти, вію , еш, сов. в. навину
ти, ну, нбш и навити, в ’ю, в ’іш , гл. На
вивать, навить, наматывать, намотать. Ос
нова приготовлена, починає ткач навивати
гг на варстат. МУЕ. III. 20. В четвер
моя мит рано встала, навинула' куже
лину, та й не пряла. Грин. Щ . 325.
Навиворіт, нар. , Наизнанку, навыворотъ.
Н авигдядіти, дж уг диш, іл. Научить
ся, привыкнуть, имѣть успѣхъ. Мнж. 186.
Н авидітися, дію ся, ешся, гл. Наглядѣться, насмотрѣться. З ким люблюся— не
наговорюся, з ким кохаюсь— не навидаюсь.
Чуб. У. 150,
Н авидиріти, рію , еш, гл. 1) Повыд
рать во <множествѣ. 2) Отнять во мно- •
жествѣ. ‘
* '
Н івйдіти, дж у, ДИШ, ІА.. Любить. ‘
В ін насидить цід дівчину. Борз. у. Вони
його дуже навидйи зроду. Федьк. * * !
Навйдіти, джу, диш, іл. Насмотрѣть,’ усмотрѣть. А 'в 1печі пироги Кипіли,
а його очі навиділи. Чуб. III. 425.
Ш ви дітиея, джуся, дишся,. ід. / Лю
бить другъ друга. Нені .наші'дуж е обі навиділися. Федьк.
,
Н авиднаці, навидноті н навидноці,
нар. На виду, • на открытомъ мѣстѣ; на
свѣтѣ. На що ти поставив у потемку?
постав на виднаці, на вікні, абощо. Канев.
у. Та покинули навидноті: хто не йде,
всякому видно, шо щось лежить. Харьк.. г.
Навикйти, кйю, еш, сов. в. навйк(ну)ти,
ну, неш, м . Привыкать, привыкнуть. Чого
бик навик, того і вночі реве. Чуб. І. 286.
' Н івилок, лка, м. навйльник, ва, м.
н а в й л ь н я /н і; ж. Количество сѣна,* под
н я т о е 'на вилахъ.л , • .
Навилйдіти, дію, еш, гд.=Вилюдніти. Нічого, він навилядгє,— то й будуть
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люде- Коб. у. Дівчина ця виросте, то навилядіе* Коб. у.
Н авинути. См. Навивати.
Навинутися, нУся, нбшся, іл. Навер
нуться, подвернуться, случайно встрѣтиться.
Н авйняний, а, ѳ. Навитый, намотан
ный» На кийочку навиняний льон. Мет. 263.
Навйпѳрѳдки, ка^.=Н аввиперѳдки.
Н івис, су, м. Снѣгъ, нависшій на
вѣтвяхъ. Як великий навис на лісі, то
врожай буде. Волч. у.
Нависйтй, <?йю, еш, сов. в. навйснути,
н у /н е ш , ілк 1)* Нависать, нависнуть, свѣшиваться, свѣситься. Волосся на лоба на
висає. Ой час-пора до куріня, бо вже хмара
нависла. Чуб. V. 292. 2) Собираться* со
браться во множествѣ. Людей хмарою на
висло. Г. Барв. 207.
Навйсдий, а, е. Нависшій. Під навис
лими скелями стояли мраморяні статуї.
Левиц. І. 221.
Навйснути. См. Нависати.
Нівись, сі, ж .= Н а в и с .
Навйти. См. Навивати.
Навитреббнькуватися, кую ся, ешся*
гл. Напрйхотничаться, накапризничаться.
Н авихнутися, и$ся, нбшся, гл. Навѣдаться, 'завернуть куда. Ніколи до нас
і не навихнегися.
*^
Н а в й ч к а ,к и , ж. Привычка; навыкъ..
‘‘ Н авиш укуватн, кую, еш, гл. Выис
кать (многое). '
/' . ‘
Н авівіти, в ій , еш, сов. в. навіяти,
вію, еш, гл. Навѣвать* навѣять. Ой, віт
рику, наш милий друже, навій нам до
щику мерщій. Гліб. Ю£.
•*
'
Н івід, воду, м. 1) Указініе, наущеніе. 2). Діти нівід. Дать указаніе, йаьеСти
на ц’уть, научить, какъ сдѣлать что-ни
будь. Дом. № 13757.
'
Навідати, ся. См. Навідувати, ся.
Навід вечір, нар»Передъ вечеромъ. Гал.
Навідворіт, нар. 1) Обратно, 2)—сказіти. Возразить.
, \
Навіджіти* дж ію , еш, гл .^Н авід у 
вати^ Кою Бої любить, того й навіджае.
Ном. '№ 42.
Навіджбиий,. а, е= Н авіж ен и й , Навіджена• синиця щигля покидає• Чуб. У.
1124. г
Навідини, дин, ж. мн. Посѣщеніе?
визитъ.
,
\ *
/ Навідйти, віджу, диш, и . 1)==Навідати І. Желех. 2) Нарідило його.. Онъ
обезумѣлъ, одурѣлъ* К ін ь п о б и дорогою
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Навідлі— Навісом.

назад у село. Чоловік переймає, а він ,—як
чавідило його,— все не дається перепняти.
Драг. 148. Чи навідило твою маму? Що
ти робиш? НВолынск. у. См. Навіженство,
навішений, навіджений.
Н авідлі, навідлів, н авід л іг, нар
Наотмашь. X. С. VII. 451.
Н авідувати, дую, єш, сов в. наві
дати, даю, еш, іл 1) Навѣщать, навѣстить; посѣідать, носѣтить, провѣдывать,
провѣдать. Кого Бої любить, тою й на
відує. Ном. № 42. 2) Узнавать, узнать, гдѣ
находится что-либо. Навідала кубелечко, де
вутка несеться. Мет. 86. Ой на току, на
току молотили хлопці, навідали куріпочку,
накриту в коробці. Мил. 107.
Н авідуватися, дуюся, ешся, сов. в.
навідатися, даюся, ешся, іл. Н а д л и 
ваться, навѣдатьсл. От люде уже свое косять, а цей чоловік до свого і не наві
дуєм ся. Рудч. Ск. І. 54. Ти б, кажуть,
хоть би коли небудь до нас навідався. Рудч.
Ск. II. 115.
Навідшибі, нар. Особнякомъ, въ сто
роні, отдѣлыю. Хата стоїть навідшибі.
М ій син Андрій навідшибі живе, а Петро
зо мною. Черк. у.
Навідьиув&ти, мую, еш, гл. Накол
довать.
Навіжбний, а, е. Б е зу м н ы й , сум асш едшій. Юпітер, гнівом роталениїі, влетів до
них мов навіжений. Котл. Ен. VI. 5.
Навіженство, ва, с. Безуміє, сума
сбродство.
Н авіж ки
дав&ти.
Предупреждать,
предостерегать, предувѣдомлять. Барана
стрижуть, а козлу навіжки дають. Ном.
Л? 8005.
Ш вів, вову, м. Подвозъ, привозь. На
ярмарку не купив кавунів, бо навозу не
було. Лебед. у. Не було великого навозу у
сей ярмарок. Волч. у.
Навій, вбю, м. На воя, валъ въ ткацкомъ станкѣ. Навоїв два: верхній, горішній—
находится сзади,—и спідній, долішній—помѣщается ближе къ ткачу, въ нижней
части станка, оба идуть параллельно свлѣныо ткача; у обоихъ на правомъ коицѣ
по зубчатому колесу, которое называется
въ Галиціи также сучка или триб; галицкій триб (въ долішньому навої) для поворачивавія своего имѣетъ еще четыре ручни; для того, чтобы навій удерживался не
подвижно, въ зубцы колеса упирается ходящій па винтѣ, искривленный брусокъ
дерева, различи, формы, назыв. цуґа, а въ

Галиціи пёсик или (въ горішньому навої)
сука. Въ каждомъ навоѣ есть выдолблен
ный желобокъ, называемый ґйра, жолобёць:
въ эти желобки, при помощи особаго сна
ряда, наз. яштруб, ляшток, прут, прикрѣиллются куски полотна, къ которымъ при
вязывается обоими концами основа; послѣдняя навйта на вёрхній навій, отъ котораго
проходить сквозь начйння и бердо (блят)
черезъ мйґіль (гал.) подъ штёном къ спід
ньому навою; поворачиваясь по налравленію къ ткачу, вёрхній навій разматываетъ
основу, которая, уже въ видѣ полотий, на
матывается на спідній навій. См. Варстат,
Кросна. Первыя названія изъ помѣщениыхъ здѣсь - изъ Полтавской губ. (Кон
стантиногр. у. Б. Г.), вторыя и третьи—
изъ Галиціи (Шух. I. 255; МУЕ. III. 17).
Ум. Навійчик. Мет. 218.
Н авік, навіки, нар. 1) Навѣки, на
всегда. Навік замовкло. Шевч. Навіки по
кинув мене. Макс. Як пійду я за нелюба,
то й навіки загину. Мет. 259. У Шев
ченка еще: *заснути навік-віки. 225. 2)
Употребляется въ смыслѣ: въ высшей сте
пени, чрезвычайно. Серцем був па який на
віки. МВ. (О. 1862. I. 71).
Н авіи^ти, н^, нбш, гл. Навѣять. Що
Бог навіне, того ніхто не мине. Ном. Л? 55.
Навірити. См. Нав)ряти.
Н&вірток, тка, м. Коловерть, сверло
съ вращающейся кривой ручкой?
Навірчувати, чую, еш, сов. в. навер
тіти , ч^, тйш, гл. 1) Насверливать, на
сверлить дыръ. 2) Наматывать, намотать.
Заболіла головонька, заболіла, гцо велику ку
делицю навертіла. Ни. О. 1862. VI. 62.
Навірйти, рйю, еш, сов. в. навірити,
рю, риш, гл. Дявать, дать въ доліъ. Ш ин
карочка мене знає, на сто рублів повіряє.
Бал. Я..
Навіса, си, ж. Свѣсившійся съ деревьевъд! пр. снѣгь. Желех. См. Навісочка.
Навісити. См. Навіш увати.
Навіснйй, б, б = Навіжений. Оже
нився навісний та взяв біснувату, не зна
ючи, що робити—запалили хату. Нн. Люд
навісний нехай скаженіє. Шевч.
Навісник, ка, лс. Испорченное намісник
(см.). Ум. Навісничок. Братіку-навгсничку,
сядь собі на кріслечку, не продавай сестри
за руб за чотирі. Грин. III. 543.
Навісноголбвий, а, е = Навісний.
Тютю на тебе, навісноюловий! Ном. Лё 0364.
Навісом, нар. Нахально, силой. Треба
0

9

9

0

Навісочка - Навмана.
уперед довідаться, чи дасть він хат у, чи
ні, землемірам, а навісом не можна. Черн. г.
Навісочка, ки, ж. Украшеніе, подвѣшеяное на обрядовомъ свадебномъ дерев
ні,-— ГІЛЬЦІ. Що в нашому гільці средряні
навісочки. Мил. 141. См. Навіса.
Навістйти. См. Навіщ ати.
Н&віт, навіть, нар. Даже. Погинули
депутати шляхетної вроди, навіт тая
дрібна шляхта, т иї хлібороби. IIп. Навіт»
в Ізрагля такої віри не знайшов я . Єв. Л.
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Навіщ&ти, щйю, еш, сов. в. навістйти,
стйш, гл.—Н авідувати, навідати 1.
Навіщо, нар. Для чего, зачѣмъ. На
віщо сліпцеві дзеркало? Ном. № 5227.
Навіщув&ти, щ^ю, еш, м. Предска
зать, многое предсказать. Дурні були ци
гане: гцо вони мені навіщували! Г. Барв.
250.
г
Н авіяти. См. Навівати.
Ш вк а, ки, до.=М авка. Желех*.
Навкйдки, навкйдьки, навкидй, навкидячй,
нар. Бросая, бросивъ. Вдарив кий
ѴП. 9.
Навіт&ти, т&ю, еш, гл. ч3айти. У сей ком навкидки. Харьк. г. Хтось буде та•
двір Бог навішав, Ісус Христос народився. >нувати: коли не зруч, то навкидя. Ном.
№ 11371. Не догнав, так навкидяча кийка
Чуб. III. 321.
Н авітній, я , в. Захожій, чужой; не за їм кинув. Зміев.; у
Н авкір и иавкірки, нар. Наперекорь,
давно явившійся. Це чоловік новітній, він
здалека відкільсь. Канев. у. У його були на зло. Желех. То мі навкір робиш. Год.
воли Новітні й коні новітні: часто міня- III. 389.
Навкіс, на;>.=Навкосй. Желех. См.
лись то по одній, то по кілька штук,—
і
сьоюдня пробудуть, приведуть їх до його, Навскіс.
Навколінці, ш р ~ Н а в к о л іш к и .
а завтра й нема. Верхнеднѣпр. у.
Н авкбліш ках, нар. На колѣняхъ.
Навітритися, рюся, ришся (на кбго),
Навколішках
Галя перед образами стоїть,
а . Попасть подъ вѣтеръ, дуюіцій отъ тебя
на кого-либо. А вже коли навітришся на як дитина, та гіркими плаче. Хата, 14.
Навкбліш ки, нар. На колѣни. Вона
кнура, то хоч як будеш від його далеко,
так і впала навколішки. Кв.,
то він почує духом і втече. Черном.
Навкбло, нар. Вокругь, кругомь. В
Ш віть, нар. См. Навіт.
Н&віч (кому), нар. Предъ глазами, на Луцьку все не по людську: навколо вода, а
глаза. Покликали судді Івана Процькочі в середині біда. Ном. № 720.
Н авкбльки, нар. На колѣни, на конавіч. (
Навічний, а, ѳ. Вѣчный. Нема... лѣняхъ. Мнж. 186. Вони його цілують та
не переходячого на божому світі, нема навкольки перед ним .падають. Мнж. 139.
Навкбпить, нар. Рикошетомъ. Дай ка
повсгчасного, навічного — або перейде, або
мінця, я кину навкопить. Иолт. г.
привикнеш. МВ. (КС. 1902. X. 149).
Н&вічийй,
й, 6 = Навіжений. А
Навкоси, навкоей, нар. Наискось,
він на нього так як навічний, так і ки- косо. См. Навскоси. Катерина навкоси пенувсь. Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
ретяхнут свій рот. Левиц.
Н авічник, ка, м. Испорченное наміс
Навкоткй гр&ти. Игра въ дни празд
ник. См. Навісник,—въ другомъ варіантѣ ника Пасхи: катають яйца по желобв^
приведенной тамъ пѣсна стоить: Навічни- изъ лубка, иногда просто съ бугорка, и
чои. Грин. III. 432.
чье яйцо, катясь, ударится о другое, тотъ
Навішати, шаю, еш, и . Навѣшать. выигрываетъ. Ив. 41.
Навішав на плече лик. Рудч. Ск. I. 80.
Навкруг, иавкругй, нар. Вокрутъ,
Скрізь по селах шибениці, навігиано трупу. кругомъ. В неї домик біленький, навкруг
Шевч.
тополі. Чуб. V. 328. Х ат у... своїлЛ вій
Навішений, а, ѳ. Покрытый чѣмъ-лвбо, ськом у три ряди навкруги обставив. Рудч.
повѣшеннымъ на немъ. Божничок, виши Ск. І. 151. Куди понесем його: чи через
ваним рушником навішений. МВ. (О. 1862. город, чи навкруги? Рудч. Ск. І. 167,
Ш . 57).
Навкул&чки, нар. На кулачки, В и 
Н авіш ки , нар.
Н авіж ки. Ном. ходь же завтра навкулачки. Котл. Ен.
.4 здоб.
:ПГ. 47.
Н а в іт н ій , я , в. ? Навітній царенко.
Н авлбжачви, нар. Яежа, въ яежачеиь
Рудч. Ск. І. 118.
положеній.
Навіш увати, пгуи), еш, сов. в. н аві
Навмаий, навканй, иацжанці, наввати, шу, енш, гл. Н авѣш рать, яавѣсить. ^ иаий, пар. ІІаобумъ; куда попало, наугадъ.
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Н&вманякй—Навпереваги.

Поемами Лазара' співами. Ном. № 1335.
Ом, буде иавмана стрибати. Рудч. Ск. I.
64: Навмачя росказую!л Шевч.
Н авканйкй, мар. Намекал. Навманяки буряківІ щоб капусти дали. Ном. № 5700.
Навмйенѳ. нар. Нарочно, уішшлевно,
намѣренво.
Навмір. нар. Какъ попало, безъ раз*
бора. Іван. навмір ІЇв гусят.
Навмір^щѳ, нар. На смерть. Так дому
вале навміругце і йшлось.
Навнув&ти, іл. Надоѣсть. Рубай, ру
бай, не поставкуй,' як нарубаш, домій
вандруй! Біда би ю вандрувала, коли м уже
нотувала. Гол. П. 553. Вх. 3н.*38.
Навбдити, дж у, дяш, со^,* в. навбстй,
вѳд^, дбш, гл. 1) Наводить, навесть. 2)
Направлять, направить. Учительку розумну
матимеш,— наведе на добро. Св. Л. 83.
Молоді хазяї, думав, чому й на пуття не
навести. Св. Л. 244. 3) О животвыхъ: ро
дить, 'народить. Собака навела чуиенят.
4) Много наваривать, наварить. Щоб невеликий був горщик: нащо його наводити у
такому великому,— хиба вони поїдять?
5}~6ком (на нбго, на що). Взглядывать,
взглянуть (на кого, что). Як тільки оком
наведу, то і вгадаю, де співака. Греб. 389.
6)'Нав6дити личко. См. Личко.
Навбиити, ж у, 8иш, сов. в. навезтй,
8^, ибш, іл. Навозить, навезть. Дідова
дівка навезла усякої всячини. Рудч. Ск.
П. 58.
Навозйти, ж ^, 8ИПГ, м.=П онаво8ити.
Зо всього ссіту навозили у замок'найдорожчих напиткгв. Стор. МПр. 67.
Наводів&ння, ия, с* Родъ вышивки
на тудупахъ гарусомъ. Камен. у.
Наволікати, кйю, еш, сов. в. наволоктй, лоч^, виш, гл. 1) Натягивать, на
тянуть. 2) Нанизывать, нанизать на нит
ку. Желех. 3) Вышивать особымъ способомь. 4) Навлекать, навлечь. Од- Бога
помсту наволікав. Наволоктй пеніб на кбго.
Обвицитьѵ напрасно.
Борз, у.' . Ном.
И 13545. *
*
Наволівбтися, к&юся, ешся, сов. в.^
наволоктйся, ч^ся, чешся, гл. 1} На/гягиватьСя, натянуться; стягиваться, <|гянуться. 2) Нанизываться, нанизаться.
Н аволічй,
и .= Н аво д ск ти . Желех.
.
Наволічний, а, е. Посѣянный „наво-'
л6ком“. Чого се жито таке рідке?—Д воно
наволічне, то й рідко зійшло. Павлогр. у.
Ш волок, к у , м. Жнивье, йо которому
посѣднъ иодъ борону хлѣбъ (безъ вспаш

ки). Н а наволоку бува часом хліб кращий,
як на сраному. Камен. у. См. Наволоком.
Н іволока, К к, ж. = Волока. Гол.
Од. 75.
Наволбкои, нар. С іяти наволбком.
Сѣять наж яи вье' подъ борону или рало,
СХО. XIII (2), 196. Я к посієш наволоком,
то і вродить ненароком, а як посієш густо,
то не буде пусто. Харьк. у.
Наволоктй, ся. €м. З авол ікати , ся.
Нйволоч, чі, ж. Сволочь, сбродъ.
Наволочйти,
чиш , гл. 1)==Наволокти. 2) Надѣть (о нав^лочкѣ). Тра нову
наволочити пігиевку. НВолынск. у. 3) Прой
ти извѣстное количество пахота бороною.
Наволочйтись, ч^ся, чиш сяѵгл. Вдо
воль побродяжничать.
Навонйти, нйю, еш, гл. Навонять.
Желех.
Наворожйти, ж ^, жиш, гл. Наколдо
вать, нагадать.
Ш ворот, ту, м. 1) Поворотъ. Желех.
2) Возвращеніе; повтореніе. Желех. Дру
гим, трётім еіс. нйворотом. Во второй, въ
третій еіс. разъ. Желех.
Ш воротень, тн я , м. Раст. АІсЬетіІІа
ѵнідагів. Вх. Пч. I. 8.
Ш вороти, нар. Возвращаясь снова.
Пак підемо навороти Моченюка драти.
Гол. I. 160.
Наворбтник, к а , м. Раст.=Наворотень
ДІсЪетіІІа ѵиідагіз. Лв. 96.
Навороч&ти, чйю, еш, м .= Н авертати .
Бий, сину, бий, бий, научай,— на свій ро
зум наворочай. Грин, НІ. 308.
Наворбчувати, чую, еш, ід.= Н авертати.
Навоскунйти, к^ю , еш, гл. Навощить.
Желех.
. .
Навощйти, щ ^, щйш, и .= Ш в о с к у вати.
Навп&к, навпакй, нар. Наоборотъ,. напротивъ, въ противную сторону. .Дарма,
гцо вкупі ночували, а тілько одно туди, а
друге туди, головами навпаки. Г. Барв.
392. Покотила паляницю навпаки сонця.
Кв. І. 133. Я дала (хліба), та мабуть
паляниці тогді їй забажалось. Вона взяло й
кинуло навпаки.' Г. Барв. '439.
Навп& ткк, нар. На опашку.' Йадів
свиту навпагики. НВолынск.
Навпѳрѳв&гн, нар. Кто кого Переві
сить, колеблясь въ ту и другую *сторону.
Грбтися навлеревйги. Кладуть доску среди
ною на какую-либо подставку такъ, чтобы
концы ея оставались свободными и могли

Навперед-^Йавспракжкй.
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балансировать; на каждомъ концѣ садится' * буде', & як навпрошки, то Хиба завтра* О.
по играющему, которые и приводять въ 1861. ѴѴ 71. .
Навпрямбць,навпрямкй, нар. 1)=Н авколебательное движеніе доску. Отсюда взя
тое, пйраженіе- ато употребляется въ зна простбць. 2) Прямо, напрямикъ, откровен
ченій:' бороться съ кѣмъ— чья возьметъ, но. То такий чоловік, гцо ти йому все
чье преимущество будетЪ. Грйвся він з до навпрямець кажи: гаразд буде.
Навр&титися, чуся, тишся, гл. 1) При
лею навпереваги. То попадалъ вънесчастье,
стать,* привязаться. Навративсь, як со
то снова побѣждалъ препятствія.
Навпербд, нар. 1) Впредь. 2) Впередъ, бака. Мн&. 186. 2) Упереться, заупря
раиѣе. Я на вперед снігу дровП з лісу при миться. Як навративсь та й навративсь:
не оддає та й не оддає "грошей. Мнж. 186.
віз. Каменец, у.
,
Навпѳрбйми, нар. Навстрѣчу, на пере^
Навр&тливнй, а, ѳ. Привязчивый/ на
рѣзъ. Чечуга п о б ігла а , навпфеіімгі вибіг доедливый. Васильк. у.
з'дрючком чоловік. Св. Л; 3. •
*
Наврѳктй, ч^, чбш, гл.=Наврочити.
Навперемінки и навперемінку; нар.
Наврбкувати, кую, єіп, гл.=НавроІІоперемѣнно. Помагають їй полота, то ' ч'увати. Як неба й землі нам не міряти,
одна, та друга навперемінку. IV Барв. 67. так і мені вам не наврокувати.
Навпіл, нар. Нополамъ,
Навротин, на, м. Раст. Яапісиіа енгоНавпір, нар. Наперекор!», въ нику
раеа. Лв. 101.
.
Иавпір робе. НВолынск. у.
"*
Наврочити. См. Наврочувати.
Навпіслй, нар. Виослѣдствш; потомъ,
Наврбчувати, чую, єш.сов. в. наврбнбслѣ. Навпісля чую— мій пан аж заслаб. чити, ч у , чиш г и. Причинять, причинить
Левиц. І. 147. Навпісля дає вона молодому несчастіе, порчу, болѣзнь посредствомъ
два хліби. О. 1862. IV. 27.
словеснаго пожеланія, завистливой илц не
Навпбмацки, нар. Ощупью. М и не хо* уместной похвалы. Головонька моя бідна,—
чемо йти навпомацки. Левиц^ І. 163.
хтось жінку навпочио. Чи не той то її
Навпбмірки, нар.— нести. Нести ведро врік, гцо д<тіра з хати втік? Либонь то
идвоемъ, поддерживая коромысло съ двухъ ті наврочили, гцо мак потолочили. Гриіі.
Сторонъ въ то время, какъ ведро нахо III. 360. А вже нашу худобоньку навро
дится посрединѣ коромысла. Он малі дів чили люде. Чуб.’ V. 1131.
Наврйд, нар. Едва-ли, врядъ-ли. На
чата несуна> відро вода навпомірки.
Навпбслі и н&впослй, нар. = Нав- вряд, чи є в Кузьми гроші. Ном. № 5617.
післй. Коб мені той розум наперед, -що
Н авсйдячки, нар. Сидя. Виріс, ' як
тепер навпосл?. НВолынск. у. Оце вже нав- кіт навсидячки. Ном.
8600.
посля... то гце й його вчу. Г. Барв. 5.
Навскйч, нар. Въ ’галопъ.
Навпралкй, нар. Ііапрлмикъ, прямиНавскіс, нар. Наискось. Желех. Змікомъ, прямо1. Екатерин, у. Слов. Д. Эварн. евск. у. См. Навкіс, навкоси.
См. Навпростець.
Навскосй, ж ф .= Н авскіс. Харьк.
Н авприсідки, навприсядки, нар. Въ
Навсл&тися, шлюся, шлбшея, гл. На
присядку. Навприсідки і колесом крутився. слаться. Ледачим" наробишся, лінивим НавМкр. Н. Пани ну гарцювать, да хто, каже, шлешся. Ном. Де 10841. (Не опечатка-лн
навприсядки, хто на столах* Рудч. Ск. 1.75. вм. нашлешся?).
» Навпростець, нар. Напрямикъ, прлНавсбнні, нар. На солнечной сторонѣ,
микомъ. Від серця до Бога навпростець до на освѣщенномъ солнцемъ мѣстѣ. Посіяв
рога. Ном. № 94. Навпростець тілько во гречку навсонні. Харьк. ‘
рони літають. Посл. Хиба він знає, куди
Навсп&к, нар.^--Навпак.
'
до раю навпростець? Св. Л. 57.
Навспйньки, иавспйнячки, нар, На
Оавпрбтй, п а р . І) Противъ, напротивъ. цыпочкахъ. Аж навспиньки стає, виглядає
І с у с с ів н а в п р о т и с к а р б о н и .
Єв. Мр. XII. дівчину. Черк. у. Попіюпав наш пан Пи
41. 2) Навпрбти нбчі. ІІредъ наступленіемъ сарь, ходючи перед справником навспинячки.
ночи. 3) Навпрбти {хати, йти. ѣхать, идти Кв. II, 217.
на встрѣчу. І д е н а в п р о т и й о го ч о л о в ік ко- *
Навспіл, нар. 1) Пополамъ. Подіяли
н я ч к о ю . Рудч. Ск. І. 90. І д е д о р о го ю <к о л и
гголе навспіл з сусідом. 2) Насквозь. Ця
й д е Ч о л о вік Н а в п р о т и й о г о . Рудч. Ск. 1.89.
пляма навспіл сукна пройшла.
Навпрошкй, яар.=Навпрост6ць. Ном.
Навсправжки, навспр&жки, навспрбж*
^ 11406і. Як п о ї х а в к р у го м , т а к с ь о го д н я не, нар. Дѣйстввтёльно, подлинно, гк са-
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момъ дѣлѣ. Сестру Дідона мала Ганну,
навсправжки дівку хоч куди. Котл. £н. 1 .19.
Навстбэкѳнь в н&встіж, нар. Настежь.
Н австоіф витись, ж уся, жипгся, гл.
Наежиться, стать дыбомъ. Волосся в мене
на голові... навстопужилося. О. 1861. УН. 4.
Ш всторч, нар. Стоймя, отвѣсно. .
Н австбячви, нар. Стоя, въ стоячемъ
положеній. Мнж. 154.
Н&встріч, нар. 1) Навстрѣчу. Гаду,
гаду, а він навстріч. Ном. № 5769. 2) При
первой встрѣчѣ, съ перваго раза, по пер
вому впечатлѣнію. всть у нас сестронька
Маруся, шлешься до пег зі Львова воевода.
Вона його навстріч не злюбила, забачивши
його, ворітечка замкнула. Шлеться до неї
Степаночко еї: вона його навстріч полю
била, забачивши його, ворітечка одчинила.
Рк. Макс.
Ш встйж , навстяж й, кор.=Н австіж .
Навстяж двері одчинила. Котл. Ен. Всі
навстяжй ворота одперли. КС. 1882. IV. 169.
Навс^пор, нар. Наперекоръ, въ пику.
Н&вський, а, е. Мертвецкій. Встре
чается только въ вираженій: Нбвський Велик
день— Пасха ыертвецовъ, по народнымъ
вѣрованіямъ, въ четвергъ на послѣдней
недѣлѣ великаго поста. Чуб..III. 14. См,
Мертвёцький Великдень и Мёвський Велик
день. См. Мавський. Ном. Л» 361.
Навтбк, навтёки, навтікачй, навті
к и, нар. Убѣгая, убѣгать. М и до йою, а
він зразу від нас на толоку навтек, та й не
знайшли. Новомоск. у. А він навтеки.
Черниг. г. В ін через тин так і перескочив
та навтікача. Рудч. Ск. II. 152. Як ка
жуть— підібравши клунки, а ну! чим тьху
навтіки драть. Котл. Ен. VI. 83.
Навтик&ти, кбю, еш, гл. Воткнуть (во
множествѣ).
Навтин&ти, нбю^еш, гл. 1) Отрубить
(во множествѣ). 2) Наурѣзывать.
Н&втікачй, навтіки, нар. См..Навтѳк.
Навтіш&тися, ш&юся, ешся, м. На
тішиться, нарадоваться. Хоч бачила, хоч
не бачила—навтіимлася. Мет. 50.
Навтрюхи, нар. Бѣгомъ. М ахнув в те
місив навтрюхи. КС, 1882. XII. 625.
Навтьбки, н«р.=з=Навтіки.
Н автякй, нар. Намекал. Навтяки бу
р я т , гцоб капусти дали. Чѵб. І. 269,
* Нав^сся, ся, с. Едва пробивающіеся
усы. Дарма, гцо був молодиком безвусим,
ніхто з його молитви не сміявся, бо серед
братиї, з своїм навуссям русим, в стоянні

був рівсн монахам довговусим. К. МВ.
II. 132.
Н&вхильки, на/?.= Н ахильці.
Ш вхрѳст, нар. Крестообразно, иАкресть. Обмахнулись два лягиеньни нав
хрест шабельками. Нп. Нцвхрест руки дер.
жить. Нп.
Навч&ння, ня, с. 1) Обученіе, преподаваніе. В самому методі навчання не
видно... навіть і помислу про те, щоб знание
в голові... організувалось у думанне. К. Кр.
34. 2) Науськиваніе, подзадориваніе.
Навчбти, чбю, еш, соп. н, яавчйти,
ч ^, чйш, ід. 1) Учить, поучать, поучить,
научать, научиті». Навчай мене, моя ма
тінко, як свекорку годити. Мет. 222. Увій
шовши в школу, навчав. 6в. Мр. І. 21. На
дббрий рбзуи навчбти. Поучать, наставлять.
Заберу обойко (синів) до себе на коліна, та
почну на добрий розум навчати—як умію,
так і навчаю. МВ. II. 9. 2) Науськивать,
науськать, подговаривать, ігодговорить.
Навчатися, чбюся, ешся, сов. в. на*
* вчйтися, ч^ся, чйшея, іл. Научаться, на
учиться, учиться. Перед екзаменом не на
вчитися. Ном. № 184. Лучче ж йому в бать
ка та в матері простого господарства на
вчитись. К. (О. 1861. І. 313).
Навчбний, а, ѳ. Обученный; пріобрѣтенный наукою. Краще розум прирожден- ■
пий, ніж навчений.
Навчбння, ня, с. Ученіе. Навчення св.
церкви. Левиц.
Навчйтель, л я , м. Учитель.
Н авчйтѳлька, ки, ж. Учительница.
Левиц. І. 277.
Навчйти, ся. См. Навчати, с я . .
Н авч^н ку, нар. Вслухъ.
Навшйрки и навшйршки, нар. = 3 а - ;
вширки.
Н ав’язйти, ся. См. Нав’язувати, ся.
Нав’йзвуватий, а, ѳ. Навязчивый, на
зойливый, надоѣдливый. Константиногр. у.
Н ав’йзливий, а, е —Н а в я з к у ватий. ч
Н ав’Й8(ну)ти, 8ну, неш, гл. Набиться,'
завязнуть. Ж ясо у зуби, нав'язло. Він їй у
зуби нав’яз. Они его не спускають съ
языка.
Н ав’йзувати, вую, еш, сов. в. нав’я 
зати,
жеш, гл. 1) Навязывать, навя
зать, связывать, связать. Нав'язала снопів
з двадцять. 2) Привязывать, .привязать.
Виявились і баштани в степу з нав'яза
ним по тичках пір'ям, гцоб то хижу по
лохати птицю. О. 1862. IX. 62.
Нав’йзуватися, зуюся, ешся/ сов. в.
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№

я а в ’яаАтися, жУся, жешся, іл. ІІриста- ні тітка, ні мамка не пізна. Екатер, г.
ьать, пристать, привязываться, привязать*- Слов. Д. Эварн.
ся. Раз пройшлось йому йти уночі вуНагАльний, а, Ѳ. 1) Спѣшный. Н амилею, а відьма нав'язалась на його собагальна робота. 2) Внезапный. Нагальна
кою» Драг. 394.
смерть. Як хмара на нас іспала (лихо наНАв’яиь, зі, ж. Навязчивость, привя- іальне). Нон. № 2096. 3) Бурный, норы*
зыванье. Не йдімо повз корчму» бо там вистый. Нагальний вігпер.
куми та побратими%то буде нав'язі баНагАльність, ности, ж. 1) Спѣшность.
хато• Канев. у.
2) Внезапность. 3) Бурность, порывистость.
ІІАга, ги, ж. Иозоръ, стыдъ.
соНагАльно, нар. 1) Соѣшно. 2) ВнеР?м * ^
щ0 тебе сусіди не люблять. запно. з) Бурно, порывисто. Нагально дише.
Волынск, г. Слов. Д. Эварн.
и х
_
™
о \т т
НагАбати, баю, еш,гл. ІІреслѣдовать.наНагАна, н и , ж. 1) Выговоръ. 2) Попадать; трогать. Яструб нагабає всілякі РиЦ?юе> хУла' ” аГ4им Д*™=ДОгб«М ДІЛІ.
птахи. Вд. Зн. 38.
^
«в!в«“ ** дадУть' ти “ • «явним».
Н&гавйці, сю-, лік —Ногавиці. Шух. І.
‘0 ,
**
•153. Не видав Гриць нагавиць: то ся вбги ЛТ н ®т а »
ниш, гл. Упрекнуть.
рае, ш р о зр а є. Ном. К 2594.
Н агаи^ти к*, нбш, м . П Вспомнить.
Нагбвкати, каю, еш, и . Н алаять.. ч НВодын- У- 2>Напомнить. Добре,, що я
Н&гйвкатися, каюся, ешся, гл. НаІі ыганув,
,
лаяться
Нагаиьбйти, блю, биш, и . Обругать,
НАгавки, вок, ж. мн. = Ногавиці. 0СР&мить*
Гол Од 75
Наганйти, нйю, еш, сов. в. нагнати,
Нагадбтй, ся. См. Нагадувати, ся.
ж ен^ н6ш> и ' 0 Нагонить, нагнать куНагбдування, н я, с. Напоминаніе.
да:лвб°- яа что-либо. Та повій, вт ре, та
„ .
буинесснькии. та нажени хмару чорнеНагадувати, дую, еш, сов. в. нага- сеньку. ц п< Холоду нагнАти. Напугать, надАти, дію , еш, гл. 1) Напоминать, напом- КрИЧать на кого-либо. Чому пані-матка
нить. Нагадаєш же мені, щоо я не забула ^
%й
Св л б0< А ^
зробити, що мати веліли. Харьк. у. 2) нагнала я вам холоду? Черниг. г. 2) СгоВСДОМІШПІ, ВСПОМНИТЬ, припоминать, при- нять> СЧ)гнать въ ^ДН0 мѣсто многихъ.
помнить. Не нагадаю игєі пісні.
Вставай, невіхно, та вставай, молодая!
Нагадуватися, дуюся, ешся, сов. в. д -^
1і0р0вПу що од батька нагнала.
нагадАтися, дАюся, ешся, и . Вспоми4д з) Прогонять, прогнать. Желех.
наться, вспомниться, припоминаться, при- 4) д огонять д' гаать. д огнав и аж ^
помниться Иону нагадАлося. .Ему пришло
5)~гор{лки. Выкуривать, выкувъ голову. Нагадалось вражш бабі молодою рЙТЬ много водки.
бути. Нп.
НагАрбати, баю, еш, гл. Набрать иного,
НагАечка, ки, ж. У м. оть таг Айка.
нахватать. Помруть,— та нічого нагарбаН а ^ Щ е,
м' Ув* отъ нагАй.
ною не в'13ЬМутъ 3 собою. Мир. Пов. II. 42.
НагАй, гай, м. Нагайка, плеть. Як візьме
п
,
тт
нагая в руки, як почне періщить жидів/
Нагарикати, каю, еш, іл. Наворчать.
Рудч* Ск. II. 194. Донським нагаем підН агарикатися, каюся, ешся, и . На
ганяв. Котл. Ув. Нагаї'ще. Кулачище під ворчаться.
бочмщс, нагаїще в головище. Чуб. У. 482.
НагартувАти, т^ю, еш, гл. Закалить
НатАйка, ки, ж .= Н а г а й . Коваль ізро- (мш£ ° предметові»).
^
би» дротяну нагайку. Рудч. Ск. І. 60. Ум.
НагарцювАтися, цююся, ешся.гл. НаНагАєчка. Шумить-іуде нагаєчка коло мою гаРВОваться.
,
тіла. Чуб. V. 128.
НагарчАти, чу, чйш, гл. Наворчать (о
НагАйний, а„ &^=Нагальний. Бо вхсе
и сердитомъ человѣкѣ).
мому миленькому нагайна робота. Чуб, V.
НагарчАтися, чУся, ч ся, и . Наж>р1
чаться (о собакѣ и сердитомъ человѣкѣ),
Н агалунити, ню, ниш, іл. Вымочить
Н агатйти, чу, тиш, и . 1) Сдѣлать
въ ввасц&хъ. Я вже яєць нагалунила па запруду, 2) Наложить много. Нагатила
крашанки. Харьк.
пшона в куліш, щр й ложкою не повернеш.
НагаяУнитися, июся, нишся, гл. На*
Н агбйкатися, каю ся, ешся, гл. Накри
шіться (пьянымъ). Нагалунивсь так, що чаться: „гей!а
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Н агетьм анувІти ся,н ^ню я, ешся, іл. Шевч. 606. Нйгла смерть. Скоропостижная
смерть. Боронь, Боже, від наглої смерти.
Долго побыть гетманомъ.
Нагйбати, баю, еш, гл. Найти, набресть
’ Н&глити, лю, л и ш ,'ы ; Торопить, по
; ,
на Что. Ходив, ходив і нагибав десь у ку нукать. Желех.
мочку ляд у,шшо він ї ї досі й не примічав.
Ш глість, лости, ж. І) Спѣшность.
Мнж. 1В. їхав козак з України да наги 2) Внезапность. Желех.
Н&гло, нар. 1) Скоро, быстро. 2) Вне
бав дівчину край долини. Грин. III/ 193.
запно. Бодай нагло зслщ. Ном. № 3781.
Ш гибка, ки, ж. Находка.
Нагйбиутися, нуся, яѳшся, гл. Много Нйгло вмбрти. Скоропостижно умереть. Ум.
претерлѣть. Доле моя..* Я ся з тобов не Наглёнько. Дякуємо попоиькові: нагленько
нас одправив. Гол. IV. 439.
набулаь та лишень нагибла. Гол. І* 238.1
Н аглузувіти, 8^ю, еш, и —8 кбго.
Нагйй, і , 6, Нагой, голый. Аби душа
Насмѣяться, наиздѣваться.
ч *■" .*•
сита та тіло не наш. Ном. № 9891.
Нагилйти, лю, лйш , гл. 1) Набрать,
Н аглуийтися. См. Н агдум лятися.
Н аглумлйтися, лйю ся^йш ся, сов . в .
наложить много.. Чимало нагилив на віз
усякою збіжжа. 2) Нагйлити. Доставить, нагдумйтися, клю ся, мишся, гл. Глу
предоставить,, набрать. Ватаг має наги миться, наглумиться, насмѣяться. Наглу
мився з мене, да ще й перед людьми. І’.
лити депутатові людей1 Шух. І. 189.
Нагин&ння, ня, с. Нагибаніе. Желех. Барв. 111.
Н ігл яд , ду, м. Присмотръ. Желех.
Нагин&ти, нйю, еш;* сов. в. нагнати,
Наглядйння, ня, с.—Н агляд. Желех.
и^, нбш, гл. 1) Нагибать,'нагнуть, накло
нять, наклонить. Нагинай гілляку, доки
Наглядйтѳль, л я, м. ГІрисмотрщикъ.
молода* Ном. № 6Й06, 2) Склонять, скло Як я поїду, хай він Суде нсплядатель до
нить^ покорять, покорить. Не диво бага моєї хати. Васильк. у. •
тим скарбом трясти і золотом людей під
Н агл яд іти , дію , еш, гл. І гов. в.
свою волю цагинати. К. (О- 1862* III. 23). наглйдіти и наглбдіти^ дж у, диш, гл.
Й а г е н й т е с я , н ію ся, 6ШСЯ, сов. в .
Насматривать, насмотрѣть, увидѣть/ Здо
нагнатися, н^ся, нбшся, гл. Нагибаться, бич нагледівши певну, ж<)с не ‘ІЇждвтгхя
нагнуться, наклоняться, наклониться. Аж поокиви. К. ІІсал/ Вона воює давно йою
верби нагинались слухать тую мову. Шевч. нагляділа. Мир. ХРВ. 174.—I I сов. V*. на
146* Що робити—не прибити, жати— глянути, ну, неш. а) Уввдѣть, здмѣтить.
не нагнеться* Мет. 40,
Тут не страшно, моє серце,— люде не на
Н агйркати, каю. еш, гл.=Нагарчати. глянуть. Г. Барв. 75* б)—когб, що. Над
Н агйркатися, каюся, ешся, ?л.=Н а зирать, присматривать, присмотрѣть ' (за
гарчатися.
кѣмъ, чѣмъ). Дітей наглянути. Лукаш.
Н агідкй, дбк, м. мн. Раст. Ноготки, 84. П і йдем, пообідавши, наглядами; як
Саіеініиіа оШсіпаїіз- Вх. Пч. І. 9. Ой на сіно скидатимуть. Г. Барв. 108. Боже!.,
горі, на горі зацвіли нагідки* Грин. III. 232. ти все бачиш, все знаєш... ти один нйгляШ гідний, а, е. Удобный для совер- даєш над землею. Мир. ХРВ. 55. в)—до
іпенія чего-либо* (о времени, случаѣ и пр.). кбго. Заходить, зайти мимоходомъ, нага
< "• *ч Як же настав день нагідний, коли Ірод дываться, навѣдаться.
.На
на свої родини бенкет справив .* 6в. Мр. " Н аглядітися, яс$ся, дйш ея/
ем
отрѣться.
З
рук
наробитись^
з
ніг'нахо
VI. 2 1 .г ...
Нагірній, я, е. Горный, находящійсл дитись, а з очей наглядітиеь. Ном. Лі 4560.
Ш глядом, нар. Не выпуская изъ виду,
на горѣ. Живе не дома він, а в замку десі>
слѣдомъ; Чоловік її... хутенько з дому,*та
нагірньому старому. К. ПС. 36.
Н агірчйти, ч$ , чйш , и* Сдѣлать за нею зараз і пойшов наглядом: кудггвона
піде. Рудч. Ск. І. 172..* І Л / ^
"
горькимъ.
'
'
Н аглйдувати, дую,, еш, г д ^ Н а г л я 
Н&гле, кар.=Н агло. Котл. Ен-' Нагле
д а т и . Заковуєш в кайдани мог ноіѵг, далявмер. НВолынск. у.
{
дуєш ступні мої мизерні. К. Іов. 29..
Наглбдіти. См* Н аглядати.
Н&глядці, нар. Не выпуская изъ виду.
.. Нйглий, а, е. 1) Скорый, быстрый.
2) Внезапный, неожиданный. Тупі матін Сей наглядні ходив за батюшкою. Св. Л. 69.
Н аглйнути. См. Н аглядати і II.
ку уэісс не страх, а нагла радість стре
Н аглйти, лйю, еш, гл.= Н аглити.‘
пенула. Мкр. Р. 56. ...Божий суд правди
Н агніти. См. Наганяти.
вий, наглий, серед шляху тебе осудить.

Нагніватися—Нагороджувати.
' Н агніватися, ваюся, ешся, гл. Разсердиться, разгнѣваться. Нагнівався Лій
маленькій та й до мене не говорить. Чѵб.
У. 1189.
Ш гн іт, ту , м, Натяскь, дапленіе.
ЯіёЛех.
Н агнітйти. Ся. Н агнічувати.
Нагнічувати, чую, еш, сов. в. нагні
тити, чу, тиш, ід. Нажинать, нажать,
надавливать, надавить, придавливать,.при
давить. Повалив мене та гцо й коліном
нагнітив. Лебед. у. Язик отсрп, замерзла
мова, мов камінь сердечко намів. Мир. Г. 24.
Нагноїти, ною, ї'ш, и . Унавозить.
Нагноїтися, ноюся, їшся, гл. У наво
зиться.
НагнУздувати, дую, еш, сов. в. нагнузд&ти, д4ю, еш, ід. Зануздывать, за
ву здать. В ін боре... уздечку золоту, нагнуздуе нею коня. Рудч. Ск. 1. 108.
Нагнати, ся. Си. Нагинати, ся.
Н&го, нар. Наго, голо.
Наговорити, ся. См. Наговорювати, ся.
Наговорювати, рюю, еш, сов. в. на
говорити, рю; риш, ід. 1) Наговаривать,
наговорить. 2) Наклеветывать, наклеве
тать. Що уже не робили, як з неї не вну
шались, що дідові не наговорювали, а їй
усе байдуже: робіт ь собі мовчки. Рудч.
Ск* II. 55. Наговорив на його сім міхів го
ріхів. Св. Л. 299.
Наговбрюватися, рюгося, ешся, сов. в.
наговорйтися, рюся, ришся, ід . Нагова
риваться, наговориться. З ким вірно люб
люся,— не наговорюся. Мет. 29.
НагогОшцтися, ш уся, шишся, ід . На
хохлиться, надуться. Чого сидиш да напи
валася, чого сидиш—наюгогиилася? Рк. Макс.
Н&года, ди, ж. Случай, удобное время.
(Юда) шукав нагоди, щоб видати Його їм
без народу. Єв. Л. XXII. 6.
Нагодйти, дж у, дйш, ід . 1)— когд.
Случиться кому быть. Посилався (до дів
чини), хотів гг взяти, нагодила дідча мати
товариша в хат і. Гол. І. 252. 2) безл. Во
время Явиться кому. Воно б і вкрив був,
коли Семена швидко нагодило. НВолын. у.
Нагод йтися, дж ^ся, дишся, гл. 1)
Прійти во-время, поспѣть, <попасть. Вчора
перш а пала, а к білому світу старости
на -слід, нагодилися. Мет. 123. Прийшов
дячок молоденький* прийшов, не барився;
:чумаченько із дороги на те й нагодився.
•Нп: 2 ) Случиться, встрѣтиться, попасться.
Щ о^~- наняли?— Ось іде за мною. Якась
селючка нагодилась. МВ. І. 25.
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НагодОвувати, вую, еш, сов. в. наго
дувати, дую, еш, ід. Накармливать, на
кормить. Попа одним обідом не нагодуєш.
Ном. Я 218.
НжгаїО, нар. Всі; совершенно. Жінки
наголо осі иокотухи. Шевч. В мене тільки
пара щупслят, а то все один уюн наголо.
Сим. 150.
НяголОватхи, тож, аг. мн. Раст.: 1)
Сігзіиш агѵепве Ясор.; 2) Липпаеа суаноі(іез І)ес. ЗЮЗО. І. 118, 125.
Наголбвач, ча, м. Оглаяль (у узды).
Ніголовож, вжа, м. Тулья шляпы.
Гол. Од. 57, 69.
Ніголос, су, м. Удареніе. Желех. НЙгодос положиш. Поставить удареніе.
Яаголосйтн. См. Наголошувати.
Наголоситися, ш уся, сиж ся, гл. На
плакаться громко.
Наголошувати, шую, еш, сов. в. вагояоейти, шу, сиш, гл. 1) Провозглашать,
провозгласить. Як би я знав, то наголосив
би тебе дохшором ка сході. Ромен, у. 2)
Дѣлать, сдѣлать удареніе въ словѣ. Желех.
3) Только въ сов. в. Н&вооить, напричитывать. Наголосила повну голову.
Нагод Убитися, бл о с я , бжшся, гл На
ляскаться вдоволь.
Нагомоніти, ню, н іш , м. 1) Нагово
рить много. Нагомонів стільки, що і в трц
мішки не забереш. Часто въ значеній: на
шуміть, накричать. 2)—на иОго. Накри
чать па кого. Нагомонів добре ка свою
жінку. Драг^ 111.
Нагомонітися, нюся, яйш ея, гл. На
говориться.
Нйгояцеж, нар. Вдогонку. Я погонцем
побіг моїм конем кошлатим. К. М. і X. 37.
. Нагбнити, ню, ниш, ід .= Н а га н я тя.
Поїхав староста на лови в темнії ліси,
дуброви, там його дробний дощ нагонив,
лисиї шубоньки помочив. Лукаш. 151.
Нагбня, иі, ж• Погоня. Бачимо, що
вже нас нагоня знаюняє. Борз. у.
Нагоріти. См. Нагоряти.
Нагорнути. См. Нагортати.
Нагорбда, ди, ж. Награде. Нагорода
ваша велика на небі. Єв. Л. VI. 23. Ло
пат а— заплата, а Бої — нагорода. Ном.
№ 4608.
Нагорбджувати, джую, еш, сов. в.
нагородйти, дж у, диш, гл. 1) Награждать,
наградить. А хто ж мені нагородить .за
мої труди? Гол. І. 280. Я б думає наго
родити його послугу тим, щоб настано
вити титарем. Г. Барв-, 170. 2) Наіго-
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Нагороджуватися—Нагуготіти.

раживать, нагородить. Нагородив хлівів за
для овець, а овець чорт-ма.
Нагородж уватися, д ж у ю ся, ешся,
сов. в. нагородитися, дж уся, дишся, гл.
Награждаться, наградитьсл. Все може нагородитися, іно страх ніколи. Нои. № 4899.
Нагорожйти, ж&ю, еш, м .=Н агородж увати.
Нагорт&ти, т&ю, еш, сов. в. нагор
нути, иу, неш, гл. Нагребать, нагрести.
Взяв ціпа... і нагорнув проса під сніп,
Рудч. Св. І. 56.
Н&горь, рі, ж, Нагаръ. Нагори на і по
тові. Константнногр. у.
Нагорюватися, рююся, ешся, гл. На
гореваться. Я ж уже нагорювалась і на
скиталась із тобою. Мил. 207.
Нагбряний, а, е = Н а гір н ій . Ііагоряна
земля. Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Нагорйти, рйю, еш, сов. в. нагоріти,
рю, рйш, гл. Нагорать, нагорѣть.
Нагосподарювати, рюю, еш, гл. На
хозяйничать.
Нагота, ти, ж. Нагота. Полов'яний
хліб не голод, а пачогняя щ ючка не на
гота. Ном. Л* 5355.
Наготбвити, влю, виш, іл. Нагото
вить; приготовить. А сама наготовила їй
повнісіньку скриню усякої худоби, Рудч.
Сяй II. 57.
Наготбві, нар. Наготовѣ. Стояла по
стеля наготові для проїзжих панів. Стор.
Наготувати, тую, еш, іл.=Н аготовити. Наготуй шабельку та й воюй зі
.мною. Чуб. У. 425.
Награватися, в&юся (граібся), ёшся,
. сов. в. нагр&тися, рйюся, ешся, гл. 1) На
игрываться, наиграться. Е , там буде чим
Кузьмі награться. Ном. 7667.2) Издѣваться,
наиздѣваться, насмѣхаться. Жиди з Христа
награвалися.
Нагрѳб&ти, б&ю, еш, сов. в. нагребстй и нагрѳбтй, бу, б&ш, гл. Нагребать,
вагресть, сгребать, сгресть. Нагріб купу
сміття, а вивезти нічим.
Н агреиітися, млюся, мйшея, іл. Нагреиѣться. Настучишься, нагремиться, дрі
бен дощик зійде. Чуб. У. 144.
Нагриз&ти, 8&ю, еш, сов. в. нагрйвти,
ву, 8бш, гл. Нагрызать, нагрызть. Желех.
Н агрівання, и я , с. Нагрѣваніе. Вода
од нагрівання береться парою. О. 1862.
III. 82.
Нагрів&ти, в&ю, еш, сов. в. нагріти,
рію, еш, гл. Нагрѣвать, нагрѣть. Н у, то й

справді нагрівай окропу.' Рудч. Ск. І. 123.
Нагріти чуприну. Поработать до йота.
Нагріватися, в&юся, ешся, сов. в.
нагрітися, гріюся, ешся, гл. Нагрѣваться, нагрѣться, согрѣваться, согрѣться. Як
їс т и , т а к н а г р іє т ь с я , а
із м е р з н е . Н ш . № 1 0 8 3 9 .

я к р о б и л и ^ гн а к

Нагрімати, маю, еш, гл. Погрозить
накричать на кого. Желех.
’
Нагрін&ти, м&ю, еш, гл. Гремѣть
слегка. Грім нагріма—дощ буде. Екате
рин. г.
Нагріти, ся. См. Нагрівати, ея.
Нагрішйтя, шу, шйш, гл. Нагрѣшйть.
Нагрішиш та й покаємся. Стор.
Нагрббок, бка, м. 1) Надгробный ка
мень, ламятпикъ надгробный. 2) Эпитафія, надгробная надпись.
Нагром&джувати, джую, еш, сов. в.
нагром&дити, джу, диш, гл. 1) Сгребать,
насгребать. Нагромадили сіна чимало. 2)
Громоздить, пагромоздить. Я намножив
беззаконня... нагромадив їх без ліку. К.
Псал. 98.
Нагром&джуватися, джуюся, ешся,
сов. в. иагром&дитися, дж уся, дишся,
гл. 1) Грести, нагрестись вдоволь. 2) Гро
моздиться, нагромоздиться. 3 ) Набираться,
набраться, пасобираться. Там засіли всі
мої папери і рукописи, які в міно нагро
мадились до 1Н47 }Юку. К. XII. 12.
Нагрубка, к и , ж. Нападки, вокленъ.
То нагрубка була на меж та й годі, а я
зовсім не брав. Новомоск. у.
НагрУдник, ка, м. І) Наірудникъ.
2) Лифъ безъ рукавовъ, пришитый къ
юбкѣ. Черниг. г.
Нагруж&ти, ж&ю, еш, сов. в. натру8Йти, жу, 8Йш, гл. Намащивать, намостить
іцебнемъ.
НагрУвати, с я= Н агр ю к а ти , ся.
Нагрущ&ти, щ&ю, еш, гл. Уговаривать,
наставлять, научать. Давай вона його нагрущать, щоб як приїздить він до неї, -то
іцоб своїх собак дома кидав. М ик. .39.
Скільки ні нагрущай дітей, а як н е с л у х н я н і,
то и не хотятъ добре робити. Волч. у.
Нагрюкати, каю, еш, гл. 1) Насту
чать, нашумѣть, нагремѣть. 2) Захватить
гдѣ-либо, встрѣтить, напасть. Я к до нагрюкають якою жида,— там йому й ка
пець. Екатер. у. Слов, Д. Эварн.
Нагрю катися, каю(чУ)ся, каеп(чиш )ся, м . Настучать, нагремѣть, нашумѣться.
Н агуготіти, ч у , тйш , и . ІІагудѣть,
напіумѣть.

Нагукати—Надання.
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Нагук&ти, каю, еш, іл. 1) Окликнуть, 301. 4) Въ ішдѣ нарічія: выше, лучше,
позвать кого. Трохе згодом біжить і п і болѣе, сверхъ. Нема в світі над Бош.
вень. пА , сякі-такі,—-кричишь,—як я, де Ном. № 5. Я принесла грошей додому над
не найду зернятко, сам не їм та тс скли сотню. Г. Барв. 249. Тому чоловікові уже
каю; а ви н а мене так і не нагукали“. Мнж. над сто літ . О. 1802. V. 93. Люблю її
73. Нагукай його! 2) Накричать. Нагукай як сам себе— над срібло, над злото. Гол. III.
на його!
393. Не знайдеш річки над Дніпро глибо
Нагул, лу, .и. 1) Жиръ у скота. 2) кий, не знайдеш правди над святу про
Приволье. Дід Семен як поживе ще у на- стацьку, а ні одваги в серці над козацьку.
н/лі сторожем на хуторі, то помолодшає. К. ЦН 182. Над смерть біди не буде*.
Болч. у.
Ном. Зімою вже ніхто над йою ско
Н агилити, лю, лиш, и . Случайно тини не доглядить. Г. Варв. 295. Не буде
найти, наткнуться па что. Бх. Зн. 39.
вже пад мою першу „тну. МВ. І. 7. Над
Нагулювати, люю, еш, гл.— скотину. часто стоить при сравнительной степени.
Пасть ,на хорошемъ нодножномъ корму Над його розумнішого я не бачив. Над Ма
русю нема кралі кращішої. Старод. у.
для откарм Ливані я. Болч. у.
Н агулйти, лйю, еш, гл. Нагулять, на
Надав&ти, даю, бш, сов. в. над&ти,
кутать. Ой літа ж .мої молоденькі, все <ш д&н, дасй,гл. І) Надавать, даті,. Вподолку
те нагуляли« Чуб. V. 275. 2)—сала. Раз- три ітіляри, гцо мі хлопці надавали. Чуб.
добрѣть, растолстѣть.
V. 1103. Всякої веячини матуся надає.
Нагулйтися, лйюся, ешся, м. Нагу Сим. 203. Надає їй бебехів. Стор. 2) При
ляться; наиграться; накутить. От нагуля давать, придать. 3) Давать, дать въ при
лись і полягали спать усі. Рудч. Ск. її. даное. А гцо, вже оженився?— Оженився.—
152. ІІе нагулялось мені, дівчині. Нп.
А надано що за нею? Драг. 373. 4) Да
Нагуркати, каю, еш, нагуркотітн, вать, дать достаточно, удовлетворить
кочу, тйш, гл ІІагремѣть, настучать, на чѣмъ. Узявсь возити у ту піч д}Юва, та
шумить. Прибила, нагуркала, налепет/им, ніяк нг надасте тілько укине,--вж е і нема.
як у щ>чмі. Левиц. І. 225.
Мнж. 72. А мо}по широченному, глибокому,
Нагусти, ду, дбш, и . Нагудѣть.
силенному води не надаси. Гліб. 108. 5)
Н агустйся, дУся, дбшея, ід. Нагу- Назначать, назначить. Новою попа надано
дѣться. Уже ж тая дівчинонька як го до нашої церкви. Кіев. у. 0) Жаловать,
лубка гуде,— нехай гуде, нехай гуде, вона пожаловать, даровать. 7) Надвигать, на
двинуть на какую-либо сторону. Клали сіно,
нагудеться. Гри и. III. 188.
Нагутбрити, рю, р и л , і.*. Наболтать, та на борозенний бік (у возі) надали. 8)
Угораздить. Надала мені нечиста встрять
наговорить пустлковъ.
у
се діло! Ном. .V 1840.
Нагуч&ти, чу, чйш, и . Накричать,
Надав&тися, даюся, йшея, сов. в. навыбранить. Вх. Зн. 39.
д&тяся,
дймся, сйся (до чбго), гл. Идти
Наґвалтув&ти, тую, еш, гл. Надѣлать
къ
чему,
быть ГОДНЫМЪ для чего. Желех.
шуму, крику.
Н аґр аи ^зл ятя, ляю , еш, и . Напи
Над&вбць, вцй, м. и над&вця, ці, м.
сать каракулями, грязно.
1) Датель, даритель, жертвователь. 2) Учре
Н аґунйдзити, джу, диш, и . 1) На дитель, основатель.
бить шишку кому. Мнж. 180. 2) Навер
Надавити. См. Надавлювати.
тіти. на голову что-либо чалмообразное.
Над&влювати, люю, еш, сов. в. на
Мнж. 182.
давити, влю, виш, «д. Надавливать, на
Над, пред. 1) Съ творит, пад.: Надъ. давить, придавливать, придавить. Земля
Стоїть явір над водою. Нп. Зозуля літала надавила йому груди. Левиц. I. 389.
над нами куючи. ІІростяі, гріє руки над
Над&вця, ці, л .= Н адавѳц ь.
полум'ям червоним. МВ. II. 26. 1 царюва
Над&лі, над&лыпѳ, нар. На будущее
тиме він над домом. Єв. Л. І. 33. 2) Съ время. Хотілось би похазяйнувати і на
винит, пад. при обозначевіи времени: подъ, далі дещо заробити. Левиц. І. 500. Дано
къ. В п'ятницю над вечір мати і клик псу м ’ясо,— хоч їж, хоч надальше остав.
нули нас. ЗОЮР. II. 283. 3) Съ винит, Ном. Лё 13673.
пад. при обозначен!и предмета, къ кото
Над&ний, а, е. Способный въ чему,
рому направлено дѣйствіе: къ. Ой вийду годный для чего. О. 1862.1. 72. {Оледыс.),
я над річеньку та й стану думати. Гол. 1.
Надйиня, н я , с. ІІожалованіе. Коро-

Надаремне—Надворі.

480

лгвськс наданпє володимр^яькою і берестейсь
кого владицтва отцеві..*. Жовкочською. К.
XII. 65.
Надарбмнѳ, нар. Напрасно, тщетно.
Надаремний, а, е. Напрасный, тщет
ный. Без твого призначення надаремна
туш, сама даєш, вибіраєш, ах нелюба друга!
Гол. І. 372.
Надарити. См. Надаряти.
Надарйти, рйю, еш, сов. в. надари
ти, рю, риш, іл. Одарять, одарить. Си
дить поруч із нею і надаря її тим щас
тям. Левиц. І. 515. Дарами надарити.
Мет. 376. М ати Божа не возлюбила, не
возлюбили, не надарила. Чуб. ІЦ. 334. Н а
дарив Бог заіщя хвостом. Ном. >е 2484.
Над&ти, ся. См. Надавати, ся.
Над&ча, чи, ж. Прирізка земли къ
уже имѣющеыуел наділу. НБолыи. ѵ.
Надбйння, ня, с. Ііріобрѣтенное иму
щество. І все твоє надбання пожакують.
К. ЦН, 263. Иеділене між нами все над
бання наше. К. ХП. 62.
Ш дбанок, нку, .и. Все благонріобрѣтенное, нажитое.
Надбати, бйю, еш, и . Нажить, нріобрість, благопріобрѣсть, заработать. За
иря на пучками та надбала ручками. Ном.
36 9963.
Надбербжжа, ж а, с. Берегъ ріки,
озера.
Надбережний, а, ѳ. Береговой, набе
режный. Желех.
Надбивати, вйю, еш, сов. в. иадбйтн,
надіб'ю, еш, *д. Надбивать, надбить, от
бивать, отбить кусокъ отъ чего-либо.
Надбиватися, в&юся, ешся, сов. в.
надбитися, надіб’юся, ешся, і.і. Надби
ваться, надбиться.
. Надбйти, ся. См. Надбивати, ся.
Надбіг&ти, гйю, еш, сов. в. надбігти,
біж^, жйш, гл. Прибігать, прибіжіть,
подбѣгать, подбѣжать. Желех. Нас дівчат
усіх гаптувати посадила. Сама а учить
та раз-по-раз надбіга. чи шиємо. МВ. (О.
1862. III. 41).
Надбірбти, рйю, еш, сов. п. иадібріти, бер^, рбш, гл. Надбирать, ііадсбрать
часть чего.
Надбічи, м .= Н ад б ігтя . Желех.
Надближ&тися, лкіюоя, ешся, сов. в.
надблйзитися, жуся, внося, м. Прибли
жаться, приблизиться
Надббркати, каю, еш. гл. 11одрізать
немного крылья, у. птицы.
Надвбзтй. См. Н адвоеятя.
9

_ _

Над веред жаги, жаю, еш, сой. в. надвѳрѳдйти, дж ^, диш, гл. Повреждать, по
вредить (о здоровьѣ).
Надверѳдж&тися, жаюся, ешся, сов. п.
надверѳдйтися, джуся, дишся, гл. Над
рываться, надорваться (при подъем! тя
жести).
Н адвечір/ яадвѳчорй, нар. Иодъ ве
черь. ІІредъ вечеромъ. Надвечір увійшли
ми в село і розбрелись прочанс ‘улицями.
МН. І. 17. Зостанься з нами, бо вже над
вечір. 6в. Л. XXIV. 29. Сонце вже стало
надвечорй. Солнце было на закатѣ. Левиц.
Надвідний, а, ѳ. Надводный. Грин.
III. 604. Лягає він по холодках иадвідних.
К. Іов.
Надвірній, я , е. 1) Надворный, нахо
дя щійсл на дворі. Б надвірній хаті вона
готувала печиво. Левиц. І. 118. НаДвірнє
діло,—робота—работа, производимая, въ
дворѣ, въ огородѣ, въ полі. Мир. Иов. І.
111. Сим. 201. 2) Внішній, наружный.
Сини царства будуть повикидані у тем
ряву надвірмо. 6в. Мт. VIII. 12. Христя
кинулась до иадвірніх дверей. Мир. ХРВ.
216. Надвірне колесо. То колесо въ мельниці, на которое надаетъ вода. Міус. окр.
3) Придворный, состоящій при дворі гос
подина. Надвірне козацтво князя Ост
розького. К. ЦН. 157. Даремне на землі ь
під землею надвірнЯ' шляхта палія шукала.
К. ЦН. 172. Надвірна корогві Надворная
мили ціп. 4)—кабан, свиня. Неоткармливаеммй кабанъ, й —я свинья.. Иадвірніх і
три водіться, та годованих нема.
Надвірнйк, ка, не. Боровъ, не поса
женный въ особое поміщеніе для откармливанія. Брацл. ѵ.
Н адвір'я, р*я, с. Надворье- Діти біиип по надвір'ю. ЗОЮР. II. 28, Щ еми,
Юрасю, із застілля, да цогляжу я по над
вір'ю. Мет. 175.
Надвоє, нар. Надвоє, на , д в і части.
Завіса церковна роздерлась надвоє. Єв. Мр.
XV. 38. Вони собі хат у збудували надвоє:
у одній молоді, а в другій мати. МВ. Обід
ід/1 надвоє: в хаті, ка хто бідніший і
старці—на дворі. Сим. 235.
Надвб8ити,- вожу, вбзиш, сов. в. над*
вбвтй, вѳз^, 8бш, гл. Подвозить, подвезти,
провозить, привезти еще.
Надво8Йти, вож^, везёш, гл. Свезти
часть чего. Уже надвозили трохи жита
з лану.
Надвбрі, пар. Бнѣ дома, поді. откры^

Ѣ
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Надгинати— Надзвичайно.
тымъ небомъ, на дворѣ. Хиба тільки
світу, що у вікні? Єсть іще й на двори
Ном. Лі 5529. М ати твоя та брати твої
стоять на дворі. Єв. Л. VIII. 20.
Н адгинйти, нйю, еш, сов. в- надіґо)гн^ти, гн ^, неш, іл. Пригинать, пригнуть
немного.
Надгнивати, ваю, еш, сов. в. надгнйтн, нию, бш, іл. Надгнивать, над*
гнить. Желех.
Н адгнйлий, а, е. Надгнившій. Желех.
Надгнйтн. См. Н адгнивати.
.Надголодь, нар. Впроголодь. Усе, бу
вало старий їсть небагато, надголодь, гцоб
гце їсти хотілось. Лебед. у.
Надгбннти, ню, ниш, сов. в. наді
гнати. экен^, нбш, гл. І) Подгонять, по
догнать къ чему. Погнав він уогсе козу <
тільки надігнав на дорогу... Рудч. Ск. I.
44. 2) Гнаться, погнаться, догонять, до
гнать. За мной турки надігнали, пана
мого з мене (коня) зняли. Гол. I. 98.
Надгоріти. См. Надгоряти.
Надгорн^ти. См. Надгортати.
Надгортйти, тйю, еш, сов. в. надгор*
н^ти, рн^, неш, и . Отгребать, отгресть
часть. Надгорни трошки жару.
{
Н адгоріти, рйю, еш, сов. в. надгорі
ти, рю, рйш, гл. Надгорать, надгорѣть.
Надгребйти, бйю, еш, сов. в. надгрѳбтй, б^, ббш, гл. Отгребать, отгресть
часть.
Надгриэйти, 8Йю, еш, сов. в. над
гризти, 8^, 8бш, и . Отгрызать, отгрызть
часть.
Надгрббок, бка, лі. = Нагробок. В и•
стоявши службу, Шрам ходив із своїми
од одною надгробка до другою. К. ЧР. 100.
Наддбрти См. Наддирати.
Наддбртий, а, ѳ. Надодраный, надор
ванный.
Наддзюбати. См. Наддзюбувати.
Наддзюбувати, бую, еш, сов. в. над
дзюбати, баю, ещ, и . Надклепывать, надклевать.
Наддирйти, рйю,. еш, сов. в. наддбр
ти, ддѳр^, рбш, и . 1) Надрывать, надор
вать, наддирать, надодрать. 2) Сдирать,..со
драть часть шкуры съ живої на го. Ідну
козу наддер, та вона вирвалася та по
бігла. Уманск. у.
Наддніпрбвий, а, е. Находящійся,
стоящій иадъ Днѣпромъ. Не судилось, як
хотілось, гцоб у своїй хат і, на тій горі
наддніпровій життя зазнавати. О. 1861.
VI. 18.
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НаддніпрЯнець, нц я, ие. Житель приднѣпровья Желех.
Наддніпрйнський, а, е- Приднѣд*
ровскій.
Наддніпрянщ ина, ни, ж. Нриднѣ*
провье.
Наддністрйнець, н ц я, м. Житель
Приднѣстровья. Желех.
Наддністрйнка, ки, ж. Жительница
ІІрвднѣстровья. Желех.
Наддністрянський, а ; ѳ. Прпднѣстронскій. Желех.
Наддовбйти. См. Наддовбувати.
Наддбвбувати, бую, еш, сов. в. над
довбйти, бйю, еш, и . Наддалбливать,
наддолбить.
Наддоїти. Си. Наддоювати.
Наддбювати, юю, еш, сов. в. наддоітк,
ддоіб, дбїш, м. Наддайпать, наддоить.
Надд^ристий, а, е. Вспыльчивый, го
рячій (о челоиѣкѣ). Вх. Зн. 39.
Н аддягтйся/ гн ^ся, нѳшся, іл. Снять
верхнее платье. Приїде, склонила юловою,
добридень... і наперед усьою з хустини і на
стіл ї ї (паляницю), а вже потім і при*
вітатыя і щоб там наддяїтись. Сим, 231.
Надегйти, гйю, еш, сов. в. надегн^ти,
н^, нбш, м. —иглу. Вдѣвать, вдѣть нит
ку въ игольное ушко. Вх. Зн. 39.
Надбржувати, жую, еш, гл. Держать,
править (лошадью). Надержуй, Петре, го
лобельну вліво. О. 1861. V. 66.
Надбрти. См. Надирати.
Наджйти. См. Наджинати.
Наджидйти, дйю, еш, сов. в. нвді(о>
ждйти, ж д^, дѳш, іл. Ждать, обождать;
поджидать, подождать. Братіки мої рід•
иснъкі, сизокрилі орли, гості мої премилі,
хоч мало ви мене падождіть... Дума про
братів оз. КС. 1882. XII. 502.*
На джин йти, нйю, еш, сов. в. • над
жйти, надіж н^, жнеш, іл. Начинать, на
чать жать, немного нажать.
Н аджулйтися, лю ся, лнш ся, и . На-,
питься пьявымъ, нагрузиться. Харьк.
Надзвичййний, а, ѳ. Необычайный,
чрезвычайный. Сталось щось надзвичайне,
диковинне—такс, чого ніколи ив буває,
Ном.,* стр. 288, Л? 7910.
Над8вичййність, ности, ж. Необычай
ность, чрезвычайность; нѣчто, выходящее
изъ ряда вонъ. Желех.
Н&Д8ВИЧ&ЙНО, нар. Наобычайяо, чрез
вычайно.
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Надзвонити—Надівати.

Надзвонити, лю, ниш, гл. 1) Назво*
нить. 2) Наговорить чепухи.
Н&дзвонйтися, нюся, нишся, гл. На
звониться.
Н&дзѳлѳнь, нар. Недозрѣлымъ. Жали
жито ще надзелень.
Надзбмний, а, ѳ. Небесный- В Аллаховгй обителі надземній. К. М. X. 46.
Надвірній, я, в. Надъ звѣздами на
ходящиеся, небесный. Моя надія райськая
иадзірня. К. МБ. XI. 161.
Надзюбати. См. Надзюбувати.
Надзюбувати, бую еш, сов. в. на
дзюбати, баю, еш, гл. Наклевывать, на
клевать.
Надзюрйти, рю, риш, гл. Натечь
струйкою. Діжка тече,—уіянь, скільки под
зюрило.
Надибати, баю, еш, и . Найти, встрѣТить. Лихая доля й під землею надибає.
Ном. № 1728. Гей їхав козак з України,
надибав дівчину край долини. Лукаш. 120.
Н адивитися. См. Н адивлятися.
Н адивлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
надивйтися, влюся, вишся, гл. Насмат
риваться, насмотрѣться. Годі надивлятися
на нього. Я по тобі, луже, не нахожуся,
кого вірно люблю,— не надивлюся, Нп. Він
на неї не надивиться. Мил. 97.
Н адивувати, дивую, еш, гл. Надивить.
Н адивуватися, в^юся, ешся, гл. На
дивиться. Вже й надивувався, вже й на
милувався. Чуб. V. 283.
Надим&ти, нйю, еш, сов. в. надати,
дму, мбш. гл. Надувать, надуть.
Надим&тися, м&юся, ешся, совчв. на
датися, дн^ся, дмбшся, гл. Надуваться,
надуться.
Надйми, мів, м. мн. Паховая грыжа.
Желех. Вх. Зн. 39.
Надир&ти, р&ю, еш, сов. в. надбрти,
дѳрУ, рёш, гл. Надирать, надрать.
Надйсати, саю, еш, гл. Наткнуться на
что-либо, набресть, найти. Шукав своєї
Згуби' та. оие насилу надисав ЄЇ. Берд. у.
Ш дити, дж у, диш, гл. 1) Привлекать,
приманивать. Те паде, що ваде. Ном.
Л? 2693. (Річки) надили дівчат у чисту
воду. К. МХ. 31.
То вже надить
стара дівка молодих парубків до залицяння.
Г. Барв. 250. Там здобиччу ти надив ко
зака. К. ЦС. 65. Старосвітські співаки,
надточи гарним словом уха людське, на добро,
на милосерде наставляли. Г. Барв. 452.
2) Ловить удочкой рыбу. Не надь, рибалко

молоденький, на зрадний гак ні Щуки, ні
лина. Гул.-Арт. (О. 1861. III. 109).
Ш дитися, джу ся, дишся, гл. Быть
привлекаемымъ чѣмъ, кѣмъ. Люде вбогі, а
дівка друга підросла,— на другою приймака
надились. Г. Барв. 175. Панас до неї надитгся та й надиться. Г. Барв. 518. Чи
не того єси така велигина, що надивсь до
тебе потужний пан? К. ПС. 19.
Н&дих, ху, м. Вдохновеніе, наитіе.
Подих правдивої релігії. К. Кр- . 23. М и
всі під подихом твоїм, як струни, грімимрокочемо лицарські думи. К. Бай. 72. По
вінуло тоді по хуторах поетичнім надихом. К. XII. 19.
Надйхання, ия, с.= Н адих. А ти,
моє надиханне спасенне, моя ти музо в об
разі любовиі К. Дз. 191.
Надйхати, ся. См. Надихувати, ся.
Надих&ти, х&ю. еш, сов. в. надих
нути и надхнути, хну, нбш, іа. 1) Вды
хать, вдохнуть (во что), вдувать, вдунуть.
2) Вдохновлять, вдохновить. (Нас) нади
хали думкою лихою. К. Дз. 31.
Надй кувати, хую, еш, сов. в. надйхати, хаю, еш, гл 1) Дышать, надышать
много въ одномъ мѣстѣ или на одно мѣсто.
Желех. 2 )= Надих&ти. Надихала їх ві
рою святою. К. М. X. 35.
Н адйхуватися, хуюся, ешся, сов. в.
надйхатяся, хаюся, ешся, гл. Вдыхать
много, надышаться. Надихався чаду, а те
пер голова болить.
Н&ді, и^ед.=Н адо=Н ад.
Надібва, ки, аи?.,Яйцо сказочное? К.
Дз. 150. Ум. Надібочка. Ось на ралець
тобі курточку приніс,— вона знесе колись
яєчко . золотеньке, знесе надібочку, незнану
між гульвіс: замкнене царство в ній, гар
неньке, хоч маленьке. К. Дз. 151
Н&дібок, бка, м. 1) Кусокъ дерева
или желѣза, годный въ дѣло. Мнж. 186
2) Хозяйственныя принадлежности. Н&ді
бок у піч. Никуда негодная вещь. Лебед. у.
Надібочка, ки, ж. Ум. отъ надібка.
Надібр&ти. См. Н&дбірати.
Н адіб’я, б’я, с. Вещи, имущество. Того
дня хто буде на криші, а надіб'є йою
в хат і, нехай не злазить узяти йою. Єв
Л. XVII. 31.
,
{ Надів&ти, в&ю, еш, сов в. надіти,
діну, иѳш, гл. Надѣвать, надѣть, одѣваті.,
Одѣть. Ой надінь^ милий, ляную сорочьу
Мет. 266. Надівши сині окуляри, він си
дів під іругиею. Левиц Цов. 22. Въ думі
про Ганджу Андибера надіє вм. надіває.
9

Надіватися— Надкусити.
ПІати дорогії несе, на його козацькі плечі
надіє. Мет. 380.
Надівйтися, в&юся, ешся, и .= С п о д івйтися. Братчика з війська ся надіває*
Голов- IV. 548. А ти б на чуже не надівалась, а коло свою дбала. Миргор. у.
Слов. Д. Эварн.
Надівувйтися, в^юся, ешся, гл. До
статочно пожить въ дѣвицахъ
Н адігнати См. Надгонити.
Н адігнати. См. Надгинати.
Надідрйти, наддер^, рбш, гл —Над
дерти. ,
г
Надіенька, ки, ж. Ум. отъ надія.
Наді(о)ждйти. См. Наджидати.
Н&діжна (корова). Стольная# Бугаї...
скачуть на корови... від чого корови ста
ють надіжні. Шух. І. 211.
Н адіїця, ці, ж. Ум. оть надія.
Надійний, а, ѳ. Надежный.
Н адійність, ности. ж. Надежность;
увѣренность. Желех.
Надійно, нар. Надежно. Не надійно.
Нѣтъ надежды. Не надійно, щоб сі любощі
скоренити. Г. Барв. 536.
Надійсь, нар. Чай, вѣроятно. Люде ди
вуються, гцо я весела: надійсь горя-біди не
знала. МВ. (О. 1862. III. 34).
Надійти. См. Надходити.
Н аділ, лу, м. Удѣлъ, награда. Нехай
буде ласкавий привіт щирою серця наділом
моїй праці. Полт. у.
Наділити. См. Н аділяти.
Н аділлйти, и .= Н а д л и т и . Желех..
Наділок? лку? м. Ножны для сабли?
Тоїді козаки щаблями да поділками сухо
діл копали. Лукаш. 44.
Н аділйти, лйю, еш, сов. в. наділити,
лю, лиш, гл. Снабжать, снабдить, давать,
дать кому что, одарять, одарить. Я здо
була (картоплі) аж із Батурина та й
добрим людям наділила. Г. Барв. 419.
Зроби мені коробочку солом'яну, дак я тобі
наділю в'юнів і карасів. Г. Барв. 502. Я
тебе, сестрице, покриваю, щастям з долею
наділяю. Грин. III. 489. Усе добре% чим
наділя Господь чоловіка. Стор.
Надірвйти, ся. См. Надривати, ся.
Надіслйти. См Надсилати.
Надісь, нар. — Надійсь. О. 1862. IV.
107. Та моя хороба надісь не скоро мене
покине. Кіев. у.
Надіти. См. Надівати.
Н адіхбдити и надхбдити, джу, диш,
сов. в. надійти, дійд^, дѳш, и . 1) Под
ходить, подойти, приближаться, прибли
9
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зиться; наставать, настать. Тим часом на
дійшли г люлоді. Стор. МПр. 53. Надхо
дить вовк. Рудч. Ск. I. 22. Надійшли
жнива, достигла Василева пшениця. МВ.
Надходить осінь. МВ. I. 89. Звідусюди надіходять непотішні вісти. К- ЧР. 2) Ино
гда посѣщать, посѣтить, иногда бывать,
быть.
Н адія, дії, ж. Надежда. Козак у до
розі, а надія в Бозі. Ном. № 778. Надія пбвна.
Твердая надежда, увѣренность. Бути при на
д ії. Быть беременной, ожидать родовъ.
Волынь. Ум. Надієнька, надіїця. Маю в
Бога надієньку, ию і сам марно не згинеш.
Чуб. Не 6 мою миленького, моею сокола,
уже моя надпця інеєм припала. Гол. II.
405.
Н адіяння, ня, с. Надежда, ожиданіе.
Е х, братіку! надіялись було ми, та й те
надіяння уже пропало. Іер. Гал. Переясл.
ніч.
Н адіятися, діюся, ешся, гл. Въ Лохвиц.
у.: надійтися, дійюся, ешся, гл. Надѣяться. Наче ви схожі з нашим пани
чем, так не надіяюсь, шоб були панич.
Слов. Д. Эварн.
Над їдйти, д&ю, еш, сов. в. над’їсти,
їм, їсй, гл. Съѣдать, съѣсть часть. Желех
Н ад’їздити, здж^, дйш, сов. в. н ад’ї 
хати, їду, дѳш, гл. Подъѣзжать, подъѣхать. Желех.
Н адкладёти, дёю, еш, сов. в. надклйсти, клад^, дбш, гл Откладывать, от»
дожить часть.
Надколбти. См. Надколювати.
Надколупати, пйю, еш, гл. Надковырлть.
Надколювати, люю, еш, сов. в. над
колбти, лю, лѳш, гл. Надкалывать, над
колоть.
Надкоротйти. См. Надкорочувати.
Надкорбчувати, чую, еш, сов. в. над
коротйти, роч^, тиш, гл* Укорачивать,
укоротить.
Надкосйти. См. Надкошувати.
Надкбшувати, шую, еш, сов. в. над
косйти, кош^, сиш, іл. Надкашивать, над
косить.
Надкраювати, раюю, еш, сов. в. надкрйяти, рйю, еш и надкрбювати, рбюю,
юеш, сов. в. надкрбїти, рбю, їш, і л . Надрѣзывать, надрѣзать, урѣзывать, урѣзать,
укорачивать, укоротить. Як би ви мені
трошки надкроїли чумарчину оцюі а то
дуже довга. Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Надкусйти. См. Надкушувати*
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Надкуш увати, т у ю , еш, сов. в. надкусйтн, шу, сиш, м . Надкущивать, над
кусить.
Надламйти. См. Надламувати.
Надламувати, юую, еш, сов. в. надламйти, мйю, еш, гл. Надламывать, над
ломить.
Н адлетіти. См. Н адлітати.
Надливйти, вйЮ» еш, сов. в. надлйти,
наділліб, наділлєш» гл. Надливать, над
лить, отливать, отлить.
Н адлйнути, н у, неш, м. Подлетѣіъ.
Н адлйти. См. Н адливати.
. Н адлітати, тйш, еш, сов. в. надле
тіти , лечу, тйш, гл. * Подлетать, подлетѣть, прилетать, прилетѣть. Надлетіли
гуси з броду, сколотили з піском воду. Чуб.
V. 138.
Надложйти, ясУ, жиш, м. = Над*
класти.
Надломити, мДЮ, миш, гл. Надло
мить. Щоб гнучи, де не надломить. О. 1861.
IV. 34.
Надлубати, баю, еш, гл. Наковырять.
Надлюдський, а, е. Сверхчеловѣческій.
Йому, а не мені надлюдську силу дала при
рода. К. ЦН. 267. Надлюдська сила в його
слові дикім. К. ЦН. 174.
Надлйти, іл.= Я ад ли ти .
Надмѳншйти, шУ, шйш, гл. Умень
шить, умалить.
Недмеиш йтися, шуся, шйшся, гл.
Уменьшиться, умалиться.
I. Нйдмір, ру, м. 1) Чрезмѣрность.
2) Высокомѣріе, гордость. Прислухались...
до красомовних сеймових докорів „можним
панам, земним богаМи, за їх безумний над
мір. К. Кр. 28.
г
I I . Нйдмір. надміру, нар. Чрезмѣрно.
Н адмірний, а, е. Чрезмѣрный. Желех.
Надміряти, ряю, еш, гл. Отмѣрить
немного.
Надмолотйти. См. Надмолочувати.
Надмолбчувати, чую, еш, сов. в. над
молотйти, чу, ти®, гл. Вымолачивать,
вимолотить часті».
Наднестй. См. Надносити.
Наднбсити, нбшу» сиш, сов. в. надиѳстй, сУ, сбш, гл. Подносить, поднести,
приносить, принести.
Нйдо, и ^ .= Н а д = Н а д і. А надо дверь
ми сам Господь стоїть. О. 1862. IV. 22.
Надоба, би, ж. Нужда, необходимость.
По подобі, то найдем і в кадобі. Г. Барв. 15.
Налп* йтися, блюся, бйшея, гл. Быть
кому. А за лінощами Богу не

молюся,— чим я Богу Надоблюся? Чуб. V
442.
Надобігти, біжу, жйш, іл.=Н адбігти.
Ой надобіг брат до неї: гцо ж ти собі
ізробила? уол. І. 39.
Надебіддя, дя, с. Предобѣдѳнное вре
мя. Полт. г. Слов. Д. Эварн.
Надббиий, а, е. Прелестный, привле
кательный, красивый. Ой на день добрий,
Ясеню надобний, уже я не твоя. Чуб. V.
205.
Надббно, нар. Красиво, прелестно.
Нйдобок, добка, лс.=Надібов.
Надовбйти, бйю, еш, гл. Наковырять,
надолбить.
Надовбйтися, бйюся, ешся, гл. Нако
выряться; вдоволь надолбить.
Нйдовбѳнь, бия, м. 1) Надолбокъ?
2) Болванъ. дубина (о человѣкѣ).
Надовбтй, бу, ббш, м .= Н адовбати.
Нйдовго, нар. Надолго. Хиба надовго
старий жениться: або 'сам умре, або ж ін
ка покине. ЗОЮР. І. 148.
Нйдовжниця, ці, ж. Нѣсколько (менѣе 20) плотовъ сплавляеМаго дерева
(тальб), соединенныхъ вмѣстѣ, одинъ за
другимъ. Шух. І. 181. См. Нашириця.
Надогйд, нар. Намекая на что. Надогад буряків, щоб дали капусти. Ном.
№ 5700. См. Догад.
Надогнути, гну, неш, гл— Н адігнути.
Надождйти. См. Наджидати.
Надозолйти, лю, лйш, гл. Донять.
Падозолила мені катова дзундзуриха. МВ.
(КС. 1902. X. 147). Дуже вже ви нам
надозолили. Стор.
Надоїти. См. Надоювати.
Надбколо, нар. Бокругъ, кругомъ. Кам ’янець вінець: надоколо вода, а в середині
біда. Ном. № 710.
Надокучйти, чйю, еш, сов. в. надо
кучи ти, чу, чйш, гл. Надоѣдать, надоѣсть, наскучать, наскучить. А воює ж т ії
кучері мені надокучили. Ном. № 2085.
Нйдолобень, бня, ле.=Надовбень.
Нйдолок, л к у , м. Нижняя часть платья.
Желех.
Нйдолоика, ви , ж. Нашивка изъ кожи
или сукна па всю ладонь, чтобы не тер
лись рукавицы.
Надолбичити, чу, чиш, гл. Нашить
нйдолонки. Мнж. 186. См. Надолонка.
Надолужйти, жйю, еш, сов. в. надо
луж ити, жу, жиш, гл. 1) Наверстывать,
наверстать, возмѣщать, возыѣстить, попол
нять, пополнить. Я те надолужу, як жи-

Надоптатн—Надряпати.
вий буду• НВолын. у. Хоче своє надолухсити: ~^мо встав, дак тепер качається.
2) Насаливать, насолить кому; надоѣдать,
надоѣсть. Уже як він мені надолужив, то
я рад би його у ложці води утопити.
Кіев. у. А тут ще і Грицько надолужає:
що-дня іде подушне правити. Мир. Пов. І.
119. Цей юд щось не надолужають подуш
ним,— може царь простив. Волч. у. 2) Упо
треблять много, часто. Він по нашому все
надолужа. Харьк. у. В ін горілку дуже на*долужа. Харьк. у.
Надоптйти, пчу, пчеш, и .= Н а8доп тати.
Надбшник, ка, м. Водяная губка, бо
дяга, 8роп§іа ПиѵіаШіз. Ь. ЗЮЗО. І. 137.
Н адбивати, дбюю, еш, сов. в. надоїти,
дою, Іш, іл. Надаивать, надоить.
Надпалйти. См. Надпилювати.
Надпйлювати, люю, еш, сов. в. над
палйти, лю, лиш, гл. Сжигать, сжечь
часть. Надпалена свічка воскова. Сим 232.
Надпивйти, вйю, еш, сов. в. надпйтн,
надіп’ю, п'єш, гл. Отпивать, отпить, вы
пивать, выпить небольшую часть чего. Він
надпиває трохи. Тоді вона несе надпитую
чарку молодій. Грин. III. 431.
Надпйлювати, люю, еш, сов. в. над
пил йти, лйю, еш, іл. Надпиливать, над
пилить.
Надпйтн. См. Надпивати.
Нйдпізь, нар. Поздновато. Ото учора
надпізь пішли ми додому. Левч. 110.
Надпливйти, вйю, еш, сов. в. надпливтй и надплистй, в£, вбш, м. Под
плывать, подплыть.
Надповзйти, 8Йю, еш, сов. в. надповзтй, В8^, 8бш, гл. Подползать, под
ползти.
Надполовйнити. См. Надполовинювати.
Надполовйнювати, нюю, еш, сов. в.
надполовйнити, ню, ниш, гл. Уменьшать,
уменьшить на половину.
Надпорбти. См. Надпорювати.
Надпбрювати, рюю, еш, сов. в. над
порбти, рю, рѳш, гл. Распарывать, распо
роть часть.
Надприрбдній, я , є. Сверхъестествен
ный, чудесный. Сяєво йою духа було чимся надприроднім. К. ХП. 15.
Надпустбшити. См. Надпустошувати.
Надпустбшувати, шую, еш, сов. в.
надпустбшити, шу, шиш, гл. Опустошать,
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опустошить часть чего. Гетьманове... пе
рейшли річку Рось коло Корсуня, надпустошили міста, потягли мимо. К. Хм. 56.
Надрйти, дѳр^, рбш, гл.=Н адерти.
Надривйти, вйю, еш, сов. в; надір
вати, в^, вѳш, гл. Надрывать, надорвать.
Тихо-тихо Дунай воду колише, а ще й ти
хіш Маруся косу чеше, а що начеше, то
на Дунай однесе, а що надриває, то й-на
Дунай пускає. КС. 1883. II. 379.
Надривйтнся, вйюся, ешся, сов. в.
иадірвйтися, в^ся, вешся, гл. Надры
ваться, надорваться.
Надриґйнчик, ка, м. Щеголь, франть.
То шевчики, такі в надриганчж и,— як у
місті. Ном. № 10838.
Н адрйґйтися, ґйюся, ешся, гл. Надергаться, паболтаться ногами. Я к пові
сили запорожці жида, то він надриіавср,
поки одубів.
Надрізати. См. Н адрізувати.
Н адрізувати, вую, еш, сов. в. надрі
зати, ріжу, зкѳш, гл. Надрѣзывать, надрѣзать.
Нідро, ра, с. 1) Нѣдра, лоно: Нехай
Господь ї ї прийме, мою юлубоньку, на своє
надро. МВ. І. 79. Не приймеш кісточок
моїх у рідне надро, де лежить старенький
батечко. О. 1862. IV. 91. 2) Пазуха. Х ліб
десь за надром лежал.
Надробйти, блю, биш, іл. Нарѣзать
кусочками- Желех.
Надрочйти. См. Надрочувати.
Надрбчувати, чую, еш, сов. в. надро
чйти, ч ^, чиш, гл. І) Науськивать, наусь
кать. Надрочив собак на мене. 2) У Стороженка надрочйти употреблено въ значе
ній: быстро написать. Налаюжусь .пи
сать...,— нічого в голову не лізе. Примірявсь-примірявсь, а далі й думаю: він ду
же ласий до дівчат,— нехай же посмієть
ся,— взяв та й надрочив... Стор., Вуси.
Надрубйти. См. Надрубувати.
Надрубувати, бую, еш, сов. в. над
рубйти, бйю, еш, гл. 1) Надрубывать;
надрубить, подрубывать, подрубить. Як
воке надрубає дуже,— дуб похилився. О.
1862. V. 82. 2) Надсѣкать, иадсѣчь.
Надрукувйти, к^ю , еш, гл. Напеча
тать. Надруковано сю книгу вже давно.
Оттут він ввесь, хоч надрукуй. Шевч. 463.
Н адрйгнути, гну, яѳш, іл. Высох
нуть, просохнуть. У гор.
Н&дрйпати, паю, еш, гл. 1) Расцара-
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пать, нацарапать. 2) Нацарапать, напи
сать некрасиво.
Надсйда, ди, ж. Болѣзнь, поврежденіе отъ тяжелой работы; надорванность.
З великого худобою животу надсада, з хо
рошою дружиною серденьку відрада. Чуб.
V. 532.
Надсаджувати, джую, еш, сов. в. надсадйти, дж^, диш, гл. 1) Надорвать, при
чинить вредъ здоровью тяжелой работой
и пр. 2 )—бёбехи, печінки. Колотить, поко
лотить, отбивать, отбить бока, внутрен
ности. Ном. № 8176. Насилу десять чоло
вік його подужали,— деяким таки добре
надсадив бебехи. Стор. МНр. 84. Геи, хто
зо мною вийде битись?.. Я бебехів вам над
сажу. Котл. Ен. II. 15.
Надсаджуватися, джуюся, ешся, сов.
в. надсадитися, дж ^ся, дишся, и. Над
рываться, надорваться.
Надсилати, лаю, еш, сов. в. наді
слати, дішлю, шлеш. іл. Присылать, при
слать. Лист надіслав просто у волость.
Г. Барв. 410.
Надсип&ти, пйю, еш, сов. в. надси
пати, цлю, плѳш, гл. Отсыпать, отсы
пать часть.
Надсих&ти, хйю, еш, сов. в. надсбхнути, ну, неш, іл. Подсыхать, подсохнуть.
Надсід&ти, д&ю, еш, сов. в. надсісти,
сйду, дѳш, іл. Осѣдать, осѣсть немного.
Гора надсіла й завалила хат у.
Надсідйтися, д&юся, ешся, сов. в.
надсістися, сйдуся, дешся, гл. Надры
ваться, надорваться. Не надсівшіїся, н е .
вмерти. Ном. № 7183. Як збрешеш, то
хоча надсядься. Котл. Ен.
Надсівйти, кйю, еш, сов. в. надсікти,
січ^, чбш, гл. 1) Надсѣкать, надсѣчь. 2)
О лошади: сбивать, сбить, оцарапывать,
оцарапать. Кінь надсік собі ногу.
Надсісти, ся. фг. Надсідати, ся.
Надскйкувати, кую, еш, сов. в. надскбчнти, чу, чиш, гл. 1) Ііодбѣгать, подбѣжать. 2)—кому, перед кйм. Подслужи
ваться, подольщаться къ кому.'
Надсмйкати. См. Надсмнкувати.
Надсмйкувати, кую, еш, сов в. над
смйкати, каю, еш, гл. Надергивать, на
дергать немного. Надсмикали з скирти
сіна чимало.
Надсмоктйти. См. Надсмоктувати.
Надсмбктувати, тую, еш, сов. в. над
смоктйти, кч^, чеш, і*. Надсасывать,
надсосать.
Надсохнути. См. Надсихати.

Надсувйти, вйю, еш, сов. в. надс^нути, ну, неш, гл. Пододвигать, подо
двинуть.
Надтектй. См. Н адтікати.
Надтесйти. См. Н адтісувати.
Надтинйти, нйю, еш, сов. в. надтйти,
надітн^, неш, гл. Надрубливать, надру
бить, подрубливать, подрубить, надрезы
вать, надрѣзать..
Н адтйннив, ка, м. Раст. Воіапшп
Бпісатага Ь. ЗЮЗО. І. 136.
Надтихйти, хйю, еш, сов. в. надтйхнути, хну, неш, гл. Притихнуть, нѣсколько стихнуть. Може надтихне трохи ві
тер. Камен. у.
Надтікйти, вйю, еш,. сов. в. надтек
тй, теч^, чбш, гл. Утекать, утечь не
много. Надтекло з повної бочки трохи го
рілки.
Надтісувати, сую, еш, сов. в. надте
сйти, теш^, шѳш, гл. Надтесывать, над
тесать. Желех.
Нйдтічка, ви, ж. = Д ід т іч к а . Гол.
Од. 20.
Нйдто, нар. 1) Слишкомъ, излишне,
слишкомъ много, черезчуръ. Люде надто вже
стали грішні. Г. Барв. 456. Іден надто має]
а другий нічого. Камен. у. Надто знай, да
ще питай. 2) Сверхъ того, къ тому-же;
особенно. А надто вам росказать би, як
козак чорнявий під вербою над водою, об
нявшись, сумує. Шевч. Гайд. А за лихо...
та тур йому! Хто його не знає/.. А надто
той, гцо дивиться на людей дуиюо. Шевч.
3) Еще больше. І наказав їм , щоб нікому
не говорили. Що ж більше він наказував,
то надто більше вони проповідували. Єв.
Мр. VII. 36. Я його прошу: мовчи; а він
надто голосить. Канев. у.
Надтбка, ки, об. Тотъ, кто „надто
чив" что-либо. Александровск. у.
Надторчйти, ч^, чйш, гл. Надрѣзать
немного. Коли б я знала, который голуб
мій, то я б його назначиш... Я б йому
хвостик надторчила. Рк. Макс.
Надточити. См. Надточувати.
Надтбчувати, чую, вш}1 сов. в. над
точити, ч^, чиш, гл. І) Прибавлять, при
бавить, добавлять, добавить. Треба розуму
надточити, де сила не візьме. Ном. № 5843.
2) Выцѣживать, выцѣдить, выточить часть
(жидкости).
Надтйти. См. Надтинати.
Надубити, блю, биш, гл. Набрать, за
хватить. Як ускочив, так жменю рріхів і
надубив. Борз. у.

Надуваний—Нажертися. *
Н адуваний, а, е. Надутый. Плели ві
ночок з чистою злота, а хоць не злотий,
та злотом надуваний• Чуб. V. 300.
Н ад увіти , вію , еш, гл.—Надимати.
Н адуватися, ввірся, ешся, іл.= Н адииатпся.
Н ад^дкуватий, а, ѳ. Съ полнымъ
стеблемъ. Очерет густий та й надудкуватий. Мил. 105.
Н адуж ивання, ня, с. 1) Злоупотребленіе. 2) Излишество, неумѣренность, ПОЛЬ*
зованіе чѣмъ-либо сверхъ возможности. Яке
безрозумне надуживаннв святих любови прав
г жизні занедбаннв. К. Дз. 218.
Надуживати, вію , еш, сов. в. наду*
ж йти, ж нв^, вбш, гл. Злоупотреблять,
злоупотребить.
Надужйток, тку , м. Злоупотребленіе.
Желех.
Надукбла, ма/?.=Надокола. Я заса
дила садом-виноградом надукола увесь двір.
Чуб. У. 419.
Н адудісся, ся, с. Мѣсто возлѣ лѣса,
опушка лѣса. А що то ти, чоловіче, ро
биш? Защо ти нашою німою старая
б'єш?— обізвавсь до ньою чоловік із надулісся, та й гукнув на товариство, а ті
так і вискочили з лісу. Кв. Пов. (изд.
1887, т. II. 9).
Надимати, маю, еш, гл. 1) Вздумать,
придумать. 2) Вспомнить.
Н адиматися, маюся, ешся, гл. Заду
мать, надуматься. Надумалась іт и в Київ.
МВ. І. 22.
Н адурити, рю, риш (кого), гл. 1) Об*
мануть. Желех. 2) НаобМкнывать многихъ.
Н адуріти, рію, еш, гл. Надѣлать глу
постей, накуролесить.
Надусатися, сію ся, ешся, гл. Наду
ваться, важничать. Богослов преважно роз
ляжеться, підійме плечі, щоб ширші зда
вались, надувається... Св. Л. 229.
Н адати, ся. См. Надимати, ся.
Надушити. См. Надуш увати.
Надуш увати, шую, еш, сов. в. надушйти, шу\ шиш, гл. Надавливать, нада
вить. Харьк. у. Нащо ж тобі, моя мила,
так тяжко робити, на пальчиках піхурчики надушити? Грин. III. 325.
Н ід х а, хи, ж. Отрыжка съ непріятнымъ запахомъ. Іззів десять яєць.— Що ж
тебе і надха не напала? Мир. у. Слов.
Д. Эварн.
Надхмйрний, а, е. Заоблачный. Желех.
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Надхнбний, а, ѳ. Вдохновенный; вдох
новленный.
Надхнбння, н я, с. Вдохновеніе.
Н адхн^ти. См. Н адихати.
Надхбдяти. См. Наді ходити.
Надходйти, д ж £ диш, «л. Повредить
немного отъ хожденія обувь, одежду.
Надціджувати, джую, еш, сов. в.
надцідйти, дж ^, диш, гл. Отливать, от
лить часть, цѣдя. Надцідтпи треба юрщика. Константиногр. у.
Надцюкати, каю, еш, м. Надрубить,
надсѣчь.
Н адчілистий, а, ѳ=Н аддуристий.
Вх. Зн. 39.
Надчухрйти, рйю, еш, гл» Срубить
часть вѣтвей съ дерева.
Н адш ивіти, вію , еш, сов. в. надшйти, шйю, еш, гл. Пришивать, пришить.
Н а д я гіи я я , н я, с. Надѣваніе на себя.
Н ад ягіти , гію , еш, сов. в. надягтй,
тв$, нейі, іл. Надѣвать, надѣть. Став він
свиту надягать. Гліб. 46.
Н адйкуватися, куюся, ешся, м. До
статочно поблагодарить. Радіють та Богові не надякуються. Мир. ХРВ. 46.
Н а д я к у в ітя с я , к^ю ся, ешся, гл. По
быть достаточно долго дьячкомъ.
Набмѳць, мця, м. Наемникъ, въ част
ности—наемный рабочій у собственника
полонини, присматриваюіцій за скотомъ.
Шух. I. 189. См. Найомець.
Н аж ібитися, блюся, бишся, гл. На
дуться, напыжиться. Нажабиться кожен,
напиндючиться. Св. Л. 291..
Н аж алкувіти ся, к^ю оя, ешся, м..
1)Наплакаться,насѣтоваться. 2) Нажало
ваться, наябедничать.
Н аж ірити. См. Нажарювати.
Н аж артувітися, т^юся, ешся, гл. На
шутиться, наиграться.
Нажірю вати, рюю, еш, сов. в. н а ж і
рити, рю, риш, іл. Нажаривать, нажарить;
нацаливать, напалить. От нажарили два
надцять биків. Рудч. Ск. II. 83.
Н аж іти. См. Нажинати.
Н аж ахітися, хію ся, ешся, и . На
браться страха.
Н аж вікатися, каю ся, ешся, и . На
жеваться, наѣсться.
Нажббрати, раю, еш, гл. Добыть нищенствомъ, напросить милостыни.
Нажбкати, каю, еш, гл. Напугать.
Мнж. 186.
Нажбртися. См. Нажиратися.
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Нажива—Наздио.

Нажйва, ви, ж. Пожива. У нашому
Наийд, нар. 1) Назадъ. Назад руки
селі е нажива старшині. Волч. у.
пов'язали. Молоди з жахом одступиіа на
Наживйти, вйю, еш, сов в. нажйтв, зад. Стор. МПр. 54. Надіть сорочку па
жив^, вбш, іл. Наживать, нажить, прі* зу тою назад. Ном. № 285. 2) Обратно Не
хай не вертавтмя назад. 6в. Мр Х111 16.
О брѣтать, н ріобрѣ сть. Добро наживать.
Рудч. Ск. І. 20. Вже не нажити йому
На8Йді, нар. Сзади; прежде. Коли б
другої такої дружини. МВ. (О. 1862. І. (той) розум наперед, що потім назадг знай
92). Не напоївши, не нагодувавши, ворога деться. Ном. № 5406.
не наживеш. Ном. № 9549.
Назапйсити, нйшу, сиш, іл. Приоасти
Наживйтися, вйюся, ешся, сов. £ на* Погнили наші сіна: мало хто назапасш
ЭКЙТИСЯ, живися, вбшся, іл. Достаточно
на зіму О. 1862 1. 59
проживать, прожить. А тяжче-важче мо
На8&рйнці, нар На разсвѣтѣ.
лоденькій не Нажившись помірати. Чуб, V.
Наааріз, нар. На убой.
146. Тепереньки, думаю, наші дівчата на
Нагауміру, нар. = На8&вжіру. МВ.
живуться без моєї пані. МВ- (О- 1862
II. 80.
Ш . 56).
Назбивйти, вйю, еш, *л. 1) Сбить ни
Наживйти, влю, виш, гл. Приметать, сколько штукъ. 2) Напахтать масла. Жінка
сметать (о шитьѣ). НВолын. у.
назбивала діжечку масла Рудч. Ск. П
Наживнйй, й, 6. Благооріобрѣтенный
167. 3) Назбивйти грбшей. Собрать денегь
У йою земля наживна, а не батьківщина Желех.
або дідівщина. Волч. у.
Назбігйтися, ~гйюся, ешся, гл. СбіНажйво, нар. На жизнь Пив горілку жаться Тут назбігалось народу. Рудч.
не наживо, а на смерть. О. 1861. X* 32.
Ск. II. 13.
Нажйлювати, люю, еш, гл. Застав
Навбірйти, рйю, еш, ід. Насобирать.
лять чрезмѣрно работать. Було лучче за *Пішло, дровеиь назбграло да протопило
старих панів: думали, гцо і за молодих хату. Рудч. Ск. 1. 39.
так буде, а молоді як стали нажилювать! .
Назбірйтися, рйюся, ешся, ід. Со
О. 1861. X. 32.
браться. Багацько наабгралось тою люду.
Нажин, ну, м. Количество сжатаго хлѣба. Сгор, МПр. 75.
Нажинати, нйю, еш, сов. в. нажйти,
Нйзва, вн. ж. Названіе, наименовоніе.
жн^, нбш, и . Нажинать, нажать. Поміг К. Бай. 34
Бог нажати сніп; коли б Бог поміг на
На8вйний, а, в. 1) Названный. 2) На
жати сто кіп. Ном. № 10167.
званный (о родственникѣ). Чужий отець,
Нажирйтися, рйюся, ешся, сов. в. названий, чуже дитя клене-проклинае• Н.
нажбртися, р^ся, рбшся, гл. Нажираться, Дума. Прикликав названою сина свого. Г.
нажраться. Н іяк не нажереться. НВолын. у. Барв. 196. Назвйна родина. Свойственники,
. не кровные родственники. А як пристигла
Нажйти, ся. См. Наживати, ся.
Нажитний, й, б. БлагопріобрѣтенныЙ, нещасна година, названа і кревна відреклась
наживной. То все нажитне,—ізнов розжи родина. Нп. 3) Именованный (о числі).
вемося. Як пійде на добро, то й купимо. К. Грам. 112.
Н&8ВЙТИ, ся. См. Називати, ся.
Г. Барв. 285. Нажитий дитина. Ребеновъ
I. НЙ8ВШЦѲ, ща, с. Названіе.
рожденный внѣ брака. Людське око на мене
I I . Н&8ВШЦѲ, нар. 1) Сверхъ, свыше.
гостро дивилось, і на мене, г на мое нажитие, на мое неблаюсловенне. Г. Барв. Два клубки підкання пішло назвище од ос
нови. Константи ногр. у. 2) Боліє, чім ъ
484. См. Наживний.
На8йвжди, нар. Навсегда. Ном. № 13421. нужно. Желех.
Н&зволівйти, кйю, еш, іл. Стянуть
Навйвлеги, мар—В-обляги. Желех.
Назавміру, нар. Чрезмѣрно, слишкомъ. много, многихъ въ одно м іста
Назворбт, нар. Навыворотъ, наоборотъ.
Си. Назауміру.
Назйвтра и назйвтрѳ, нар. На с л і / все робили назворот. Котл. Ен. IV 64
Наэгйд, нар. Напамять.
ду юнуй день. Назавтра лагодився ярмарок
Назганйти, нйю, еш и назгбнитн,
у близькому містечку. Левиц. Т. 273. Наізавтре, як розвиднило, пгйгиов до моря. шо, ниш, гл. Согнать вмѣсті.
Наздавйти, даю, йш, гл. Надавать, на
!Рудч. Ск. I. 136.
Назйвшѳ, кар.=Наэавжди. Т я назавше дарить.
Наздйб, кар. Навстрічу.
щире кохало. Годов. 1. 347.

Даздив—Назнати.
Наздйв, нар. На удивленіе.
Навдирйти, р4ю, 6т ч гл. 1) Насдирать,
надрать. 2) Надрать, награбить. Грошей
наздирали з нашого брата, багатіють.
Мир. Пов. І. 142.
Наэдобувйти, вйю, еш, м. Достать,
добыть во иноакествѣ.
Навдбвж, нар. Въ длину. Свидн. (О.
1861. XI. 34).
Навдогйд, кар.=Н адогад.
Навдоганйти, нйю, еш, сов. в. наз
догнати, звѳн^, нёш, іл. Догонять, до*
гнать, настигать, настигнуть. Біг, бач, дак
не випередить » не наздожене. Рудч. Св.
II. 186.
#
г
Наздогін, наздогінці, цар. Въ догонку; въ погоню. Наздогін не націлуваться.
Нон. № 5265. Пани ж наші, пани голоколінці: як ми в шинок, то й ви наздо
гінці. Ном. № 1190.
Наздогнйти. См. Наздоганяти.
Наздогбнити, гбню, риш , и ~ Н а8 Д 0 ганяти. Запрягайте, слуги мог, коні воро
нії, наздоюньте літа мої, літа молодії.
Мет. 253.
Наздоптйти. См. Наздоптувати.
Навдбптувати, тую, еш, сов. в. наздоптйти, пчу, чеш, іл. Наступать, насту
пить ногой До Дмитра— „а люшки, бо тя
перескочу*! а по Днит рі— „а кота, бо тя
иаздопчу“ Ном. АІ? 497
Навдорбвкатися, каюся, ешся, гл.
Наздравствоваться. На всяк чмих не поздо
ровкаєшся Ном. № 4714.
Навдріти, рю, рйш, іл. 1) Замѣтить,
усмотрѣть 2) Заглянуть. Не можна і в
хату наздріти.
Навдрітися, рюся, рйшся, гл. Осмо*
трѣться. Як прийду додому, то свекруха не
дав й наздрітися, все мене лав. Міус. окр.
НавивЙтя, вйю, еш, сов. в. наввйти,
8В#, ввбш, Ч« Называть, назвать. Та ні
чого не сказала, тілько серденьком назвала.
Мет. 75.
На8ивйтися, вйюся, ешся, сов. в.
назватися, 8В^ся, 8в6шся, и. Называть
ся, назваться. А та палиця— пан нази
вається. Ном. № 1140
На8Ймнй, а, е= Н азім и й.
Навймковатиця, ці, ж. = Навімковатидя.
Нйзимок, яка, лс.=Назімок.
Наяирйти, рйю, еш, сов в. назир
нути, рну, нбш, іл. і) Наблюдать, наблю
сти, присматривать, првсмотрѣть. І нази
рали його, чи зцілить у суботу. Єв. Мр.
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ПІ. 2. Назирай орлиним оком сирітськую
хату. К. Досв. 105. Цікава Масюківна
назирала гостя з вікна. Леииц. Пов. 196.
2) Видѣть, увидѣть. Що оком назирне,—
пліндруе. К. ЦН. 253. 3) Навѣдываться,
навѣдаться'
Наэйрити, рю, риш, гл. Насмотрѣть,
усхотрѣть. Назирне він коненя на ярмар
ку. Рудч. Св. II. 175. Стемніло. Назирив
я в полі—огонь кладуть хлопці, ночують.
К. (О. 1861. IV. 151).
Нйаирком, нар. Слѣдомъ, нѳ выпуская
изъ виду. Пішов, а я за ним позирком:
до яких се знакомих людей він ходить.
МВ. І. 62. Навирн^ти. Си. Назирати.
Нйзирцем, нйвирці, нор.—Назиркож.
Пішов він назирцем за Марусею. Кв. Ь
22. Я ' за нею назирці до самих небожевих
воріт. Левиц. Пов. 343.
Назичйти, чйю, еш, сов. в. назйчити,
чу, чиш, іл. 1) = Позичати, позичити. Ну,
я тобі назичу хліба. Рудч. Ск. 2) Только
сов. в. Насказать много пожеланій. Нази
чили йому товариші усякого добра: і щастя,
і здоров'я, і довгих літ.
НЙ8ІЛКИ, (ків?), мн. Мужское сѣмя
у пчелъ. Як на молочко в матки трутні
накидають назілки, то й вилупляться
бджоли. Лебед. у.
Навікий, а, ѳ. Озимый. М и віночки
плетемо не з золота,— з яриці, з назімої
пшениці. Чуб. III. 233.
На8імкуватиця, ці, ж. Корова, даю
щая молоко съ „нйэімком**.
Нйзікок, кка, м. Годовалый бычокъ.
На8І8дйтися, дж ^ся, дйшся, іл. Съѣхауьсл многвмъ. Желех.
Навлітйтися, тйюся, ешся, и. Сле
таться во множествѣ. Назліталось їх така
сила, що Господи!.. Рудч. Ск. II. 110.
Наэмаг&тися, гйюся, ешся, гл. Наспо
риться вдоволь.
На8штйти, тйго, еш, гл. Смести (въ
одно мѣсто), собрать. Назмітай у засіці
$орошения. Рудч. Ск. II. 2.
Павиане нйти, нйю, еш, гл. Обозна
чить Чого на місяці т иі плями?..— То ще
як Каїн убив Авеля, то Бог назнаменав на
місяці той гріх своею рукою. К. ЧР 148.
Назнарбшки, назнарбпшѳ, нар. На
рочно. съ умысломъ.
НаэлДти, нйю, еш, гл. Узнать о существовати въ дааномъ мѣстѣ, открыть.
Я назнав зайчицю з зайченятами. Мнж.
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(0. Десь назнала лисиця у лісі пастку.
Рудч. Ск. І. 21
Н&8н&тися, нбюся, ешся, іл. Знать
многихъ. Чи то ж усіх назнаться? МБ.
О 1862. і. 78).
На8иачйти, чАю, еш, сов. в. назначйти, чу, чйш, м. Отмѣчать, отмѣтить,
намічать, иаыѣтить; обозначать, обозна
чить. Шух. 1. 182. Піймуть поля, скільки
їм назначиш. К. Псал. 286. Бої назначив,
то й здохла ялівка. Каменец. у.
НазнѳважАтись, жАюся, ешся (над
чин), іл. Поиздѣваться еадъ чѣмъ. Ти ж
над чужим ділечком назневажалась. Мил.
205.
Назбла, ли, об. Нричвнлющій много
Х лопотъ. НБолын. у. Це не ко{юва, а прос
то назола. У хлів ї ї поставиш,— не їсть
нічою й не п ’є, на пашу випустиш,— теж
толку нема. Борз. у.
Навблистий, а, ѳ. Надоѣдливый.
Назолйти(ся), лю(ся), лиш(ся), іл.
1) Надоѣсть, досадить. Ти мені назолив(ся).
НБолын. у. 2) Нащелочить, набучить.
Н&эорйти, рю, рйш, іл. Усмотріть,
замѣтить. В ін їх ще уперед назорив, що
вони прийшли туди. Константи ногр. у.
Впала вона мені добре в око, ледві я її на
зорив. МВ. (КС. 1902. X. 150). Вони (зло
дії) і назорили, шо у батюшки така доб
ренна патериця з срібною головкою. Мнж.
107*
Наворітися, ріюся, ешся, гл. Посві
тить сколько желалось. Зійшла зоря, зійшла
зоря, та й не назорілася. Чуб. V*. 854.
НазривАти, вАю, еш, гл. Нарвать.
Хвіялочок на віночок назриваю- Мет. 138.
Навубйти, ся. См. Назублювати, ся.
Назублювати, блюю, еш, сов. в. навубйти, блю, биш, гл. О пилѣ, серпі:
натачивать, наточить, гі&рѣзывая зубья.
Вас. 164. Назублювати пилку.
Назублюватися, блююся, ешся, сов в.
назубйтися, блюся, бишся, іл. Пустить
ростки. Уже котре зерно па мокрій землі,
те назубилося. Міус. окр.
НазувАти, ваю, еш, сов. в. назути,
вую, еш, гл. Надѣвать, надѣть на ноги,
обувать, обуть. Бери чобіт, назувай! На
Ы іах черевички нові..., ще не назувані.
Св. Л. 74.
НаэУкісь, нар. Наискось.
Н азустріч, нар. Навстрѣчу. А москалі
їй назустріч, як один верхами* Шевч. 88.
Назути. Ом. Назув&ти.
НаїдАти, дАю, еш, сов. в. наїсти,

наїм, наїсй, гл . 1) Съѣд&ть, съѣсть из*
вѣстпое количество. 2) Только сов. В. Пррслѣдовать. Оце наїдають цього чоловіка.
Черном.
НаїдАтися, дйюся, ешся, сов. в. на
їстися, їмся, їсйся, гл. Наѣдаться, наѣсться. Чи мало, то наїдяться, чи багато,
то поїдять. Ном. № 783.
Наїдений и наїджений, а, ѳ. Накор
мленный, сытый. Я буду що-дня і наїдена,
і напита. Мнж. 7.
Н&їдок, дку, м. I) Яство. Перед дів
чиною напитки, наїдки. Мет. 95. 2) На
сищені е. Наїдку, як з хрбну. Этимъ нельзя
и&ѣсться. Мнж. 168. По кавунах малий
наїдок. Лебед. у. Не ходиться о наїдок,
але о покушання. Ном. №. 12116.
НаїзджАти, джАю, еш, іл.= Н аїзди ти.
Наїжитися. См. Н аїж уватися.
Н аїж уватися, жуюся, ешся, сов. в.
наїж итися, ж уся, жишся, іл. Н а з и 
ваться, наёжиться.
НАїзд, ду, м. Съѣздъ, наѣздъ. Мир.
ХРВ. 108. Наїзд був великий у цей ярма
рок: здалека понаїздили купці. Волч. у.—
МВ. (О. 1862. III. 45).
Наї8ДЙти, джу, дйш, сов. в. наїхати,
Іду, дѳш, гл. 1) Наізжать, наѣхать, съѣзжаться, съѣхаться куда-либо. Н аїхали по
доляне з Нодолу. Мет. _ 161. 2) Наѣзжать,
наѣхать на что-либо. їха ли , Чхали і наї
хали, де дороги росходяться. Мнж. 28.
Н&Іздитися, дж уся, дишся, гл. Наѣздиться. Дарованим конем не наїздишся.
Ном. № 4614.
Наізжий, а, ѳ. Пріѣзжій, заѣзжій. Дав
приказ, щоб наїзжі купці йшли ї ї одчитувати. Рудч Ск. II. 29.
Наїмлйти, лю, лйш, гл.—Н аямлити.
Наїм лила у Н. грошей. Зміев. у.
Наїсти, ся. См. Наїдати, ся.
Н аїхати. См. Наї8дити.
Най, нар. 1 )= Н е х а й = х а й . Хт о не
уміє молитися, най іде на море учитися.
Ном. № 145. Зачекай ти хоть годиноньку
малую, та най я постелю постелю білую.
Гол. 2) Приставка къ прил&г&тельнымъ и
нарѣчіямъ въ формѣ сравнительной сте
пени для образованія превосходной сте
пени: найбідніший, найбільше. Ой сину
мій, сину, сину найвірнійший. Грин. НІ.
689. Се надило до вдови найуродливіших
та найпрацьовитіших дівчат із села. Г.
Барв. 305.
Найгрйти, грАю, еш, гл. Поиграть.
Рудч. Ск. І. 76.
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НАйда, ди, ж. Найденышъ.
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вати,—може, каже, своє хазяйствечко за
Н айдах, ха, м. Найденышъ муж. пола. веду Рудч. Ск. І. 149.
Вх. Зн. 39.
НаймитчА, чати, с. Мальчикъ наня
Найд^шка, ви, ж. Найденышъ жен- тый. Гонивши волики свої без наймитчати
скаго пола. Желех.
сам на пашу. Мкр. Г. 58.
Шйманва, ки, ж. Спросъ на наемь,
Наймитчук, кА, м. Нанятый для
наемъ. Як що е найманка де, а в тебе й услугъ мальчикъ. Послав наймитчука по
шкапа в, то заробиш. Лебед. у.
юрілку. Черк. у.
Наймання, ня, с. Наемъ, наниманіе.
Наймитюга, ги, м. Ув. оть нАймит.
НаймАти, мйю, еш, сов. в. найнйти
НАймидя, ді, ж. Наемъ, наемная
и н&нйти, йм^, мѳш, %л. Нанимать, на плата. Балакають про те, скілько кому
нять. В ін пішов наймати наймита. Рудч. коштує паша за літо та зіму; один ка
Об. 1. 170. Найняв майстрів. Рудч. Ск.
же, що він купив уже на 9 карбована їв,
НаймАтися, мАюся, ешся, сов. в. най а другий каже: „а мені оце з наймииею
нятися в нанйтися, йм^ся, мешся, гл. (т. е. съ тѣмъ, что стоило нанятое сѣво
1) Наниматься, наняться. Найнявся,—про на лугу) стало вже карбованців 15а Ле*
дався. Посл. 2) Понатужиться, налечь. Въ бед. у
этонъ значеній встрѣчается въ вираженій:
НАймичка, ки, ж. Наемница, наемная
Наймись! т. е. наляжь на весло, сильнѣе работница. Чи я в тебе, мій миленький,
греби!—окликъ, которымъ рулевой прика- за наймичку робила? Нп.
зываетъ гребцамъ усилить ходъ лодки.
НаймичкувАти, чк^ю, еш, т. Быть
Вас 189.
наемной работницей, служанкой. Г. Барв.
НаймѳнувАти, н^ю, еш, гл. 1) Наиме-, 131, 526.
повать, назвать. 2) Назначить.
НАймиччин, а, ѳ
Принадлежащий
Найменуватися, н^юся, ешся, гл. наем вой работнвцѣ. Наймиччина дитина.
Наимевоваться, назваться.
Найнйти, ся. См. Наймати, ся.
НАйми, мів, м. мн. Наемъ; служба по
Найбмець, мця, лі. Наниматель. Хто
найму. Нехай вона сердешна од наймів то поїхав?— Та то найомець од рудою
трохи одпочине. О. 1862.111. 11. (Шевч.). пана наймати на молотилку. Миргор. у.
Літй в нАйии. Наняться. Матінко наша! Слов. Д..Эварн. 2) Подставной рекрутъ.
Не журися ти нами: як поростемо, пій- по найму идущій за кого-либо, наемщикъ.
демо в найми. Нп.
О. 1862. V. 92. См. Наеиедь.
НАймит, та, м Наемникъ, нанятый
НайпАк, н а р . Найпаче. Желех.
работникъ. Ум. Наймиток, нАймитонько (Же
НайпАчѳ, нар. Наиболѣе, особенно, въ
лех.), наймитбчок. Чого ти, наймитку, так особенности. У нас сей год ярина-хороша,
рано встаєш?— Та я то обуваннячком, то а найпаче просо. Черк. у. Сим. 227.
одяганнячком надолужу. Ном. № 10851. Ідв
Найпбршѳ, нар. Прежде всего.
наймит із панщини, на воли гукає; а хазяйка
Найсампбрѳд, мир.=Насампѳрѳд.
з усіх мисок вечерю зливає: „Отеє ж тобі,
ЕГайство, ва, с. Напасть? Встрѣчаетсд
наймиточку, вечеря з обідом,— не доїси вече въ заговорѣ, произносимомъ, когда идти
рею, то дШ ай хлібом; та не берись, пай- на суды „Вовчими зубами одіризуся, вед
миточку, до хліба м'якою,— візьми собі на межою силою одборюся,— я цъою найства
полиш сухаря цвілоюи. Нп. Ув. Наймитйще, нічою не боюсяи. Чуб. I. 95.
наймитюга. Приймай, жінко, та вареники,
Найтй, ся. См. Находити, >ся.
бо вже йде наймити ще. І'ран. III. 557.
НайтичАнка, ки, ж. Родъ брички.
Доорався бідний наймитюга до вечірньою
Найтичанка запряжена у триконъ. Стор.
впруга. Грин. НІ. 558,
Найупѳрбд, найупѳрѳді, нар. Прежде
Нбймнтський, а, ѳ. Принадлежащій
всего.,
ІЦе нікого не примітила, а його
наемному рабочему. Поб'ють тебе, госпо
найупереді.
Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
дине, наймитськії сльози. Грин. НІ. 556.
Найясніш ий, а, ѳ. Августѣйшій (упо*
ОАймиття, тя, соб. Прислуга. Ой рад
требл.
въ твтулѣ). Королю шведський, доб*
же б я ходити (парубок до дівчини), в
родію,
найясніший
мій пане! Макс. 89.
тебе наймиття лихе. Нп.
Н акадйти, дяс^, диш, іл. Накадить.
НаймитувАти, т^ю, еш, гл. Служить"
НакАв, ву, ж. 1) Распоряжение, при*
по найму. Буде вже мені, каже, наймиту
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кавъ. А тут і наказ: у поход лагодитись. віком! Г. Барв. 100. Накарав міх, то &
МВ. (О. 1862. Ш. 76). Прозьба панська торби страшно. Ном. № 5794.
різко з наказом ходить. Нон. № 1209. 2)
Н акарітися, рію ся, ешся, м. Цере»
Водяная болѣзнь у овецъ. Угор.
нести наказаніе, кару; претерпѣть несча
стіе, горе.
Накавіти. См. Н аказувати.
Накарбувйти, б^ю, еш, гл. 1) Н ар і
Накавйтися, зк^ся, вишся, іл. 1) На
віситься. 2) Получить водяную болѣзнь зать, насѣчь, сділать насічки на чемъ.
Накарбував мов пугою по воді. Ном. № 3988.
(объ овцахъ или рогат, скотѣ). Угор.
НакІ8нйй, а, е. Исправляющій долж 2)— на кбму. Записать нарізками на комъность. Наказний гетьман, отаман. Я збу либо долгь. На тобі... більш накарбовано.
див свою наказною, передав йому отаман ніж у тебе волосся на голові. К. Бай. 44»
Накарпіо, су, м. Потасовка. Пішли
ство та й вернувся додому. Г. Барв. 148.
Наказувати, вую, вш, сов. в. нака- кулачні накарпаси, в виски і в зуби сту
віти , каяг^, ягѳш, гл. 1) Приказывать сани. Котл. Бн. V. 70. Дали рутульцям
приказать. 2) Передавать, передать сло накарпас. Котл. Ен. У. 52.
Н акарувіти р^ю, еш, и . О глазахъг
весно. Накажи братові, гцоб він при•
ніс іраблі. Да далеченько мій миленький,— сділать карими, нарисовать карими. В стрініким наказать... Да накажу я свойму чено въ п іс н і: Ой голубе сив, коли б ти
милому хоть рідним братком. Грин. НІ. ожив... Я б твої крила позолотила, я б
166. Ой накажи, галко, ой накажи, чорна, твої очиці напарувала, тебе самою нама
од кайловою вісти. Грин. ПІ. 602. Гово лювала. Бал. 82. См. Карувати.
рить, наговорить много. Наказав стільки,
Н акасітися. См. Н апасуватися.
гцо и не переслухаєш. Наказів на вербі груш.
Н акісуватися, суюся, ешся, сов. в.
(Ном. № 6891) или: Наказів три міш накасітися, сію ся, ешся, гл. Налізать,
ки гречіноГ вбвни. Наговорилъ невозмож налізть, нападать, напасть, придираться,
н а я , несбыточная, несообразностей.
придраться. В ін на мене напасується та й
Н ак ік ати , каю, еш, и . 1) Дѣтск.: напасується. Вже я й мовчу, нічого йому
Испражниться. 2) О великороссах!»: наго не кажу, а він усе напасується на мене, —
ворить слова какь: Прийшов кацап, поди так я і вдарив його. Верхнедніпр. у. Та
вився, накакав, накакав та й пішов.
чою ти напасаєшся на мене? Харьк. у»
Н акалап^цати, цаю, еш, іл. Ыамѣшать, Жінка як напасалась: „Біжи та й біжи
наболтать. Накидала усячини у помий за околицю“. Г. Барв. 458. Накававсь, я к
ницю та накалапуцала, накалапуцала, юлий на улицю. Ном. № 5093.
та й винесла,— роїли і похапали все. ЗвеНакатйтп, тйю, еш, гл. Сділать чегонигор. у. Слов. Д. Эварн.
либо много. Ой напив, нагуляв, на сто
Н акалйти, лйю, еш, гл. Напачкать, рублів накатав. Чуб. У. 1091.
нагадить. Да таку купу накаляв здорову,
Н акіш ничок, чка, м. Небольшой
як хата. Рудч. Св. І. 89.
ухватъ, которымъ вынимается кішничов
(см.). Мнж. 186.
Н акіп ати , ся. См. Н акапувати, ся.
Н аквацю віти, цюю, еш, гл. 1) Нама
Н акіпоотити, кіпоіцу, стиш, гл. На
зать сильно. Наквацював чоботи, аж дьо
пакостить.
Н акіп уван н я, н я , с. Въ рисункѣ рас готь тече. 2) Намазать, наляпать. Наква
крашен ныхъ мисбн: одиночный круглыя цювала баба комін, аж гидко глянути.
точки. Вас. 184.
Н акбпкатися, каюся, ешся, гл. На
Н акіп у ватя, пую, еш, сов. в. накй- жраться. Накенкався, як свиня браги. Ном*
патн, паю, еш, м. Накапывать, накапать. № 12249.
Ой у полі криниченька повна води та й
Н акерві витися, влюся, вишся, м.
накапала. Чуб. V. 986.
Стать полнокровнымъ. Накервавилася ху
Накйпуватнся, пуюся, ешся, сов. в. доба,— треба кров пустити. Вх. Зн. 39.
и ак іл ати ся, паюся, ешся, «д. По капН акѳрувіти, р^ю, еш, гл. Направить,
лямъ увеличиваться, увеличиться.
навести. Всі сили покерували.
Н акаріокатися, каю ся, ешся, гл. На
Н аки віти, вію , еш, м . 1)- Накивать,
вязаться, пристать.
покивать. Накивав на ж не та й пішов.
Накарйтв, рію, еш, м. Наказать, по Накивала жінка дякові, щоб прийшов. Мнж»
карать. От макарав мене Бог таким чоло 94. 2)—на кбго. Пригрозить кому. 3)—

НакидальниЙ—Накітча.
л’ят&ни. Удрать, убежать. ІГят ами на
кивав, аж залопотіло Ном. № 4418.
Накид&льний, а, е. У потребляющиеся
для набрасыванія (объ арканѣ). Накидальний повалень. О. 1862. 1. Ревяк. 20.
Накид&ти, д&ю, еш, гл. І. сов. в. пакйдати. даю. еш. 1) Набрасывать, набро
сать вакидать. Не накидай. стільки дров
у піч,“-накидав такого, що на двічистало б.
А лисичка... все кида по рибці на дорогу,
все кида. От, як накидала вже багато,
тоді нишком і сама злізла. Рудч. Ск. 11.
8. 2) Оставлять, оставить многихъ. Н а
що ж ви, таточку, сиріт накидали? (изъ
причитанья по умершемъ отцѣ). Мил. 186.
П . сов. в., накинути, ну, неш.«3) Набрасы
вать, ^набросить что-либо сверхъ чего-либо.
Накинула рядно на ніч на переріз, щоб
■висохло. Черниг. у. Накинувши свою одеоку
на осля, посадили Ісуса. вв. Л. XIX. 35.
4) Навивать, навить, намотать. Накинуть
основу на верстат. Вас. 166. 5) Налагать,
наложить. Хиж і сусіди часто нападали на
іх і накидали на їх податі. Левиц* К. К6. За той гргх, накинуто на йою покуту.
6) Навязывать, навязать. Ніхто гг не бере,
дак ви Іі на мою шию накидаете. Г. Барв.
202. Сестра моя мала, а вони на и й на
кинули двох год хлопця гледітъ. Г. Барв.
3 2 .7 ) Прибавлять, прибавить. Мало буде,—
накинь ще хоч трохи. Кругу накид&ти. Дѣлать кругъ, обходъ (въ пути). Ходім на
прямець,— чого нам стільки кругу наки
дати. Зміев. у. 8)—дном. Посматривать,
бросать взгляды, взглянуть, примѣтить,
замѣтвть. Ходе Йванко по-над током,
накидає чорним околи ой чи жта, чи здо
рова та Сохвійка чорноброва. Грин. НІ.
154. іш ла дівка по-над током, накинула
хлопця оком: там то хлопець, там то
гарний. Грин. III. 154. Въ переносномъ
смыслѣ: обратить вниманіе на кого-либо.
I хороший, г заможний, г вони давненько
накидали оком одне на 'дною. Г. Барв. 105.
Навид&тися, д&юся, ешся, гл. I. сов. в.
накйдатвея, даюся, ешся. 1) Набрасы
ваться, набросаться. I I . сов. в. накинутися,
«уся, нешея. 2) Набрасываться, набросить
ся сверхъ чего-либо. 3) Налагаться, быть
наложеннымъ. 4) Навязываться, навязать
ся (кому). 5) Прибавляться, прибавиться.
Ш в и д к а , ки, ж. 1) Прибавка, набав
ка. 2) а) Сѣть, имѣющая видъ круга, ок
ружность котораіч) 8— 12 саж. Поднятая
за центръ, сѣть принимаетъ видъ колоко
ла. Окружность сѣти обвѣшана свинцомъ-
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(15— 20 фун.); отъ центра вдеть веревка.
Оѣгка бросается распущенной и накрываетъ рыбу, плавающую у дна; испуганная"
рыба бросается вверхъ; ирв вытягивав іи
окружность сѣтки, тяжелая отъ груза, схо
дится въ одну кучу, о рыба не можетъ
выйти изъ сѣтв. б) Сѣтъ на желѣзномъ
обручѣ (діаметръ 1 арш.), который иосредствомъ двухъ вертикальныхъ полосокъ желѣза првкрѣпленъ къ деревявной ручкѣ.
Сѣть вмѣетъ видъ конуса съ отверстіемъ
въ вершинѣ вершка въ 3 въ діаметрѣ; на
кривають ва мели карпа и выивмаютъ
чрезъ малое отверстіе вверху. Браун., 13.
3) У н&кидку. Бъ наброску. Надів кожух
у накидку. Б алк. у.
Н&кидом, нар. Насильно, по принужденію. Робота накидом.
Н авйнути, ся. См. Н акидати, ся.
Навип&ти, п&ю, еш, сов. в. н ак и п і
ти, шпд, пйш, гл. Накипать, наквпѣть.
Чим гарнець накипів, тим буде смердіти.
Чуб.* І. 23£.
Н акипілий, а, ѳ. Навипѣвшій.
Н акипіти. См. Накипати.
Накйпчасто, нар. О варящемся: иного
послѣ кипѣнія получается. Як насипчасто,
то й накипчасто (Ном. № 12309),— зна
чить: если многб положить въ горшовъ,
*їо много послѣ варки и получится. См.
еще: Хоцъ ненасчпчасто, аби накипчасто
(Чуб. I. 256), т. е.: хотя па видъ в не*
много кладется, но получается много.
Н акільчитися. См. Н акільчуватися.
Н акільчуватися, чуюся, ешся, сов. в.
накільчитися, чуся, чишея, іл. Проро
стать, прорости.
Накіпкіюв&ти, кіюю, еш, гл. Набрать
много. Накгпкіював грошей на свою шию.
Зміев. У;
Н акіска, к в , ж. Полый конецъ гусинаго пера, обрѣзаяный я вставленный въ
тонкій конецъ рога .(си. Ріжок), въ кото*
ромъ находится краска для раскрашиванія
гончарныхъ издѣлій,— чрезъ каналъ пера
изливается краска во время раскрашиваеія. Бас. 183.
Н&кістов, тка, м. Рыбацк.: перышко
въ иоплапвѣ.
Н акіт, кбту, л. Дорога, выстланная
брусьями (лаґун&ми), а ва нвхъ сверху
толстыми досками (мостнйцями),—тамъ, гдѣ
она проходить черезъ топкое мѣсто. НВо
лынск. у.
Накітчй, ч&тв, с. Обыкн. во. мн. ч.:
нанітч&та. Ягнята вообще, а спеціально—
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Наклад—Наковувати.

ягнята, родивтіеся поздно, послѣ подсче
та о ра плода. Так як найдуться в шмат•
ках вівці такі те, що котяться після
щоту їх (гх бува мало), то ягнята ті
звуть »юкітчата або цур-пеки. О. 1862.
V. Кухар. 33.
Н&кл£д, ду, м. 1) Издержки, расхолѵ. иждипсніе. Без накладу зиску не буде.
Ном. Л? 10578. 2) Налогь. За моєї пам ят и,
0 ()коли ж ту на світі, не затямлю такого
накладу: що-юду багато великий наклад
проти давньою; та усе, кажіть, угору
йде. Васильк. у. 3) Высверленное въ кускѣ дерева, изъ котораго дѣлается трубка,
вмістилище для табаку. Вас. 148.
Н акладання, ня, р. Накладываніе,
возложе ні е.
Наклад&ти, даю, еш, сов. в. накл&сти,
лад^, дбш, гл. І) Накладывать, налагать,
наложить. Ярмо накладає, воли запрягає.
Нп. Н а вулиці та в псревулку накладала
та Марушка Василькові люльку. Грин. III.
650. Голова як маківка, а в неї розуму як на•
клано. Ном. № 5707. 2) Возлагать, возло
жить. Батюшка їм (молодим) накладає Ла
голови вгни?. Грин. III. 516. 3) ІШпку на
кладати. Надівать шапку. КС. 1883. XI.
500. 4) При мазаньи земляного пола въ
сельскихъ хатахъ: заполнять, заполнить
глиной выбившілсл углубленный мѣста.
Сим. 130. 5) Только несов. в. Действо
вать за одно, имѣть сношенія. Буде з ля
хами, мостивими панами, накладати. Мет.
397. Злі люде, накладаючи з нечистою си
лою, можуть уставати з домовини. Левиц.
Ворожка з бісом накладає. Ном. № 232. 6)
Жертвовать, пожертвовать. Н а церкви свя
т ії піною не накладав. Голов. Ш . 262.
7)-голов6ю (только съ сов. в.). Сложить
голову. Бодай ти своєю головою наклала.
Левиц. Через т ії коні воронії наклав ко
зак головою. Грин. III. 281. 8) Наклйсти
дбдька. Парепутать основу во время снованія. А я слухаю, що вона балака, та й на
клала дядька.—Оксана в мене сьогодні снувала,
так аж двох дядьків наклала. Одною ж я
змотала, а другий зостався. За дядьків
ткачі лають, як направляють полотно.
Черниг. у.
Наклбдувати, дую, еш, іл.= Н акл адати.
Накл&нятися, няюся, ешся, гл. На
кланяться, вдоволь покланяться. Поки на
кланяється! Поки хто оглянеться на вдову!..
Г. Барв. 263.
Накл&сти. См. Накладати.

Н акластися, кладися, дбшся, іл. На*
ѣсться, напиться, нажраться. А я горілки
так наклався. Алв. 24.
Ш клѳп, ну, м. Ноклепъ, клевета.
Н аклѳпёти, пёю, еш и плю, плѳш,
іл. Отбить (косу), В ін наклепав косу. Рудч,
Ск. І. 54.
Наклик&ти, в&ю, еш, сов. в. наклйкати, клй чу, чеш, іл. 1) Призывать, при
звать. Журбою не накличу собі долі. Шевч.
2) Называть, назвать, созывать, созвать.
Накличу веселих гостей. Левиц. 1. 202.
Налітайте, воріженьки,— сам всю накли
каю. К. ЦН 308. 3) При помощи чаро
дійства заставлять, заставить появиться.
Стара (відьма) молоко наклика, а дочка
посуду підставля. Мнж. 134.
Н аклйкатися, чуся, чешся, іл. На
зваться, напроситься.
Наклинцювйти, цюю, еш, м. Набить
колышками (стѣну).
Наклопотйти, поч^, чѳш, гл.—гблову
ком^. Причинить заботы, хлопоты, надоѣсть приставаньями но всякииъ поводамъ.
Не гудіте, юлуби, не клопочіть голови, бо
я вдова молода, наклопочу я й сама. Мет,.
274. Ще ти юлови моєї не наклопотала!
Мир. Пов. П. 47.
Наклопотатися, почтен, чѳшся, гл.
Нахлопотаться.
Накльбвуватися, вуюся, ешся, сов. в.
наклю нутися, нуся, нѳшся, и . I) О
яйцѣ съ птенцомъ: наклевываться, наклю
нуться, пробиваться, пробиться сквозь стін 
ку яйца передъ вылупвой. Коли наклюну*
лось, то й вилупиться. Ном. № 4890. 2)
Начинаться* начаться, зарождаться, заро
диться. У нас наклюнулось паче на хорошо
життя. Г. Барв. 282. (Думка) тільки на
кльовувалась у йою. Левиц. I. 470. Наше
слово загартоване в устах Олегів, Свято
славів, Володимерів іще тогді, як Москва йне
наклюнулась. К. ХП. 128.
Н аклю ватися, лююся, ёшея, ел. На
клеваться. В ін пшениці наклюється, во
диці нап'ється. Чуб. V. 68.
Н аклю нутися. См. Накльовуватися.
Н аклю чйтися, ч^ся, чйшея, іл. О
зерні: пустить ростовь. Вже наключилося
зерно. Черк. у.
Нбковань, ні, ж. Маленькая Нако
вальня. Вх. Зн. 39.
Накбвувати, вую, еш, сов. в. накувйти, кую, ёш, гл. 1) Наковывать, нако
вать, сковывать, сковать. Чою Бої не дасть,
.тою коваль не накує. Ном. 14 4284. 2) О

Наковчити— Накочувати.
жерновахъ: дѣлать, сдѣлать насѣчки. 3 ) 0
кукушкѣ: куковать, оакуковать. Зозуля на
кувала Ном. Л* 14032. Ось повернеться
з москалів!.. В ін їй замісць зозулі накує
одудом. Г. Барв. 121.
Накбвчити, чу, чиш, гл. Наговорить
много безъ толку. Пані й почала: й обі
крала її стара, і всі хотіли її душі—та
кою вже наковчила! МВ. (О- 1862. Ш. 70).
Накож&лі, лів, ию .=Н авож ні? При
везете бабі чоботи, а мені капелюху та
накожалі. X С VII. 426.
Н&кожні, ні в, мн. Кожаныя рукавицы.
Накбїти, вбю, Іш, іл. Надѣлать, на
творить (преимущественно чего-либо дур
ного).
Навбй, нар. Едва, лишь только. Накой
брат лиш едну лижку всербав, вже му єдно
личко злізло. Голов. І. 209.
Накбкати, ваю, еш, іл. Настричь (преимущ. овечьей шерсти). Мнж. 182.
Наколи, нар. Когда, если. Вх. Зн. 39.
Н аводінниця, ді, ж. Обыкн. во мн. ч.
наколінниці. Родъ камашъ изъ бѣлой шер
сти, надѣваемыхъ зимой гуцульскими жен
щинами и эавязываемыхъ выше колѣнъ.
Шух. I. 139.
Наволбти, ся. Наколювати, ся.
Наколотйт.и. См. Наколочувати.
Наволбчувати, чую, еш, сов. в. наволотйти. лоч^, тиш, іл. Набалтывать,
наболтать, намѣшивать, намѣшать. Нако
лотила сажі та й маже йому шию. Рудч.
Ск. I. 183. Наколотили горбху з капустою.
Наговорили или надѣлали пустлковъ.
Наволупбти, пбю, еш, іл. Наковырять.
Піди, старий, старесенький, наколупай
меду. Чуб. V. 650.
Накбдювати, люю, еш, сов. в. наколбти, лю, лѳш, гл. I) Накалывать, нако
лоть (остріемъ). 2) Надкалывать, надко
лоть, раскалывать, расколоть немного съ
конца. 3) Щепить, на щепить* Наколи
трісок.
Накблюватися, лююся, ешся, сов. в.
наколбтнся, дюся, леш ся, іл. 1) Нака
лываться, наколоться. 2) Надкалываться;
надколоться; трескаться, треснуть. Ото
еже мд наколовсь. Горщик наколовсь.
Наволядув&ти, д^ю , -еш, іл. 1) Спѣть
иного колядбк. 2) Заработать колядувбнняи.
Накомпонув&ти, в^ю , еш, гл. Насо
чинять.
Накоидуббчитися, чуся, чиш ся, гл.
Нахмуриться (о. небѣ въ тучахъ). Мерщій,
паничу, збірайтесь, а то дивіться, ян небо
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накондубачилось,— мабуть моква буде. Гадяч.
у. Слов. Д. Зварн.
Наконбчник, ва, м. Наконечиикъ.
Накопбти. Си. Накопувати.
Навопбтися, пбюся, ешся, и . I) На*
копаться. Накопайся я сьоюдня на вгородг
грядок,— аж гмина болить. 2) Навязаться,
придраться. Я й не хотів іти туди, так
вона накопа.іасъ: іди та й іди! Екатер, у.
Старшина на мене накопався, щоб мене
струмити з місия. Умая. у.
Навопйчувати, чую, еш, сов. в. навопйчити, чу, чиш, гл. Набрасывать, на
бросать въ кучу, подобную копнѣ. Желех.
Навопіюв&ти, піюю, еш, г і. Насоби
рать, накопить. Накопіювали грошей бага
то. Зміев. у.
Навбпувати, пую, еш, сов. в. нако
пати, пйіо, еш, гл. Накапывать, накопать;
нарывать, нарыть.
Ш корѳнок, ива, м. I) Отростокъ. 2)
Отродіе; потомство. Щоб йому дихать не
дало з його нащадком, накоренком! Ном.
№ 3768.
Нбворжень, ж ня, .м-=Накожень. Ко
зелец. у.
Накбрвуватий, а, е. Съ большими
каблуками. Черевик, черевик да накоркуватий,— чи ти мене не пізнав пригиолопкуватий? Нн.
Накормйти, млго, киш , і.і.= Н агоду
вати. Ворога не гніви: напій, накорми і на
дорогу хлгба-соли дай. Ном. № 9550.
Навосйти» См. Накошувати.
Нбвось, нар.= Ін а к о с ь . Иначе. Якось
накось, а все, бач, не так. Ном. № 13866,
Навбтистий, а, е. Укатанный. Накотиста дорога. Канев. у.
I. Навотйти, ся. См. Н акочувати, ся.
II. Навотйтися, кочуся, тишся, іл.
Родиться (о многихъ котятахъ, ягнятахъ).
Що накотиться за ніч,— ранком ягнятка
зносяться... до якої небудь стінки. О. 1862.
V. Кух. 32.
Н акохбтя, хбю, еш, гл. Взлелѣять,
возрастить, воспитать многихъ (о дѣтяхъ,
животныхъ, растеніяхъ). Навіймо ж ти
накохав того скоту, коли не хочеш сам
иядіт иі Мир. ХРВ. 332.
Дакох&тися, х&юся, ешся, гл. Налю
биться, насытиться вдоволь любовью. Я й не
нахозссцасъ.' Левиц. І. 49.
Навочувйти, ч^ю , еш, м . Прикоче
вать. Накочувала сарана (про діти). Ном.
>6 9247.
Н авбчуватя, чую, еш, сов. в. нако-

Накочуватися—Накрнтка*
тйтн, к о ч^, тиш, гл. і) Прикатывать, ч
Накрйстя, крйду, деш, гл. Наворовать.
Хотів
груш накрасти. Ном. Л* 7689,
прикатить многое на извѣстное ѵѣсто.
Н акрасуватися, с^юся, ешся, гл. 1)
Багато каміння туди накотили. 2) Нака
тывать, накатать (дорогу). 3) Приваливать, Покрасоваться вдоволь. Старша дочка...
привалити Високу могилу нцсипали, доро іще не охмаеться й заміж: я, каже, та
гим камінням накотили. Чуб. V. 779.
тусю, погуляю в тебе, надівуюсь і накра
Н акбчуватися, чую ся, ешся, соп. в. суюсь. Г. Барв. 9. 2) Зацвісти (о хлібнакотйтпся, ч ^ся, тиш ся, «д. 1) При ныхъ злакахъ). Вже жито накрасувалося9
катываться, прикатиться на извѣстное м і- 3) См. Напрасовуватися.
Накрйшувати, шую, еш, сов. в. на
^ето; наваливаться, навалиться; набираться,
набраться. Сказала: „рубайсь, дерево, во красйти, т $, сиш, гл. Накрашивать,, на
зись, дерево, й кладись, дерево!*. От як красить. Желех.
Накришуватися, шуюся, ешся, сов. в.
сказала вона, так тут як зачало рубаться,
котиться, складаться,—така купа нако накраситися, ш ^ся, сйшся, гл. Накра
тилась... велика! Рудч. Ск. I. 91. Рубали шиваться, накраситься.
Нйкри, рів, м. мн. Музик, внстр.: бубны.
дубину, дак дуб і накотився йому на ногу
Накривйти, вйю, еш, сов. в. накрйтя,
і потрощив у прах. О. 1861. X. 38. 2)
Набрасываться, наброситься съ укорами, крйю, еш, іл. 1) Накрывать, накрыть, по
бранью. Я к вернувся додому без грошей Се крывать, покрыть. Поцілував мертвих в очі,
мен, як накотиться на його жінка: ти христить, накриває червоною китайкою
пішов між чужі люде з грішми та почав юлови козачі. Шевч. 203. Накрив мокрим
ряднби. Сразу и неожиданно* набросился,
піячити!.. Волч. у.
Накбшувати, шую, еш, сов. в. нако- напалъ на кого-либо, преимущественно сло
сйти, копг^, сиш, гл. Накашивать, нако весно. Ном., стр. 68. 2) Обычай: покры
вать, покрыть голову новобрачной нлн
сить.
Навпйти(ся), кнлі6(ся), нйш(ся), гл. утратившей дівстьо. См. Покривати. Пі
Насмѣяться, вдоволь йоиздіваться. І колько шов москаль в Туреччину, Катрусю на
ся з нього нашпили. Федьк. Не на теє мене крили. Шевч. Вже ж Тетяна не дівочка,
мати родила, щоб Маруся з козака на вже накрита юлгвачка. Грин. III. 270.
ш ила. Грин. 111. 239.
Накривйтися, вйюся, ешся, сов. в.
Накрйй, нар. На краю, въ конці. Жила накритися, крйюся, ешся, гл. Накры
вдова накрай села. Нн.
ваться, накрыться. Стоїть дівка з коза
Накрахарюв&ти, рібю, «еш, гл. Натор ком, накрилася рукавом. Нп.
говать.
Нйкрйвка, ки, ж. Покрышка.
Накрапййчнк, ка, Названіе дождя. Ой,
Нйкрйво, нар. І) Въ сторону, вкривь.
дощичку, накрапайчику, накрапай! Ном. Накриво цілиш. ЗОЮР. І. 317. 2) Гово
№ 13389.
рити нйкрйво. Противорічить. І не говори на
Накрапйти, пйю, еш, гл. Накрапывать. криво,— вона зараз на цабе. Ном. № 2675.*
Не буйні вітри шуміли, не дрібні дощики
I. Накрйжник, ка, м. Въ ш леі: нанакрапали. Нн.
хребетникъ, продольная полоса на крупі
• Накрапйтися, пйюся, ешся, гл. 1) лошади, пришитая къ откосиымъ ремнлмъ
Падать каплями. Дрібен дощик іде, на- и къ круговому. Вас. 160.
крапаеться. Чуб. V. 565. 2) Въ одвомъ
I I . Накрйжник, ка, м. Лѳдорізъ (у
случаѣ употреблено въ значеній: быть оро- моста). Чи ж моста цього льод не зірве
шеннымъ дождемъ. Вже я на полі набувся, весною?—Н і, він гце не копчений; гце набуйною вітру начувся, дрібною дощику на- крижники будуть робить, гцоб кригу здер
крапався. Грин. 111. 671.
жувати. Верхнедніпр. у.
Накраплйти, лйю, еш, гл. Дѣлать
Н акрйкуватп, кую , еш, сов. в*, накрапинки. Шовком вишивати, злотом на крйкнути, киу, неш, гл. Ділать, сділать
крапляти. Голов. І. 158.
удареніе на слові, выкрикивать, выкрик
Накрапувати, пую, еш, *л.=Н акра- нуть слово.— Час їхат и!— Та вона ж го
патп. Дощик іде, накрапує. Чуб. V. 723. лодна, серце... Дивись, як змерзла!—Я
Накрасйти, ся. См. Накраш у вати, ся. змерзла, я, я!—та так уже на те я на
Наврасбѵуватися, вуюся, ешся, сов. в» кришує. МВ. (О. 1862. III. 52).
накрасуватися, с^юся, ешся, іл. Румя
Н&крйти, ся. См. Накривати, ся.
Накрйтва, ки, де.=Докритва. Честь
ниться, нарумяниться. Константиногр. у.

Накритний—Накущитися.
тоді святилась дуже: накриток карали.
Мкр. Н. 35.
Н акрятпйй, й, 6. Крытый, покрытый.
Накритт крамниці. Полт. г. Слов. Д*
Эварн.
Накриттй, тй, с. 1) Крыша, кровля.
Під ідним накриттям дві хати. Камен. у.
2) Покрывало.
Накрячйти, чу, чйш, іл. Накричать.
Як иакричитьна дітей! Рудч. Ск. II. 130.
Накричйтися, чУся, чйшся, іл. На
кричаться.
Накришити. Си. Накришувати.
Нйкришка, ки, ж. І) =• Накривка.
Накришка на діжку. Константвногр. у.
2) Квадратная сѣтка (каждая сторона
1‘/>—3 арш ), натянутая на два взаимно
псрекрещивающісся деревянные обруча,
нрикрѣпленные къ ручкѣ (держаку); опус
кается въ иоду въ горвзонтальвомъ положепіи в употребляется для накрыванія
карповъ въ то время, когда они трутся по
меллмъ. Браун. 15.
Накришувати, шую, вщ, сов. в. на
кришити, шу, шиш, и . Крошить, накро
шить Ой снп сгрівеиь та накриши хріну.
Шевч. 188.
Накрівавйти, влю, вйш, и . Напач
кать кровью. Не ріж курчат у хат і, а
то накрівавѵш. Константиногр. у.
Накрбіти, крбю, Іш, ід.= Н акраяти .
Накропйти, плю, пиш, іл. Накропить.
Ціп накропив святою водою.
Накротйтп, чу, тиш, іл. О кротѣ:
взрыть. Кріт землі напротив.
Накрутйти. См. Н акручувати.
Ш крутка, ки, ж. 1) Валъ съ зубчат
кой 2) Скрученные вмѣстѣ нѣсколъко
(сколько рука захватить) стеблей растевія,—съ цѣлью отмѣтвтъ мѣсто. Зробивши
спільно накруток на комиші, щоб після
*южна було знайти (убитого звіра), іде
да.іьше О. 1862. II. К ух. 63.
Накручувати, чую, еш, сов. в на
крутйти, чу, тиш, іл. 1) Накручивать,
накрутить, наворачивать, наворотить. Наше
дію мірошницьке: накрути та й сядь.-Ном.
•V 3114. 2) Заводить, завести (о пружи*
внхъ, напр., въ часахъ). 3) Нарывать, на
рвать (о нарыяѣ)
Накрушйти, шйю, еш, сов. в. накри
шити, шу. шиш, м. Причинять, причи
нить ушербъ, убытокъ. Купіть, каже,
крашаночку!— А шо тобі за нН?— Та
чеме не обіжайте і себе не накрушайте
Мнж. 52.

Накрйкати, каю, еш, и . Много на
брать, навалить. Там же й віз накрякав
(дров із панського лісу)! ледве кобила проти
юри вивезла. Харьк. у. Слов. Д. Эварн.
Накувйти. Си. Наковувати.
Накувйтися, кую ся, ёшея, и . О кукуговѣ: накуковаться. Та уже иасиділась,
та уже накувалась. Мет. 257.
Н акульгувати, гуго, еш, іл. Прихра
мывать. Вона трошки кривенька: на праву
ногу накульгує. Черниг. г.
Накупйти, пйю, еш, сов. в. накупйти, плю, пиш,
Накупать, накупить;
Як твоя, доню, доля, то накупить чоловік
і поля. Ном. Л? 1661.
I. Накупйтися,. пйюся, ешся, сов. в.,
иакупйтпся, плюся, пишся, гл. Накуиать, накупить достаточно. Чи скоро ви
накупитеся? Увесь базарь хочете закупити.
Богод. у.
II. Накупйтися, пйюся, ешся, гл. На
купаться. Син купається, не накупається.
Левиц. І. 63.
Н акупити. См. Накупати.
Н акупйтися. См. І. Накупйтися.
Накуплйти, лйю, еш, и .—Н акупити.
Багато чого накупляли на ярмарку. Чер
ни говск. у.
Накупбвувати, вую, еш, м ,= Н а к у 
пати.
Накупувйти, пУю, еш, и .= Н а к у п и 
ти. Накупували вони вина всякого. Рудч.
Ск. І. 200.
Накурйти. См. Накурювати.
Накурювати, рюю, еш, сов. в. накурйти, рю, риш, гл. 1) Дымить, надымить.
Накурила димом. 2) Накуривать, накурить
(о табакѣ). 3) Пылить, напылить, подни
мать, поднять пыль, 4) Накуривать, наку
рить. Горгвки накурити. Лукаш. 130. Наш
пан ся журит, як пива накурити, жен
чиків напоїти. Грин. Ш. 139. 5) Кадить,
накадить. Ладаном накурено. Харьк. у. 6)
Окуривать, окурить. Да причаруй ти да
козаченька, що іуляе зо мною! А циганочка
да ворожечка мою волю вволиш. ой урізала
русої коси да козака накурила. Мет. 88.
Накурйтися, рйюся, ешся, сов. п.накурйтися, рібся, ришся, іл. Накури
ваться, накуриться вдоволь. Кури, кури,
та, Василько, кури, накуряйсь. Грвн. III*
650.
Н акучити, чу, чиш, іл. Наскучить,
надоѣсть.
Накущ итися, щуся, щишся, іл. Расти
кустомъ. Накущилось жито.
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Налабзюкати—Наливайко.

Налабвюкати, каю, еш, іл. Напопрошайничать.
Налагоджувати, джую, еш, сов. в.
иал&годити, джу, диш, іл. 1) Приготов
лять, приготовить. Налагодила Пріська і
обідати, а його нема, Кв. І. 239. 2) Чи
нні ь, починить, исправлять, исправить,
приводить, привести въ надлежащій видъ.
Налагоджували неводи свої. Єв. Мт. IV. 21.
В із поламався,— треба налагодити. Ѣ) Нала
живать, наладить, устраивать, устроить.
Чи не налагодить він того діла? Стор.
Н алагоджуватися, джуюся, ешся, сов.
в. налагодитися, дж уся, дишся, гл. І) При
готовляться, приготовиться, собираться, со
браться. Налагодилась князівна до кляштору. Стор. МПр. 69. Серединський нала
годився іт и до князя. Левиц. І. 221. 2)
Починяться, починиться, снаряжаться, сна
рядиться.
Надйдити, джу, диш, н&ладнйти,
нйю, еш, наладнувйти, н^ю , еш, м . =
Налагодити. Наладив дід хижу для бабки.
Ном. гё 7580.
і
Н аладувіти, д^ю, еш, гл. Нагрузить;
навьючить.
г
Налй8ити, л&жу, виш, сов. в. н ал із
ти, 8у, 8ѳш, и . 1) Налазить, налѣзть. 2)
Надоѣдать, надоѣсть, привязываться, иривязаться. Н а нас налазить як шайтан.
Котл. Ен. V. 44.
Нал&зитися, л&жуся, зишся, гл. Вдо
воль полазить. Було налазигися по т их ви
соких скелях. Левиц. І. 100.
Налбвливий, а, е. Назойливый, на
вязчивый.
Наламйти. См. Наламувати.
Нал&жувати, мую, еш, сов. в. нала
мйти, мйю еш, гл. Наламывать, наламать.
Наламай трошки сухеньких дровець! щН а
ламала коржів на шулики. Богодух. у. Та
наламним квіточок) та забавим діточок.
Мил. 45.
Налйпати, ся. См. Н алапувати, ся.
Нал&пувати, пую, еш, сов. в. налйпати, паю, еш, гл. 1) Нащупывать, нащу
пать, находить, найти ощупью. Тільки ма
цають по столу (сліпі), ніяк не налапають
т ієї миски. Мнж. 92. 2) Ловить, нало
вить, хватать, нахватать. Пошли дурня по
раки, а він жаб налапа. Ном. № 6577.
Надйпуватися, пуюся, ешся, сов. В.
ѵалйпатися, паюся, ешся, гл. Нащупы
ваться, нащупаться.
Наласуватися, сугося, ещся, гл. На
лакомиться.

Налатйти. См. Налатувати.
Н алатйти, л ач ^ , тиш, гл. Прибить къ
стропиламъ літи (см. лата).
Нал&тувати, тую, еш, сов. в. н ал а
тйти, тйю, еш, м. Нашивать, нашить за
плату.
Налаш тувйтя, т^ю , еш; гл. Пригото
вить, снарядить. З вечора було ще налаш
тувати віз.
Налйятж, лйю, еш, гЛ. Выбранить.
Хт о палав старого. Ном. № 8713.
Надбитися, яЙюся, ешся, гл. Набра
ниться. Се така завзята баба, гцо поки
не налається до-схочу,—не покине. Харьк. у.
Належати, ж у, жиш, гл. 1) Належать,
отлежать. Так собі належав боки, гцо аж
болять. 2) Принадлежать. Увесь край на
лежав Вишневеньким. Стор- МПр. 62. 3)
Надлежать, слѣдовать, причитаться. Ц іх
грошей від його мені не належить. 4) Ка
саться. То до мене не належить.
Н алежатися, ж уся, жищ ся, гл. 1) На
лежаться. Уже ти в садочку т а й нале
жався. Чуб. V. 802*. 2)=Налѳжати 2—4.
Се мені належиться. Это мнѣ црццадлежитъ, это мнѣ слѣдуетъ.
Налѳжйтий, а, е= Н алѳж н и й . В належйту годину. Въ надлежащее, въ услов
ленное время.
Належйтість, тости, ж. Хойт*, долж
ное, причитающаяся сумма.
Надежйто, мар.=Н алѳж но; Ь и Щ я М
належито, доки було в мішку отиШл Гол.
IV. 478.
Налбжний, а, е. 1) (до кбго).* Принад
лежащей. 2) (кому). Слѣдуемый, должный.
?) Надлежащій, приличный.
Належність, ности, ж. 1) Принад
лежность. 2) Слѣдуемое, надлежащее. 3)
Должная, слѣдуемая сумма, причитающіяся. деньги. Галиц.
Налбжно, нар. Надлежащимъ образомъ,
какъ слѣдуетъ, какъ должно.
Н&лѳмѳнтувйтися, т^ю ся, ешец, гл.
Накричаться, наплакаться. Налементува
лися н о т боби, аж похрипли.
Н ален^ти, лѳн£, ибш, и .= Н а л и н у т и .
Налѳпѳтйти, прч^, чеш, гл. Набол
тать. Прибігла, нагуркала, налепетала, як
у корчмі. Левиц. І. 225.
Н алетіти. См. Н алітати,
Налнвййкб; ка, лі. 1) Наливатель, яаливалыцикъ./2) Названіе хлѣбнаго жучка,
появляющагося, когда рожь наливается*
Сумск. у.

ііадивати—долічувати.
Налвв&ти, в&ю,- еш, сов. в. налити,
длю, ллёш , хл. 1) Наливать, валить.
Ніхто не наливає вина новою в бурдюки
старі. Єв Л. V 37. 2) Наполнять, на
полнить. По два, па три кубки... наливав•
АД. I. 213. Раз добром налите серце вік
не прохолоне. Шевч. 3) О вымени коровы:
наполняться молокомъ. Як мае корова телитися, то наливає тричі. 4) Поливать,
полить токъ для лучшей утрамбовки. Тут
за слободою вистружчмо та наллємо тік,
тут і змолотим. Мнж 127. 5) Встрѣчено
только въ несов. п.: бить. А зовиця, пудбііає да й по щоках наливає. Грин. 111. 307.
Налив&тися, в&юся, ешся, сов. в. н а'
литися, ллібся, ллєш ся, и . 1) Нали
ваться, налиться. 2) Наполняться, напол
ниться. 3) Напиваться, напиться (пьлнымъ).
Дай, Боже, хостя, то й наллюся. Чуб. 1
243. 4) Наливаться, валитьсд (о плода хъ
и хлѣбѣ). Вже жита наливаются. О ли
ц і: лолнѣть. Личко наливает ся, як яб
лучко. Левиц. І. 53.
Н аливка, ки, ж. Наливка. Отаман
виняв пляшку горілки, другу наливки. Рудч.
Ск. II. 151. Ум. Налйвочна. Не я ї ї з ума
звожу, зводе ї ї темна нічка, солодкий мед,
наливочка.-Грин. 111. 271.
Н алйганий, а, е. 1) Оьиадѣтымъ на
рога налигачем (о рог. скотѢ). 2) Пьяный.
Любив Бога хвалити, та любив і в горло
лити. Так і вмер налиганий. Св. Л. 26.
3) Объѣвшійся.
Налиг&ти. См. Н алигувати.
Налиг&тися, г&юся, ешся, гл. На
жраться (о ѣдѣ в спиртныхъ напитвахъ).
Оттак налигайся, що й мене не пізнали.
Стор. МПр. 53. •Налигався, як Мартин
мила. Ном. № 12193.
Н алйгач, ча, м. Веревка, которою привязываютъ за рога рогатый скотъ. Ой на
волики та налигачі, а на коники пута.
Мет. 56. Ум. Налйгачин.
Н алйгачка, ки, де.= Н ал и гач . Зімою,
під довгі вечорі, налигачку сплете або об*
іють. О. 1861. X. 41. Бере, було, на налигачку хлопця, щоб не втік, і знов тара
банить його до міста. Г. Барв. 486.
Н алйгувати, гую, еш, сов. в. нали
гати, г&ю, еш, и . Набрасывать веревку на
рога (быка, коропи). Налигай воли та веди
сюди. Харьк. у.
Н ализатися, ж ^ся, жеш ся, гл. Нали
заться. Чим не наїсися, тим не налит
жешся. Ном. № 12117.
Н аливник, ка, ж. Родъ женской одеж
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ды. Вона по донському нализники носить.
0 . 1862. VIII. 33.
Н алйкатися, каю ся, ешся, гл. На
глотаться. Черном.
НалимарювДти, рюю, еш, гл. Порабо
тать (о шорникѣ).
На лй ну ти, ну, неш, гл. Налетіть.
Налинули голуби із чужої сторони. Чуб.
V. 452.
Налипбти, п&ю, еш, сов. в. нал ми
нути, лип ну, неш, м. Налииать, налип
нуть.
Н алйплнй, а, е. Налипшій.
Н алйпнути. См. Н алипати.
Налисник, ка, ж. 1) Блинчикъ. Божі
онучі розводятея на молоці— нестемнісінько,
як налисники московські. Ном. № 457.2) Дйти
налисника. Въ переносномъ смыслі: уда
рить (по лысинѣ* голові?). Не йди, бідо,
по мисках! а б'ють біду по висках! Пішла
біда до мисника, і там дано налисника;
пішла біда до груби,— і там дано у груди
в т. д. КС. 1884. І. 28.
Налйти, ся. См. Н аливати, ся.
Налихосдбвити, влю, виш, гл. Насквернословить, набранить.
Н алицйтися, цйюся, ешся, гл. На
любезничаться; наухаживать.
Налйш ній, я , в. Лншній. Я к єсть у
тебе налишня курка, то даси попові. Полт.
г. Слов. Д. Эварн.
Н&лігйти, гйю, еш, гл.=Наляг& тй.
На нбгу налігйти. Прихрамывать. Н а ніженьку налігає, топірцем ся підпірає* Гол.
1. 152. •
Налі8ти. См. Н алазити.
Н аліпити. См. Н аліплю вати.
Н аліплю вати, плюю, еш, сов. п. на
ліпити, плю, пиш, гд. Ліпить, иаліинть,
приліплять, приліпись; наклеивать, на
клеить.
Наліт&ти, тйю, еш, сов. в. налетіти,
лѳч^, тйш, гд. І) Налетать,' налетіть,
прилетать, прилетіть. Прошу вас, орли,
тдіді налітати, як я не стану світу Бо
жого видати. Дума про брат. оз. Нале
тіло птаство небесне. Єв. Мр. IV, 4. 2)
Набігать, набіжать, ділать, сділать набѣгъ.
Н алітатися, тбюся, ешся, гл. На
летаться
Н алітувати, тую, еш, гл.^лН алітати .
Налітували голуби бо- зна відкіля. Харьк. у.
Н алічити. См. Н алічувати.
Н алічувати, чую, еш, сов. в. н ал і
чити, ч ^, чйш, гл. Насчитывать, насчи-
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Налляти—Нал юдн іти.

тать. Я к великий мороз, треба налічить
32 лисих. Ном. № 264.
Н алляти, ллйю, еш, іл.—Налити.
Н аллйтися, ллюся, лбшея, и .= Н а литися.
Наловйти, влю, виш, гл. Наловить.
Наловили... риби. Ном. № 6019.
Наловитися, влюся, вишся, гл. На
ловиться. Рибка сама не наловиться. Рудч.
Ск. II. 8.
Налбга, ги, ж. 1) Привычка, обыкновеніе, повадка. У нього налога пити го
рілку. 2) Отягощеніе, притѣсненіе. (Чорт
у пеклі) мучив дармо, у всіх ярма з ш иї
не злізали, струп на плечах, бо по печах
в ад дрова возили... Щоб скакали, не бри
кали,— кладуть в рот удили, сікуть плітью,
щоб пиїм м ит ш ступою ходили. Всю по
логу скоро Богу донесли во уші: не заба
рив, ад розорив, випустив всі душі. Пасх,
вірша. КС. 1882. IV. 171. 3) Толпа, давка;
напоръ, натискъ. Там налога така, що
трохи пана не звалили, так налягли.
Черк. у.
Наложити, ж і, жиш, гл. І) Наложить.
Моя кісонька.. віночком наложена. Чуб.
2) Надѣть (о шапкѣ). Як наложив шапку,
то він уже і козак. КС. 1883. XI. 500.
3)—головбю, душёю. Пожертвовать жизнью,
душей, погубить жизнь, душу; сложить го
лову. Наложила, моя доню, за всіх головою.
Макс. Прийде ще з туги головою наложити. Лукаш. 128. Хто ворожить, той
душею наложить. Ном. & 232.
Налбїти, лбю, їш, іл. Намазать ба*
раньимъ жиромъ. Закр.
Налбй, лбю, .и. Аналой. Після молебня метнувся Павлюга і підійшов до на
лою. Стор. МПр. 149.
Налокшйтн, ш^, шйш, гл. Нарѣзать
(лапши).
Налои&ти, м&ю, еш, гл.=Н аламати.
Наломити, млю, миш, гл. 1) Нало
мить. 2) Приспособить.
Наломйтися, млюся, миш ея, и . 1).
Надломиться. Вісь наломилася. 2) ІІріучиться, приспособиться. Привчив його г
читати і все став робити як слід. Я його
не силував, не намагався дуже. В ін по
троху і наломився. Г. Барв. 407. Тепер
таки наломивсь балакати по козацькії, а
скоро прийшов до нас, то насмішив братчііків своєю мовою. К. ЧР. 117.
Налбпатнся. См. Налопуватися.
Налбпом, нар. Нахально. Налопом
увійшли у хату.

Налопотіти, п оч і, тйш, іл. Нашелестѣть бумагой или лощеной матеріей.
Налбпуватися, пуюся, ешся, сои. и.
налбпатися, паюся, ешся, и . Нажирать
ся, нажраться. Налопався, як Мартин
мила. Ном. № 12193.
Налоскот&ти, коч^, чеш, гл. НаЩекотать.
Налощйти,
щйш, гл. Налакиро
вать. наглянцевать.
Н ал^да, ди, ж. Бѣльмо. Ттер пани
нщ не бачат, бо мают налуди. ЗЮЗО. 1
57. См. Полуда (на очах).
Нал^збти, з&ю, еш, гл. Налущить. А
ив хто тут налуіав? Черниг. г.
Налупбти, пёю, еш, гл. I) Наколоть,
наотбивать (камней). 2) Наковырять.
Н алупатися, паюся, ешся, м. (очйма).
Нахлопать (глазами).
Н алупити, плю, пиш, і.«. Начистить.
Н алупитися, плюся, пишея, г.*. 1)
Налупиться. Вже як налупилось, то й <шлупш пия. Ном. А; 1341. 2) Нажраться.
Налупивсь, як рябко дерти. Мнж. 166.
Н алучати, ч&ю, еш, сов. в. н а л іч и 
ти, чу, чйш, іл. Нацѣливать, *нацѣлить,
првцѣливаться, прицѣлитьсл, направлять,
направить. Не налучу ніяк ниткою у
вушко. Константиногр. у. 2) Попадать, по
пасть на что. Получила (царівна) на скелю,
проломила корабель. Александров, у. Слов..
Д. Эварн.
Н алучатися, ч&юся, ешся, сов. в. на
л іч и т и с я , чуся, чишся, гл. Ирицѣливаться, прицѣлиться. Ото він прикравсь
та рушницею налучається на качки. Пол
тавок. г.
Н ал^ш ник, ка, иг.=Налюш ник.
Н альну вати, ную, ёш, гл. Собрать
льнувавши. См. Льнувати.
Налюбитися, блюся, бишся, гл. На
любиться. Коли тя ся полюбити, молодий
Василю. Гол. IV. 491.
Налюбувати, б^ю, еш, гл. Налюбо
ваться. Вродила йому така гречка, гцо на
все поле... Піп не налюбуе тію гречкою.
Рудч. Ск. І. 208.
Налюбуватися, б^юся, ешед, и . =
Налюбувати.
Налюднйти, ню, нйш, гл. Заселить,
наполнить народом/ь.
Налюдніти, нію, еш, и . 1) Увели
читься населені ю. 2) Сдѣлаться похожи м ь
на человѣка. Х.юпець змалку був злодій
куватий, а як пішов межи людей, то й
полюднів.

Налютукати^-Цаманити.
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Налю тувбти, т^ю, еш, гл. 1) Напаять. пать, нащелкать. 2) Надавать пощечинъ.
2)=Налютуватися.
3) Наболтать языкомъ.
Цалясув&ти, с^ю, еш, «д. ? ОмельНалютув&тися, т^ю ся. ешся, гл. Наѵенгсові не налясував дощ: година стала.
злобствоватъся.
Зміев. у.
Налюшник, ка, м , валю ш ня, ні, ж
Н алйти, лйю, еш, іл.= Н ади ти ... На*
Веревочное, кожаное и л и скрученное изъ
дерева кольцо, которымъ привязывается ляс.., чарку горілки. Грин. III. 592. їл и як
люшня въ полудрабку. Чуб VII. 413. Рудч. пани, а наляли як свині. Чуб. I. 235.
Налящ&ти, щ ^, щйш, гл. Накричать,
Чп. 250.
Наляг&ти, г&ю, еш, сов. в. налягтй, пронзительно крнча.
Нам&врати, раю, еш, гл.—-Намамрати.
дйж у, жеш, и . 1) Налегать, налечь. 2)
Давить, придавить; угнетать, тѣсвить. при- .Хт о його зна, як він уночі його намаврав,
тѣснить. Стали ляхи дуже вже налягати те збіусжа, а вже ж узяв. Новомоск. у*
Намагйння, ня, ср. Стремленіе. Желех.
на козаків. ЗОЮР. І. І Об 3) Дожиться,
Наиагйтн, г&ю, еш, гл. I) Стремиться
лечь поверхъ чего-либо. Ой туман яром
та налягає. Грин. III. 382. 4) Охватывать, къ чему-либо, порываться. Через юру ви
охватить; одолѣвать, одолѣть (о снѣ, пе сокую вітрець намагає. Гол IV 460 2)
чали). Сон наш . Сидить дівчина край ві Одолѣвать. Сидить Маруся щ>ай оконечкй,
конечка і сон гг налягає. Мил. 150. Стала сон її намагає. МУЕ. III. 132.
, Наиаг&тнся, г&юся, ешся, сов. в. на
к іх сериям велика туга налягати. Макс.
(1849), 23. Уже на нашу молоду журба могтися, мож^ся, жешся, іл. Домогаться,
налягла. КС. 1883. И. 378. 5) Напирать; домочься чего-либо; добиваться, добиться,
надвигаться, надвинуться. Щось дуже злая просить усиленно, допроситься; стремить
хуртовина, на нас налягає* Макс. (1849).* ся къ чему-либо. Як наможуться, до му50. Наліг (вітер) на козака* одежу з його сиги. КС. 1882. X* 26. В и всі проти мене...
цупить. Греб. 376. 6) Только сов. в.? До намоглися ззісти,— ну й їжте! Мир. Пов
гонять (охотничій терми нъ о собакѣ). Ни I. 170. Хлопець намагається у город їхатгл.
дуже Дойда налягає.— ... лис хвостом виляє. Зміев. у.
Нам&затн, ся. См. Намавувати, ся
Котл. Ен. IV Ю. 7) Налягати на нбгу.
Нам&8увати, вую, вш, сов. в. нама
Прихрамывать. У Мирна го наляг&ти на нбги
аначитъ— поснѣшно идти: Христя... налягає зати, м&ясу, экѳш, гл. 1) Намазывать, на
на ноги: не йде, а підтюпцем трюха. Мир. мазать. То я тобі шию намазала. Рудч
Иов. II. 42. Чіпка тільки вийгиов з двору, Ск. 1. 18. 2) Плохо писать, написать
^ а к і наліг на свої ноги. Мир. ХРВ. 174. (красками).
Нам&зуватися, зуюся, ешся, сов. с
8) Настаивать, настоять*. Пани налягають
на свому, а мужики на свому. 9) Приста нам&затнея, м&жуся, жешся, ід. Намазы
вать, пристать. Що т и, причепо, налягаєш ваться, намазаться.
Нам&їтися. маюся, ешся, іл Укра
на мене?
Наляк&ти, ся. См Н ал як увати . ся. ситься (зеленью). Вомлам ся намаіти тов
Н алйкувати, кую, еш, сов. в. н а л я  рутов зеленое, ніж мі мали світ в'язати
к&ти, к&ю, еш, гл. Пугать, напугать. Н а' тов бідов мсрзснов. Гол. N. 784
Намайструв&ти, рую еш. <л Налякав м іх, гцо й торби страшно Ном
Л? 5794. Іде чоловік і дуже журиіш/'я. і мастерить.
Нам&лі и н&маль, нар Маловато. Натакті наляканий! Г. 1>арв. 326.
малг
вже стало люду О. 1862 IV. 87.
Н алйкуватися, кую ся, ешся, сов в.
У
нагиому
селі намаль землі. Харьк. у.
валякйтися, кйюся, ешся, іл. Пугаться,
Намалюв&ти, люю, еш, іл 1) Напи
иапугаться
сать (красками), нарисовать. Твоє біле личко
Н адйпатк. См. Н аляпувати
Н адяпотіти, поч^, тйш, и . " Н ал я да й намалювать. Чуб. Г&рний, як намальбваний. Очень красивъ. Хбдить булб, як напати.
Н алйпувати, пую, еш, соп. в. налй- мальбвана. Очень хорошо одѣваетсл. МВ
пати, паю, еш, гл. 1) Напачкииать, на II. 31. 2) Изобразить картину въ словахъ.
пачкать, накапывать, накапать. 2) 'Голько Та ба! не всякай так змудрує, як сам Версов. в.: Нахлопать, настучать. 3) Набалты і ілій намалює. Котл. Ен. VI 49.
Нам&мрати, раю, еш, гл. Нащупать.
вать, наболтать (языьомъ).
Наманити См. Наманювати
Н алйскати, каю, еш, гл. I) Нахло
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Намантачитв—-Намилуватися.

Наиант&читя, чу, чиш, м. Наточить
косу (мантйчкою).
Нам&нювати, нюю, еш, сои. в. наман й т и , маню, ниш, іл. Приманивать, при
на нить, наманивать, наманить. Нарвавші*
точок, наманив дівочок, Грин. 111. 553.
Я закличу музики та наманю хлт иів.
Девиц. І. 49. Давай до себе наманювати
людей. Мнж* і 33.
Намастйр, ра, дс.з=Манастирь.
Намастити, ся. См. Намащувати, ся
Намах&тн, Хйю, еш, гл, Намахать. Що
Шїіом нам ахаш , тб музики наймаєш. Чуб.
Намах&тяся, х&юся, ешся, іл. На
пахаться, намахать вдоволь. Намахався я
косою, набухався ціпом. КС. 1883, X. 522.
Намахіюв&ти, люю, е ш , а . Сдѣлать
что-нибудь дурно.
Нам&цати. См. Намацувати.
Намйцувати, Дую, еш, соо. в. намйдати, даю, еш, и . Нащупывать, нащупать,
пощупывать, пощупать. Рудч. Ск, II. 1Н5.
Намацавши, самого Тема, потиснцв як
Хому Ярема. Котл Ен> V* 49,
Намащйти, щ&ю, еш, гд.=Намащува*
ти. Чимсь треба намагцати оцю виразку,
то вона іивидчо загоїться,—ловле, чи що б
то. Канев. у.
Намащ увати, щую, еш, сов. в. на
мастити, мащу, стиш, іл. 1) Намасливать,
дамаслить. Намастила вареничків не з со*
роним маслом. Мил. 73. 2) Намазывать,
намазать. Ой дівчино милостива, чим ит
брови намастила? Намастила кукурвасом.
Нп. 3) ІІом&зывать, помазать. Д ух Госпо
день на мені, котрою ради намастив мене.
вв. Л: IV. 18.
Намащуватися, щуюся, ешся, сов. а
намаститися, щ ^ся, стйшся, г л .. 1) На
масливаться, намаслиться. Так мало масла,
що й не намастилися млинці. 2) Нама
зываться, намазаться. Намастився дяк
оливою.
Намѳкѳтйти, кечу, чѳш, гл. Накри
чать* по-козьи.
Наменйти, ню, нйш, гл. Наименовать.
Син батькові не „татуи, чи як инако;
сказав, а менням наметів. Ном. Л- 13549.
Щ мено, на, е. Имя. Желех.
Наменув&ти, ную, еш, іл,—Найме
нувати.
Наменйти, ну, н ё ш , ы . Намекнуть,
напомнить; вспомнить. Далі вже й намо•
пут и на сю річ боявся,— мов не бачить
нічого,'не чує. МВ. (О. 1862. III. 60). Н а-

мене на т е,' що но йди за йто. унучечка
у гнів та у плач. МВ. (О 186?. III 47).
Наманитися, нуся, ебшея, іл. Начать
говорить, открыть рогь, лаикиутьсл Мені
глава промовить не вільно прн батьку,
гтлько наменусь— усі моргають, що тр*>г,а
чені іа язик вкуситигя. МВ II 86.
Намѳрёжвти См. Намѳрѳжувати.
Намѳрёжувати, жую, еш, сов. в. на«ербжити, жу, жиш, іл. 1) Украшать,
украсить рѣзьбою нѣсколько деревлиныхъ
вещей. 2) Дѣлать, сАѣлать сколько-нибудь
вышивокъ— церёжок.
Н&мѳрз, 'зу, м. Иней, ледяныя со
сульки. ВЫ, іде- - увесь як біль білий: геть
памерзом намерз. Радом, у.
Намерзйти, 8&ю, еш, сов в. цамбрзти,
зну, неш,. и . Намерзать, намерзнуть.
Намёрзлий, а; е. 1) Мерзлый, замерзшій. 2) Намерзшій сверху льдомъ, снЬ
гомъ. У вікна, крізь намерзлі Ціибки, ледве,
ледве пробивався світ. Мир. Нов. Г 114
Намёрзтися, знуся. непіся, гл. На
мерзнуться, смерзнуть. Немов, жінко, я
намерзся трохи. Рудч. Ск. ГІ 166.
Намѳркйти, кЗю, еш, іл. Смеркаться.
Т іл ь к о стало нампркати. Мил. 90. Було
уже пізненько, стало уже намеркать. Алек
сандровен. у.
Намёстй. См. Намітати
Намёт, ту, м. Палатка, шатерь, став
ка. А в полі, полі біленький намет. Мет.
337. Ой нап'яли козаченьки голубий на
мет. Нп. Стйти намётом. Разбить шатры
Ой пішов з ними Я в гор на війну... Стали
наметом там під юрою. КоІЬ. І. 109.
Намётний, а, ѳ. Шатерный.
Намёшватися, каюся, ешся, и . На
житься, пожить вт. какомъ-либо мѣстѣ.
Намйвёти, в&ю, еш, сов. в. намити,
мйю, еш, іл. Намывать, намыть.
НамигнУти, гну, нёш, и . Бросить
взглядъ, мигнуть. А на лежале ввесь, ба
зар не хоче й оком шмигнути.

Намикати,, каю,

еш, м .— мичёк.
Приготовить ддя пряденія мичкй (см.).
Намикйти, кйю, еш, гл. 1) Нама
тывать, навивать. Челядина, гцо стоїть на
в/ргику стога, намикав (намотує) той ко
м и (довге перевесло з сіна) на верток
остревиі гцо вистав із стога. Шух. І. 170.
2) Накладывать пласть шерсти на іцетку
еъ проволочными крючками,—для раечесыванія шерсти. Вас. 152.
Намилйти, ся. См. Намилювати, ся.
НДмЯдувйтрся, лУюся, ешся, іл. На-
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любоваться; наласкаться. Я ж націлувався,
я ж намилувався. Чуб. V. 79.
Н&мйлюватя, люю, еш, со», в. нами
л и ти , лю, лйш, гл. Намыливать, намы
лить.
Н аийлю ватнси, лююся, ешся, сов. в.
нам илитися, лю ся, лйш ся, и . Намыли
ваться, намылиться. Прості люде у нас
гречаною половою намилюються. Борз. т.
Намймрнти, рю, риш, и . Наговорить
невнятно.
Намин&ти, н4ю, еш, сов. в. нам ’йти,
и н ^ , нбш, гл. 1) Мять, помять; наминать,
намять. В руках груша аж помнякшала,—
так ї ї наминає. Св. Л. 205. Намняти чуба.
Выдрать за волоса. 2) Только несов. в.
Жадно ѣсть. Голодний,— так наминає!
Черииг.
Намин&чка, ки, ж. Потасовка.
Н амислити. См. Намислювати.
Намйслювати, люю, еш, сов. в. намйслити, слю, лнш , гл. Придумывать,
придумать, выдумывать, выдумать. Що
там намислить, чи зробить,— мати удові
похваляться. МВ. ІГ. 79.
Намйсник, ка, м. Посудная полка или
небольшой шкапчикъ для посуды надъ
дверью гуцульской хаты. Шух. I. 101.
Намйстечко, к а, с. 1) Ум. отъ нажйсто. Купи . мені намистечко на білую
шию. Чуб. У. 105. 2) При кипініи воды
нузырьки возлѣ краевъ посуды. Нерве намистсчко у чавуні по-над краями, то еже
вода починає закипати. Волч. у. 3) На
мистечко кувйти. О кукушкѣ: куковать. Зо
зуленька... живе собі як панна, гуляє у
садку, нічого не псує, по гілечках намис
течко кує да скілько літ кому прожить
віщує. Греб. 305.
Намистина, ни, ж. Одно зерно мо
ниста. Ум. Намистинка, намистйночка.
Намисто, та, с. 1) Монисто, ожбрелье.
Куплю тобі намисто та на ш иї повішу.
Мет. 7. Добре намисто. Монисто изъ красныхъ коралловъ. У його багбцько намиста
на шиї. .У него много долговъ. 2) Наросты
на шеѣ у индюка. Ум. Намйстечко.
Намйти. См. Намивати.
Н амінйти, нйю, еш, гл. Намѣиять.
В ін наміняв дрібних шагів.
Намір, ру, м. Наміреніе. Своїх намі
рів він не сповіряв дома нікому. Мир. Нов.
І . 101. Без наміру. Ненамѣренно.
Н ам іритися. См. Н ам ірятися.
Наміркув&тися, к^ю ся, ешся, гл. На
думаться.
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г Н амірятися, рйюся, ешся, сов в. на
міритися, рюся, ришся, гл. 1) Націливаться, націлиться. Стрілець ще намірив
ся в третій раз. Рудч. Ск. І. 142. 2) За
махиваться, замахнуться. В ін уже намі
рився мене вдарити. 3) Вознаміриват£ся,
ізознаміриться.
Намісйти. См. Наміш увати.
Н амісник, ка, лс. 1) Намѣстникъ. Мет.
199. Шановні гості, славних потентатів
намісники і речники достойні (иро посли).
К. Бай. 23. Команда ж руш ила в Смілу,
а. намісник... у Кал^янку, бо там він жив
і була там у його сотня лейстрових ко
заків. ЗОЮР. І. 282, Вратіку-намісничку,
сядь собі на кріслечку. Нп. 2) Приходскій
евлщенникь.
Намістйти, жіщ^, стиш, гл. Помістить
много, наставить.
Нймість, н&місць, нар. Вмісто. Желех.
Наміт, мбту, лс.=Намет. Поступила
чорна хмара, став дощ накрапать; ой стали
наші козаки в наміт утікать* О. 1801.
VIII. ЮО.
Наміт&ти, тбю, еш, сов. в. намбетй,
мету, тбш, гл. Наметать, наместь.
Н амітити. См. Н ам ічувати.
Н амітка, к и , ж. 1) Женскій головной
уборъ: покрывало изъ простой самодѣльной кисеи, которомъ повязываются замуле
ній женщины поверхъ очіпка. Чуб. \1 І .
424. 2) Ткань: родъ грубой кисеи. Мил.
108. Ум. Наміточка.
Намітч&ний, а, е. Сдѣланный изъ
ткани для намітки.
Намітчйна, ни, д е .= Н а м ітк а (пло
ховатая). Завернула пані білу намімчину.
Чуб. V. 1009. Ум. Намітчйнка.
На-міць, нар. Накріпко^ Це нагміць
робилось.
Н ам ічувати, чую, еш, сов. в. намі
тити, мічу, тиш, гл 1) Намічать, нам і
тить, отмічать, отмітить. 2) Замічать,
замітить, примічать, примітить.
Н&мішйти. См. Наміш увати.
Н ам іш у в ан и й ,, ка, л*. Родъ хліба#
Було, що понапікаємо паляниць, намішуваникгв! Г. Барв, 42.
Н аміш увати, шую, еш, гл. 1) сов. в.
намісйти, міш ^, сиш, и . Намішивать, на
місить. 2) соп. в. Намішати, ш£ю, єш. Намігииіать, намішать. Тільки зверху чисте
зерно, а в середині з половою намішане. О.
1801. VI., 75.
Н амліти, дію , еш, гл. Намліть, изне-
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мочь; ііретериѣть много. Що то душа т •
боліла, серие намліло/ Г. Барв. 96.
Намлітися, лію ся, ешся, гл. Гблодои
найдітеся. Голодать 1 юлодом не раз на~
млівся, г всякої нужди натерпівся, і чого
не було. Св Л. 37
Намнбжити. жу, жиш, гл. Умножить,
расплодить. А він же то намножте їм
господи. К Іон. 50
Намнбжитися. ж уся. жишся. м. Умно
житься, размножиться
НажвАти и —Нам я ти.
Н ахняш в^рити, іл.= Н ам ’яш курити.
Намбва, ви. ж. 1) Науїцсніе, внушеиіе, иодговоръ, подстрекательство. То на
мова доконче була, бо він сам не годен т е
зробити. Камен. у. З нам6ви. І]о иауще
пію. 2) Уговоръ, соглаиіеніе. У нас з нам
була намова спалить того за те, що обгжав.
Екатернвосл г. Ум Намовонька. Я тебе
любив не з людської намовоньки. Гол 1.271.
Намбвина, ни, ас.=Н амова 1. Не лю
бив Роман жони із людської намовпни
Гол 111. 28
Намбввтв. ся См. Намовляти, ся.
Намбвка, ки, де>=Намова. Може в
них була така на мавка, Бог їх зна. Алек
сандров. у.
Намовляти, лАю, еш. сов. в. намбвиТи. влю. виш. гл 1) Уговаривать, уго
ворить, убѣждать, убѣдить, склонять, скло
нить. Намовили її, щоб випросила собі
Одарку. МВ. 1. 74 ГГе в корчмі, гуляв,
дівча намовляє- 9Ходи, дівча, з нами, з
нами двораками*1. КС- 1883 IV. 906 2)
Наговаривать, ваговорить, клеветать, на
клеветать
Намовлятися, лАюся. ешся, сов. в.
намбвитнся, влюся, вишся, гд Угова
риваться, уговориться, сговариваться, сго
вориться. Мир. ХРВ. 57. Так намовились
між себе, щоб уже всіма голосами Сомка
обрати. К ЧР. 303.
Намбвонька, ви Ум оть намбва.
Намогтйся. См. Намагатися.
Намок&ти, к&ю, еш, сов. в. иамбвн уги в намбкти, кн у, неш, м. Намо
кать, намоквуть.
Намолитися, люся, лишся. гл. На
молиться. Надавитись, намолитись і за
снуть навіки. Шевч. 328.
Намолбти, мелю, леш, ід. Намолоть,
смолоть. Нажаву намолотив, намолов. Рудч
Ск. 11. 120.
Намолбздеа, мелюся, лешся, «ж На.олоться.

Намолотйти. См. Намолочувати.
Намолотйтися. лоч^ся. тишся, и.
Намолотиться
Намолбч уваги. чую. еш. сов. в. на
молотйти. лоч^. тиш. іл Намолачивать,
намолотить. Нажав, намолотив, намолов.
Рудч. Ск II 120.
Намбиятися, вяю ся, ешся, гл. 1) На
трудиться, устать Так за день намонялась,
гцо крий, Боже/ аж кісточки всі болять
О. 1861. XI. Кух 26 Я оие так зо ра
нок намонявсь, тілько хотів супонити
2) Напиться пьянымъ. налимониться. Намонявся так, що н і татка, ні матки,—
нічого не тямле. Мирг. у. Слов. Д. Нварв.
Н&мордень, дия, лі. Оилеуха, поще
чина
Намордув&тися, Д^юся, ешся, іл. На
мучиться, устать
Н&моржень, зкня, ч. Толстая жердь,
идущая параллельно съ полозомъ саней,
выше его, къ которой ири крѣпля ется верх
ній ковецъ копилів. Сумск. у
Н&морозѳнь, вня, .и. = Наморженк
Желех. Новомоск у. (Залюбовскій)
Н&морозки, ів, м. мн. Намерзшій па
окнѣ ледь и свѣгъ Наморозки на вікні
Константиногр у.
Намоск&литися. люся, лиш ся, ІА.
Прюбрѣстъ солдатскія замашки, привычки.
В т так намоскалився, що з-шд живою
гіят и ріже Ном № 2926
Намостйтв См. Намощувати.
Намот&тв См. Намотувати.
Намбтувати, т^ю. еш, сов. а вамот&ти, т&ю. еш, іл. Наматывать, иамотать
Желех
Намочити. См Намочувати
Намбчувати, чую, еш, сов в. намочйти, ч^, чиш, и . Намачивать, намочить
Не биг), не печи, — тільки язик намочи
Ном. № 11448 Щоб тебе дощ намочив'
Посл. Намочила сорочки
Намбщувати. щую, еш, сов. в на
мостити. мощ^. стиш, гл. 1) Намащи
вать, намостить 2) Настилать, настлать
Дурень на \инт м колючок гид яблунею
Рудч Ск. И 156
Н амугйкатися, каюся, ешся, и . На
мурлыкаться
Намудрув&тв, р^ю. еш, м. Намудрить
Н&мул, лу, м. Иль
Намилити См Намулювати
Намалювати, люю, еш ц/намулАти,
лАю, еш, сов. в намилити, лю, лиш и
нам уляти, ляю , еш, гл. 1) Заносить, за-
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нести иломъ. 2) Натереть, нажать. Н ащо ж тобі, моя мила, так тяжко пра
цювати, на пальчиках піхурчики наму
ляти. Грин. III. 325. Три пузирі крівавиІ
намуляла. Чуб. V. 668.
Н амуляти, ляю , еш, ?л.=Н амулити.
Намуркот&ти, коч^, чеш, м. Намурлыкать.
Намуркот&тяся, кочуся, чешся, гл.
Намурлыкаться.
Намурмбситися, мбшуся, сишся, гл.
Надуться, нахмуриться. Н у, вже намур
мосилась. Нон. & 3366.
Намурувйти, р^ю, еш, іл. Настроить
(о камен. лостройкахъ).
Н а м а х а т и с я , хаюся, ешся и намурхбтитися, х&чуся, тяш ся, и . Натоптаться.
За день намурхатигися Xнамурхаєшся), то
и нп не чуєш* Луб. и Мирг. у. Слов. Д.
Эварн.
Намочити, чу, чяш , *.«. Намучить,
измучить.
Намочитися, ч у ся, чиш ся, гл. Намучиться, измучиться. Доки не намучитыя,
доти не научиться. Ном. А& 6032.
Намуш труватися, р^юся, ешся, гл.
І) Достаточно долго пробыть на ученьи
(о солдат.). 2) Дисциплинироваться.
Нам 'й т и . См. Наминати.
Нам’яшкОрнти, рю, риш, гл. Намять,
надрать. Нам'яиікурити чуба. Мене пе
рестріла да за ухо, да так добре нам*яшкурила. Г. Барв. 47.
Наи&дити, дж у, дипг; гл. Наловить
рыбы удочкой. Желех.
Нан&шка, ки , ж. Крестная мать. О.
1861. X. Свидн. 65.
Нан&шко, а, м. Крестный отецъ. О*
1861. X. Свидн. 55.
Наибзабудь, нар. На память.
Нанбстй. См. Наносити.
НанЙ8, на}). Бнизъ. Пливё нанйз. ГГльівстъ внизъ по рѣкѣ.
Наняийти. См. Н анизувати.
Н анйзувати, вую, еш, сов. в. нани8&ТИ, нижО, жеш, и . Нанизывать, на
низать.
Наиімбти, мбю, еш, гл. = Наймати.
Та не буду нангмати няньки. Чуб. V. 866.
Наніс, нбсу, м. Наносъ.
Наннйти, наньмбм, еш, и . = Най
няти. Ще й музики нат яла і беседу при
села. Грин. III. 332.
Наибсжти, н б ву , сиш, сов. в. на
нести, яѳсО, обм, гл. Наносить, панести,
приносить, принести. Нанеси, Возісс, куд
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латою, щоб було за гцо скубти. Ном.
Люде нанесли породіллі мняса, паски, хто
яєць, хто молока* Г. Барв. 530.
Наносйти. См. Яаношувати.
Нанбшувати, шую. еш, сов. в. нано
сйти, ношО, сиш, гл. Нанашивать, нано
сить. Соломи в сіни наносила. Шевч. 435.
Ой пий, мати, тую воду, що 'я наносила.
Мет. 72.
Наньм&ти, мбю, еш, и .= Н а й м ат и .
Желех.
Наню хати, хаю, еш, іл. Пронюхать.
Нанюхали, що коло вікна близько лежить
сало. Рудч. Ск. І. 195.
Наш бхатися, хаюся, ешся, гл. -На
нюхаться. Добре нанюхався. Ном. № 12618.
Нанйтн, ся. См. Наймати, ся.
Наобідатися, даюся, ешся, гл. На
обідаться.
Наобіцювати, цюю, еш и наобіцйти,
дйю, еш. и . Наобіщать.
Наобрйднути, дну,, неш, гл. Надс
ість. Константиногр. у.
Набдлів, *шр.=Н&відлів.
Наодл^ці, нар. Отделившись. Жити
наодлуці. Выдѣлиться хозяйствомъ. Дру
гий син наодлуці, а цей з батьком живе.
Набдрізі и набдрізні, нар. Отдѣльно,
виділившись. Я тепер окиву від батька
наодрізі, окреме. Екатерин, у. М ій сгш
о/сиве наодрізні в мене: що в його робиться
о хат і,— я не знаю. Новомоск. у.
Набдшибі, нар. Въ стороні, особяякомъ.
Наокбло, нар. Вокругь. Наоколо того
села були ліси, гори.
Наокр^г, жтр.=Наоколо. Галнц.
Н&оп&к, нар. Навыворотъ, въ противо
положную сторону. Написав письмо наопак, Волын. г.
Наопйч, кар.=Н а-опак.
Набпаш, набпашки и набпашку, нар,
Въ накидку. Драночка на йому і наопаш
латана свитина. Г. Барв. 353. Хоч шряд
нині, аби наопашки (о шляхетской спѣси).
Узяв кожух і наопашки, пішов в корчму
пити. Грин. 111. 555. Ой чи се ж той
М икита, гцо наопагику свита. Нп.
Наоповідйти, дйю, еш, гл. Наразсказывать много. Такою нам наоповідав, що
ввесь день слухали.
Набпуль, нар. На иоловину. Чуб. VII.
551.
Набсліп, нар. Сліпо, не глядя.
Наорбти. См. Наорювати
48
’
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Наорудувати— Напанькатися.

Наорудувати, дую, еш, гл. Слѣлать.* нап&стнся, падУся, Дбшся, гл. Накиды
ваться, накинуться, нападать, напасть,
устроить, распорядиться.
На-ор^жку, нар.' Снаружи. Винеси придираться, придраться. Всі нападають,
ясла, постав на-оруэюку? бо в обсрі тісно. ся. Ном. Нападисъ на кою багатшого. Ном
№ 2804.
Міус. окр.
Ш падѳнь, дн я, м. Рыболовный снаНабрюватя, рюю, еш, сов. в. яаор&ти.
орю, рѳш, и . Вспахивать, вспахать. Н а• рядъ, вентеръ, натянутый на большой
ори мілко та посій рідко, то г вродить обручъ на длинномъ шестѣ. Вас. 189.
дідько. Ном. Л* 7170.
Ш пад ка, ки, ж. Рыболовный снарядъ,
Набслаб, на-бслабі, нар. Не *натя родъ сака. Шух. I- 227.
нуто, свободно. 1 ланцюг на-ослабі. Наг
Напйдкуватий, а, е. Придирчивый,
киньте м ені. латочку на ‘чобіт та на- привязчивый.
ослабі щоб натягаючи чобіт не теє. Ле
Напбдок, д ву , м. Напасть I засту
бед. у.
пайте од вражди, од бідг напраслины/ на
Наост&нку, наост&нці, нар. Наконецъ; падку. Котл. Ен. V. 46.
въ концѣ. Може б ще я здужав наостанку
Н&падь, ді, де.=Н ападок.
віку вам заграти, голосно заспівати.. ЗОЮР.
Н апакбвуватн, кбвую, еш, сов. в.
І. 187.
напакув&ти, кую, еш, гл. Накладывать,
Н&бхляп, нар. 1) Мѣшкомъ. Н а неї наложить, напаковывать, напакоѵать, на
плаття наохляп стоїть. 2) Безъ сѣдла. бивать, набить. Всячини напакували: і ку
їхат и конем наохляп.
рей, і гусей— все печених,— і печене порося
Набчне, нар. 1) В идимо, очевидно, начинене, і масла, і всього, всього. Св. Л. 9.
явно. 2) Своими глазами.
Напакували цілу мажу хлібом та паляНабчний, а, е. 1) Очевидный, явный. нииями, таранню, чехонню та всякими
2) Находящійся на глазахъ. 3) Наочний харчами. Г. Барв. 145. А положи нам,
свідок. Свидѣтелъ-очевидецъ. Желех.
Остапе, спасибі тобі, дров у грубу!—Н а
Ш пад, ду, м. 1) Н ападете, атака. пакую, напакую!— сказав увічливо Остап.
Два напади ляхи одбили. Стор. Опану Г. Барв. 24.
вали б ми були Крим за одним нападом.
Н&палйти, ся. См. Напалювати, ся.
К. ЦН. 221. 2) Паровсизмъ. 3) Двомй,
Нап&лок, л к и и нап&льок, льку , м.
трьояб нбпадами. Въ два, три пріема;два, 1) ІІалецъ перчатки. 2) Перевязка на
три раза. Третім нападом роблю. Ном. больномъ пальцѣ. 3) Наперстокъ съ жеТрома нападами сіяли ліс. Звенигор. у. лѣзнымъ крючкомъ, надѣваемый на па
Двома нападами дощ ішов. Аж трьома лець рѣшетникомъ,—крючкоцъ раздирает
нападами бгіли його. І трьоиб нападами ся полоса лыкэ на части. Бас. 175.
не бзьмеш. Никакъ не возьмешь. Мнж.
Нап&лювати, люю, еш, соц. в. напа
169. 4) Тошнота, болѣзнь у скота отъ л и ти , лю, лиш, гл. 1) Натапливать, на
обжорства. Угор.
топить, накаливать, накалить. Напалили
Нап&дати, даю, еш, гл. Нападать піч. 2) Нажигать, нажечь. Треба замазу
(о многихъ). Після бурі такою багато на вати на сволоці хреста, що напалюється
падало в ссду груш та яблук.
у страшний четверг. ХС. VII. 419.
Напад&тн, д&ю, еш, сов. в. наНапалюватися, лююся, ешся, сов. п.
П&сти, падУ, дбш, гл. 1) Нападать, на напалитися, люся, лиш ся, гл. 1) Ната
пасть. Кожне одбивається, як нападають. пливаться, натопиться, сильно нагрѣтьсл.
Ном, Л* 3293. Н а лубенському шляху на Напалилася груба добре. 2} Нажигаться,
пали гайдамаки. Стор, МПр. 97. Напбла нажечься.
на йбго пропасниця, кашель. Онъ заболѣлъ
На пам’ятатися, т&Юся, ешся, гл. Удер
лихорадкой, кашлемъ и пр. 2) Встрѣчать, жать въ памяти, постоянно помнить. У
встретить, наталкиваться, натолкнуться. мене діти дрібні, то я не можу напам'яХодив, ходив і таки напав на таких... татися.
Стор. МПр. 41.
Нап&м’ять, нар. Наизусть
Нап&датися, даюся, ешся, гл. Много
Напанув&тися, н^ю ся, ешся, гл. 1)
разъ надать. Поки натрапиш на ї х —що Достаточно погосподствовать. 2) Доста
нападаешся да наспотцкашся. .0 . 1862. точно побарствоваъь.
VI. 57.
Нап&нькатнся, каюся, ешся, гл. На
Нанад^тнся, д&юся, ешся, сов. в. няньчиться, павозиться съ кѣмъ.

Напарити—Напередовець.
Нап&рити, рю, .рищ, гл. Напарить.
Напаритися, рюся, ришся, гл- Напа
риться.
Напаросйти, рошу, сиш, іл.= Н апарусити. Напарбшѳний вітрйк. Вѣтрявал
мельница, на крыльяхъ которой натянуто
(ПОЛОТНО.

Напартблити, тблю, лиш, гл. Плохо
■сдѣлать, навахлять, напачкать.
Напарубкув&тися, куюся, ешся, м.
Пробыть долго парнемъ.
Напарусйти, рушу, сйш, гл. Натя
нуть полотно. Треба крила (у вітряку) напарусити. Канев. у.
Напас&ти, с&ю, еш, сов. в. нап&сти,
с$> сбш, гл. Пасти досыта, напасти (скотъ).
Сьогодня добре напасла корову- Нап&сти бчі.
Вдоволь насмотрѣться. Не напасу своїх
очей, на їх глядячи. Гт Барв. 294. (Пли
вучи) в-останне рідними лугами и берегами,
дід очі приязні -пасе й не напасе. К. Дз.
155.
Напас&тися, с&юся, ешся, сов. в. на
пастися, сУся, сбшся, а Напасаться, на
пастись. Попід мостом трава ростом, що
и кінь напасеться. Мет. Волики напаса
ються. Грин. ЦІ. 50. Чужим добром не
напасешся,— свое дбай. Г. Барв. 428.
Напаскудити, дж у, диш, гл. Нага
дить, напакостить; испражниться. Наклавнаклав, напаскудив, ледве сопе. Ном. № 14280.
Шосъ на току напаскудило. Мнж. 128.
Напаснйй, &, б. Нападающій, придир
чивый, задорны!}.
Нап&сник, ка, м. Нападающій, задира,
«бидчикъ. НВолын. у. Одчепися, напас
нику, я не була на празнику. Нп. Закрг Від“
мепися, напаснику, маєш т и. дівчат без
ліку. Грин. III. 242. Цапасник на куль
т урних людей Острянин. К. Кр. 11.
Нац&сниця, ці, ж. Нападающая, задирщица, обидчица.
Нап&сочка, ки, Пастьба, Утка йде,
утенята веде на напасочку, на порясочку.
5уб. III. 180.
I. Нап&сти, ся. См. Нападати, ся.
II. Нап&сти, ся. См. Напасати, ся.
% Напастув&ння, н я, с. Нападеніе, прицѣпка, придирка.
Напастув&ти, тую, еш, гл. Нападать,
задѣвать, зацѣплять. Не нарасту й, не на
пасшу й, суча дочко. Канев. у.
Н&п&сть, сти, ж. 1) Напасть, придир
ка. Хт о хоче напасти, най того Бог поб'є.
Камен. у. 2) Бѣда, неечцетіе.. Чи дот
жити у сій напасті? Щ о Бог дасть, то
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не напасть- Ном. № 60. 3) Штрафъ, пеня.
Мені оце присудив мировий платити 40 р .
напасти. Остер, у. 4) Нйпасть натягйти на
кбго. Взводить напраслину. Напасть нат
тягає на мене. НВолын. у. 5) До н&пасти.
Пропасть, много. Курей тут до напасти.
Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Нап&трати, раю, еш, гл. О птицахъ:
ощйпать нѣсколькихъ в приготовить для
варки или жаренья.
Напах&ти, х&ю, еш, и . Накурить
чѣмъ-дибо благовоннымъ, надушить. Оце
як напахали! Чим це ви? Чи не тим, лио
отто продають венгерці? Курильні листки,
чи як на їх казать? Александров, у. Слов.
Д. Эварн.
Напах&тися, х&юся, ешся, и . Наду
шиться, пропитаться ‘запахомъ. У садочок
пійду,— васильками напахаюсь* Нп. Напа
хаєшся зіллячка розмариновою, націлуєшся
личенька рум'яного. Нп. Т и по чуоюих сте
пам находився, руської кости напахався,
то вона коло ' тебе й пахне. Рудч. Св. І.
85. Москаль, напахався московського д^ху.
О. 1862. V. 40.
Нап&шити, шу, шиш, * л .= ІІ. Н а
пасти. Скотина напагиена.
Нап&пгатйся, ш уся, шишся, *л.=^И.
Напастисф. Воли вже напашилися- Ковельск. у.
Напащикув&ти, кую , сш, гл. Рѣзко
накричать.
Напбвно, нар- Навѣрное.
Напекарюв&ти, рюю, еш, гл Наиечь
(хлѣба).
Напектй, ся. См. Н апікати, ся.
Наиелбхати, х&ю, еш, гл. Нарвать,
набрать много. Дивись, напелехала цілу за
паску яблук. Напелехала повну тарілку ’ви<
шень. Левиц. Пов. 216.
Напедбш катися, каю ся, ешся, гл. На
браться.
Напѳрѳбесй, нар.— нести. Нести чтолибо какъ бес&ги, т. е. перекинувъчерезъ
руку, черезъ длечо. Желех.
Наперёд, нар. 1) Напередъ, впередъ.
Побігши наперед, зліз на шовковицю, вв:
Л. XIX. 4. 2) Впередъ, сначала, прежде
всего. Наперед усіх благословення прохав.
Макс. Нехай дадуть мені наперед гроші.
МВ. 1. 31. 3) Впредь. Дай, Боже, напе
ред лучче. Ном. № 375.
Напбрѳді, нар. Впереди. Х ай ваша річ
напереді.
Наперѳдбвѳць, вц я, м. Передовой, впе
реди идущій.
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Наперекір—Написати.

Н аперекір, нар. Наперекоръ, вопреки.
Невесела думка наполягла на її чоло, на
перекір веселій природі. Левиц. І. 339.
Н аперекю , нар. Наискось, Беріться
лиш дручками напереш.
Н аперем інку, нар. Попеременно. Н аперемінну: то догц, то виясниться. Ном.
№ 568.
Напбрстник, ва, м. 1) Раст.: Бідііаііз.
2) Маленькая мягкая суконная онучка, ко
торою гудулы и верховинцы обворачива-*
ютъ при обуваніи пальцы ногь. Гол. Од. 67.
Напёрс(т)ннця, ці, м \= Н а п е р стн и к 2.
Шух. I. 138.
Напёрсток, тка, м. 1) Наперстокъ. 2)
Лѵелѣзпое кольцо, которымъ коса прикрѣпляется къ косовиіцу.
Напёрти, ся. См. Напірати, ся.
Напѳрнйти, ч^, чйпг, гл. Приправить
перцемъ. Желех. Пироги добрі, та на
чинку дуоюе наперчили. Харьк. г.
Н апёстуватися, тую ся, ешся, м. Нанѣжитьсл, наняньчиться.
Напетлювйти, люю, еш, гл. Намолоть
пеклеванной муки. Він намеле й напетлюс,
він обійме й поцілує. Чуб. V. 529.
Напечйтати, таю, еш, гл. = Надру
кувати .
Напечй, ч $ , чбш ,іл.=Н апекти. Желех.
Напивйтн, вйю, еш, сов. в. напйти,
п’ю, п’ёш, гл. Выпивать, выпить на извѣстную сумму.
Напивйтися, в&юся, ешся, сов. в. напйтнся, п’юся, п ’ёшся, гл. 1) Напивать
ся, напиться. Хай солодкою меду напи
вається. Мет. 257. 2) Напитися до кбго.
Выпить за здоровье кого. Стань, батеньку,
проти мене та напийся до мене повною пов
ненькою, доброю доленькою. О. 1862. IV. 22.
Напйзитися, пйжуся, эишся, и . I)
Надуться, напыжиться, важно держать се
бя. Чогось наша сваха надулася, надулася...
й напизигася. Грин. Ш. 493. 1 так же
то (півень) напиваться тобі, надметься...
і виступа так пишно. Сим. 212. 2) От
топыриться. Все коло неї напижене, одбу
лось. Св. Л* 89.
Напилий, а, ѳ. Гіьяпый, хмѣльной.
НВолын. у. То безбожні бесурмени теє за
чували, напилого козака зараз познавали.
Макс. (1849), 86.
Напилйти. См. Напилювати.
Напилок, лва, м. Напильникъ, терпугъ.
I . Напилювати, люю, еш, сов. в. напи
лйти, лю, лиш, и . Пылить, напылить.
II. Напйлювати, люю, еш, сов. в. на

пилйти, лйю, еш, и . Пилить, напилить.
Напиляв дров.
Напинйти, нйю, еш, сов. в. напн ути
и а а п ’ястй, пн^, нбш, и . 1) Напяливать
напялить, натягивать, натянуть, иокрывать*
покрыть, падѣвать, надѣть. Скинув з ссбасиній жупан та над ними і нап'яв. Чуб.
V. 956. Благослови, отамане, намет на
п'ясти. Мет. 449. Лізе на лавку, напинає
богів. Грин. III. 446. Виходить мати з жи
том, нап'ята кожухом навыворот. Грип.
III. 442. Напни хустку! Я ж тебе, сес
трице, напинаю (наміткою). Мет. 208. Уз
дечки не напнуть на його (на коня). Греб.
382. Напнути ибкрии рядном.=Накрйти мбкрим ряднби. Батько напнув його мокрим
рядном. Левиц. К. С. 2) Натягивать, на
тянуть (струну, веревку и пр.). Напинати
лука. Як напне ‘стрілець тетівку. Рудч.
Ск. II. 83. 3) Нападать, напасть, набро
ситься на кого. Набіг вовк на табун гур
тових свиней; вони його як нап'яли, одна
попінила, дак тою вовка і розірвали... вовки.
О. 1861. V. 68. Въ переноси, смыслѣ: н а
стаивать, настоять, прижимать, прижать
Къ стѣнѣ. Напнув жида, гцоб повернув гроші.
Напинали йою, щоб росказаа, що він дума.
Иавлогр. у. 4) Догонять изо всѣхъ силь.
Шість чололовіка вовків як нап'яли одною
зайця: один біжить, а другі едетануть;
а далі другий як улялее—от-от дожене.
О. 1861. V. 69. 5) Напинйти пупа.=Напинатися 3. Ном. № 10018.
Напинйтися, нйюся, ешся, сов. в.
напнутися я нап’ятйся, пн^ся, нбшся,
іл. І) Покрываться, покрыться. Вона на
пнулася хусткою. Харьк. Кобеняком нап'явся.
Рудч. Ск. II. 206. 2) Натягиваться, натя
нуться. Струна напинається. 3) Нату
житься, понатужиться. Нап'явсь, за гілечку
смикнув, аж дерево те затріщало.. Котл.
Ен. III. 21. Черв'як плазує... аж напи
нається, аж звивається, поспішаючи. Мир*
ХРВ. 48.
Напиндючитися, чуся, чишся, глНадуться. Нажабиться кожен, напиндю
читься. Св. Л. 291.
Напирйти, рйю, еш, гл. Натащить,
набросать. Бач, напиряв столів сіна скиько.
Новомоск. у.
Ш пис, су, ж. Надпись. Хмельницький
отакий напис зробив. Ном. № 8099* Зро
бить такий напис, що хто знайде (скарб),
нехай в граматку запише моє <ім 'я» КС.
І883. IX. 232.
Напнсйтн, пипгр, шеш, гл. І ) Наяи-

1Іниитати—Ни іілаиатисл.
сать. Напиши оце слово. Написав до пою
такий лист, щоб вершився додому. Литі4ХЮ о законі Господньому, вв. Л. II. 28. Як
написаний. Очень красивый. Ой оддайте
ленс та за писаря, щоб я бумі молода як
написана. Грин. III. 192. 2) Написать, со-чинить (книгу, статью и пр.). Чорна ради,
хроніка ІЬПЗ ропу. Написав П. Куліш.
Насит&ти, тйю, еш, м. Найти кого«іибудь рязенрашивая. Напитати клопоту
{бідй, лиха). Нажить хлонотъ (бѣды, горл).
Напйтн, ся. См. Напввати, ся.
Напйтий, а, ѳ. 1) Напоенный. Я буду
що-дня і наїдена, й напита. Мнж. 7. 2)
Цышый. Ти тверезий, я —назпіта. Грин.
ПІ. 057.
Нйпйток, тка, тку, лі. Нанитокъ. То
Хмельницький теє зачував, ще луччих напитків подавав. АД. II. 9. Дороюю напит
ка метає, по два, по три кубки в руки
наливає. АД. І. 218. Ум. Напйточок.
Напихйти, хйю, еш, сов. в. напхйти,
хйю, еш, іл. Набивать, набить. Лисичка...
за пирії та з хат и... Виїла мачок з се
редини, а туди напхала сміттячка. Рѵдч.
Ск. II. 6.
Напихйтися, хйюся, ешся, сов. в.
яапхйтися, хйюся, ешся, гл. 1) Наби
ваться, набиться. 2) Нажираться, нажраться.
Напишйтися, шйюся, ешся, гл. 1)
Вдоволь поважничать. 2) Накрасоватьсл,
покрасоваться вдоволь.
Напівпѳрекя, нар. Ионерегь. Вх. Ви.
39. Желех.
Н апідпитку, нар. Навеселѣ. Мати
енна силою женила, напідпитку невістку
судила. Чуб. V. 727.
Напідпбвні, нар. Во время второй чет
верти луны. Святять воду на молодику,
напідповні.
Напі дсл^хи, нар. Для оодслушиванія,
шаіонить. Двох турчинів на підслухи по
силає АД. І. 211.
Напій, пбю, м. НапитоЕЪ. Ой куме мій
молодий, то ваш напій дорогий. Гол. IV.
442. Я ю буду піші вітати, тим напоєм
частувати. Гол. І. 207.
Напікйти, кйю, еш, сов. в. напекти,
печ^, чбш, гл. 1) Напекать, напечь. А
де ж ти діла паляницю, чи може гце не
напекла? Шевч. Я не знаю, чи багато на
пікати (пасок). Мир. Пов. II. 54. 2) На
жаривать, нажарить. Напекла багато ба
ранини. 8) Напекти рйків. Покраснѣть, сконфузясь.
Напікйтися, к&юся, ешся, сов. в. на-
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пектйся, печися, чбшея, іл. І) Напе
каться, напечься. Лице напеклося біля печи
Левиц. 2) Нажариваться' нажариться.
Н аш льж яти, жу, жяш , гл. При устрой
ств! сплавного плота гуцулами: на два
дерева, положен ныл около берега ііонероп,
ріки, уложить одно возлѣ другого деревья,
который затімъ сбиваются въ плоть. Шух,.
1. 181
Напільний, а, ѳ. Въ украинской хатѣ
напільна стінй та, къ которой прилегаетъ
печь и піл (нары), т с. стіна, находя
щаяся наліво отъ входа. Напільне вікно.
Окно, помѣщающееся въ помянутой стѣнѣ.
Вас. 193 Чи ти чула, матусенько, як я
в тебе була, під напільним віконечком як
голубка гула. Мет. 275.
Напір, пбру, м. Стѵпица колеса. Вх.
Зн. 39.
Напірйти, рйю, еш, сов. в. напбрти,
пр^, прбш, гл. Напирать, напереть. Напер
на мня, як дуч на тыя. Ном. Л? 13245.
Із-за Дніпра на нірає дурний Салюйлович.
Шевч. Як па осиці лист, тремтить мли
нок од хвилі. Вода напре,—дивись —то ви
скочив гвіздок, то паля тріснула, то за
ставку розбило, а далі і знесло млинок.
Греб. 884.
Напірйти ся, рйюся, ешся, сов. в. напбртися, пр^ся, рбшея, и 1) Надирать
ся, напереться, набираться, набраться. На
перлося багато шцюду. 2) Упрямиться, за
упрямиться, упереться. Чоловік її не пус
кав із хати, а вона таку, наперлась і
пішла.
Напірити, рю, риш, гл. 1) Намочить
(о дожді). Оце дощ Івана як напірич.
Харьк. у. 2) Отхлестать, нахлестать.
Напірнач, ча, м. 1) Та часть старин
ной чернильницы, въ которую вкладывавались перыі, родъ оенала, составлявшаго
одно цѣлое съ чернильницей. 2)=Напірник.
Напірний, а, ѳ. О дождѣ: проливной.
Ум. Напірнёньний. Іде дождик папіриенький.
Гол. II х438.
Н апірник, ка, м. 1) Исподняя наво
лока пуховика, подушки. Сим. 133. Вас.
192. 2) Пеналъ
(
Напічний, а, ѳ. Н апічне вікнб. Не
большое окошко, находящееся въ той с т і
н і хаты, къ которой прилегаетъ печь, ломѣщающееся падъ не чью. Сим. VIII. Вас.
150. См. Напільний.
Наплйватися, ваюся, ешся, гл. На
плаваться. Досі ж мої лебеді та й напла
валися. Грин. III. 408. Гиля, тля, р р і
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Иаіілакистий—Наиозичатшся;.

іуси, та воює ж ви наплавались. Чуб. V.
274.
Напл&вистий, а, б г= Наддуристнй.
Их Зв. 39.
Наплавний. 6, 6. Плопучій. Наплав
ний млин, міст. КС. 1883. IV. 743.
Напл&кати, лйчу, чеш, іл. 1) Напла
кать. Як кіт наплйказ. Очень мало. Ном.
А» 7695. 2) Навлечь плачемъ. Нехай уоюеМати Ножа прощає мене грішну, що я своєму
рідному братіку лихо наплакала. МВ. 1.29.
Н аплакатися, л&чуся, чешся, гл. На*
плакаться. Я к зійдуся з ким любилась, наплачуся стиха. Чуб. V. 224.' {
Наплескати, плещу, щѳш, гл. 1) На*
плескать, набрызгать. 2) Нахлопать, на
шлепать. 3) Насплетничать, наболтать. Та
кою наплескала, шо й мащнко! Не плещи
язиком!
Наплести. Си. Наплітати.
Напдив&ти, в&ю, еш, сов. в. наплив
ти, ву, вбш, іл. 1) Наплывать, наплыть,
натекать, натечь Неначе хвилі напливали.
Шевч. 519. 2) Натыкаться, наткнуться,
на что-либо, плынл.
Наплигатися, гбюся, ешся. гл. На
прыгаться, наскакаться.
Напдйнок, н к у ,* м. Наносъ рѣчнаго
ила, наносный песокъ. 2) Слѣдъ, вліяніе.
Латинська мова лишила в лядській великий
наплинок.
Наплинути, ґл й н у , нѳшѵ иг. = На
пливти.
Наплисти, ливу, вбш, гл.=Н апливти.
Н&плід, лоду, лі. Нриплодъ; потоики.
Щоб ви самі... око.гіли, превражі дуки, з свої
ми жінками і з усім наплодом. К. Бай. 43.
Напліндрув&ти, рУю, еш, іл. Награ
бить. Золото, що ми напліндрували. К.
Пай. 91.
Напліт&ти, тбю, еш, сов. в. наплести,
лету, тбш,. іл. 1) Наплетать, наплеєть. 2)
Наплести язикби. Выдумать, наболтать, на
сплетничать. Ти уже чого не наплетеш своїм
безкостим. язиком. Ном. А* 12989.
Наплодити, Джу, диш, гл. Наплодить,
народить, размножить. Нігде лісні гнізда
звити, нігде мені діток наплодити. Мет.
211. Багацько хлопців там наплодить.
Котл. Ен.
Напдодйтися, дж уся, дишся, гл. На
плодиться, размножиться. У неї як пішли
діти, так істино як сарани наплодилось.
Г. Барв. 276. І наплодилось в тім болоті
чортяк до врага. Рудч. Ск. Т. 63.
Наплутати. См. Н аплутувати.

Наплутувати, тую, еш, сов. в. на
плутати, таю, еш, іл. 1) Напутывать, на
путать. Наплутала ниток та й пішла, а
мені треба росплутувати. Харьк. 2) Цу.
татіля, спутаться въ словахъ. Щось ка
зав, казав, наплутав, я й не розібрала.
Наплюв&ти, люю, ёш, м. Наплевать.
Наплюю я багачу, коли хліб свій молочу.
Ном. № 2559. І в хйту не наплюй. И на
минутку не заглянеть, не зайдеть. Як до
чужих, то і на увесь день, а до мене—
і в хату не наплкт ла. Мир. Пов. II. 92.
Наплюг&витн, влю, виш, иг. Напач
кать, нагадить, насквернить, напакостить.
Наплюскатися, каюся, ешся, гл. На
плескаться вволю.
Наплймкати, каю, еш, сл. Начавкать.
Напнути, ся. См. Напинати, ся.

Напов&житися,

жуся,

жишся,

гл.

Приложить усилія, старанія. Я к не наповажишся, то не буде з тою нічою. Ном.
№ 7192.

Напбванка, ки, де.?=Напування.
Наповз&тя, 8&ю, еш, сов. в. наповзтй,
взу, вбш, их. Наползать, наползти.
Напбвнити, ся. См. Наповндти, ся.
Наповнйти, нйю, еш, сов. в. напбв
нити, ню, ниш, іл. Наполнять, напол
нить. Тут тобі, серденько, в степу поги
бами... Червоною кров'ю річки наповняти.
Мет. 94. а) Кубочки наповнять Мил. 181.
б) Нехйй вам Бог наповняє! Пожеланіе:
пусть Богъ увеличить ваше благосостолвіе. Ном. № 4553.
Наповнйтися, нйюся, ешся, еов. в.
напбвнитися, нюся, нишся, іа. Напол
няться, наполниться.
Наповорітывб, нар. На обратноцъ пути.
Наповпѳрбд, нар. Впереди всего; преж
де всего. Вх. Зн. 39.
Наповпѳрѳдж&ти, дж&ю, еш, сов. с.

наповцерѳднти, джУ, дйш, іл.=Допереджати, попередити. Вх. Зн. 39.
Напог&нити. См. Напоганювати.
Напогбнювати, нюю, еш, сов. з. наког&нитн, ню, ниш, и . Нагаживать, на
гадить.

Напоготбві, нар. Йаготовѣ, въ готовности. Приїдуть гості—вона на поготовг,
привітає їх. МВ. (О. 1862. III. 41). У
Бога все напоготові. Ном. № 22.
Напожйткуватися, куюся, ешся, гл.
Попользоваться; накопить (имущества^
Напозичбти(ся), чаю(ся), еш(ся), іл.
1) Набрать взаймы. Ніхто вже не дає: у
всіх напозичалися. Харьк. 2) Надавать

Напоїти—Напоумляти.
імаймы. Напозичав людям, багато, та як
то люде оддаватимуть. Харьк.
Напоїти. См. Напувати.
Наполег&ти, г&ю, еш, гл. —Наполя
гати. Одначе таки наполсщли на їх, гцоб
узяли. Г. Барв. 43. А я все ниполеіаю:
скажи та скажи! МВ. II. 20.
Наполіскувати, кую, еш, гоп в на*
полоск&ти, лощу, щеш, іл 1) Наполас
кивать, наполоскать. 2) При обработкѣ оичинъ: перюдически переворачивать ончиньї
въ квасильномъ чану, перекладывал верх
ній внизъ чана и обратно. Вас. 153. Так
же при дубленій кожъ: обмывать кожу дубильнымъ растворомъ иѣсколько разъ, по
ка кожа станетъ мягкою и гибкою. Вас.
158.
Наполоск&тися, лощуся, щ ѳ ш с я . гл.
В доволь н ап ол оск аться.

Наполбхати, хаю, еш,. гл. Напугать.
НаполУмити, млю, ииш, «л. Убѣлить,
уговорить. Я зовсім не хтгв його позивати,
та Грицько як зачав, як зачав, та таки
наполумив мене називатись. Кіев. у. Не
хтілось їхат и у Київ, але батько напо
лумив мене,—бач, тепер заробітки добрі
під льодом. Кіев. у.
НаполУмитися, ллю ся, иишся, гл,
Твердо рѣшиться на что. В ін як наполумиться на що небудь, то нічим Ного не
зіб'єш. Кіев. у.
Нанолюв&ти, люю, еш, гл. Достать
охотой, поймать на охотѣ.
Наполяг&ти, г&ю, еш, сов. в. наполягтй , лйж у, жѳш, %л. Налегать, налечь,
настаивать, настоять. Наполягли сини, щоб
поділити їх усім, так я мусив т еє.. Ііаневск. у.
Н аполягтйся, лйж уся, жешся, гл.
Твердо рѣшиться. Наполіїся пан одібрать
у мене землю. Н В олын . у.
Напон&дздрити, здрю, риш, г Высмотрѣть что-либо, открыть, найти. Мнж. 186.
Напопрйти, рю, рйш, »л. Наперчить.
І печена, і варена, і псприком напопрсна.
Гол. IV. 530.
Напбрати, р&ю, еш, гл.. Надѣлать, на
готовить.
Напбратися, раюся, ешся, гл. На
трудиться, устать отъ работы.
Напорбти. См. Напорювати.
Напорбтися, рюся, решся, гл. 1) На
ткнуться на что-либо острое. Напоровся
на вила. 2) Нажраться. Оце я напоровся
борщу. Зміев. у. 3) Паработатьсл, распа
рывая что-либо.
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Напорошйти, шу, шиш, гл. 1) Напы<
лить. 2) Посыпать, насыпаться. Напоромив сніг.
Напорудйти, джу, дйш, гл. Научить,
Наставить. Мнж. 186.
Напбрювати, рюю, еш, сов. в. напо
рбти, рю, реш, гл. 1) Предъ очищеніемъ
срубленнаго дерева отъ коры: прорѣзывать,
ирорѣзать вдоль всего дерева остріемъ то
пора кору. ІІІух. I. 177. 2) Нарывать, на
рвать въ большомъ количествѣ.
Напорядкув&ти, кую, еш, і.і . Распорядиться.
Напосід&ти, д&ю, еш, сов. в. напосіс
ти, ейду, дѳш, и . Насѣдать, насѣсть, на
легать, налечь, настаивать, настоять. Тоді б
ми з москалем так на злочестиві костьоли
напосіли, як ляхи на наші благочестиві
церкви. К. ЦН. 276. Я таки на нього напосяду, то він оддасть Миргор. у. Слов,
Д. Эварн.
Напосід&тяся, д&юся, ешся, сов. в.
напосістися, сйдуся, дешся, гл. 1) При
ставать, пристать, напязываться> навязать
ся, нападать, напасть. НапосілОся жінка,
щоб таки їхат и у ярмарок. 2) Твердо воз
намериться что-либо сдѣлать. Напосілися
на тобі шоб тужило серце моє. Чуб. V,
248. Напосівся хату будувати.
Напосідливий, а, ѳ. Настойчивый. ,
Напосісти, ся. См. Напосідати, ся.
На-послідок, нар. Въ концѣ.
На-пбступі, нар. Предъ родами, въ
ожидапіи родовъ. Тут косовиця заходе, а
жінка на-поступі,— треба на родини та
па хрестини грошей, а де їх узяти. Пав
лоград. у.
НапоеУдити, джу, диш, *л. Настро
ить, наладить, приготовить, направить. Я
вже тобі напосудила, сідай да тчи. Канев.
у. Напосудив млина 'таки як треба, а
вітру немає. Канев. у.
НапосУдитися, джуся, дишся, гл. Со
браться, наладиться, наготовиться. Дочка
оце вмерла, та й син щось напосудився,-*~
лагодиться емірати. Канев. у.
На-пот&лу. См. Потала.
Напбтім, нар. Ііослѣ, на поСлѣ.
Напотрошйти, шу, шйш, и.Напотрошить.
Напоумити. См. Напоумляти.
Напоумлйти, лйю, еш, сов. в. н а
поумити, млю, миш, гл. Вразумлять, вра
зумить, научать, научить, надоумливать,
надоумить, паставлять, наставить на доб
рий путь. Напоумте... Скажіть, будь
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На-похваті—Напростати.

ласт , як би ви мойому лиху запобігли. тать. Чи багато він напрацює? О. 1862
III. 35.
МВ. (КС. 1902. X. 150).
Напрацюв&тися, цююся, ешся, іл.
На-пбхваті, нар. Подъ рукой. Лежала
сокира на-похваті) а він узяв та й пішов. Натрудиться,* наработаться. Напрацювавсь
добре, поки постягав каміння докупи.
НВолын. у.
Напреч^до, кор.=Н апрочуд..
На-пбхопі, к«р.=Н а-похваті. Стояв
на-похопг заступ, а він йою застукав.
Напривбзити, вбжу, вбзиш, гл. На
НВолын. у*
возить, много привезти.
Напр&ва, ви, ж. 1) Наущеніе, подуНапридб&ти, б&ю, еш, и . Пріобрѣсть.
іценіе. Як би не було од старих направи, Неправильная форма вмѣсто надбати.
то й діти б не драоїснили острожником. Встрѣчена только у Котляревскаго: Вся
Харьк. у. З направи. По наушенію. 2) По* ких всячин напридбала Котл Ен. IV. 17.
чинка, поправка, исправленіе.
Наприйм&ти, и&ю, еш, м. Принять
Направбць, нар. Направо. Вх- Зн 40.
много.
Напр&вити. См. Направляти.
Наприклад, нар. Напрвмѣръ.
Напр&вка, ки, ? Н і швець, т мнець,
Наприкритися. См Наприкрятися.
ні направка. Ном. А1 2965.
Наприкритися, рйюся, ешся, сов. в.
Н аправляти, лйю, еш, сов. в. на наприкритися, рюся, ришся, гл. Надопр&вити, влю, виш,< гл. 1) Направлять, ѣдять, надоѣсть.
направить, наводить, навести Направгялп
Напрйндити, джу, диш, іл. Надуть,
їх темними лігами. Стор. МПр- 69. Став
выпучить
Наприндив боки з дивування.
лучок направлять. Рудч Ск. І 139. 2)
Напрйндитися, дж уся, дишся, гл.
Наущать, наустить, подстрекать, подстрек
Надуться,
напыжиться. Нппрнндилпсь, на
нуть. 3) Починять, починить, поправлять,
дулася,
чому
в кожух не вдя/лагя. Нп.
поправить. Допчс дружечка, допчс,
Напрйсідки, нар —Навприсядки. Вх
оички видопчг, Дружба ся поставить,— чр.
Зн.
40.
реванш направить. О. 1802. IV 18 Буду
Напричуд,
нар =Н ап рочуд.
тебе паче всіх чевольників доіляііптн, і пас
Напрйш куватий, а, е Дерзкій, буй
р ії і новії кайдани наиравляти%ланпюіачн
ный.
Кіев. у
за попе/)ек втроє буду тебе брати АД. І
Напроваджувати,
джую, еш, сов. в.
212. 4) Исправлять, исправить -Жид мо
напровадити,
джу,
диш,
«д. 1) Наводить,
вить: хрест не зошуєть, н і направишь.
Ном. А? 899. 5) Направляти пряжу. Навер навести, направлять, направить на что.
Напровадив пою на п'яну дорогу. Закр.
тывать нитки на на вон въ ткацкомъ станкѣ.
2)
Наводить, навести много. Напровадив
Константиногр. у.
гостей
повну хату. 3) Наговорить многое.
Напр&вник, ка, м. 1) Руководитель.
2) Подстрекатель, подуститель.. То такий Язиком намолов • та напровадив усякої ні
порадник, тілько на эле направник. Черк. у. сенітниці.
На-прбвѳсні, нар. Въ началѣ весны.
Напр&сний, а, е. 1) Несправедливый.
Н&прово, нар Наскоро, на скорую руку.
А на мене, молодую, нпщютая с шва. Мет
Як
шкода буде н і щ ю ь о продати хліб, то
87. 2) Дерзкій, обижаютій, задорливый.
я
заставлю
у б^юяпа, або що. Павлогр. у
3) Внезапный, скоропостижный.
Напровадити, джу, диш, іл. Напро
Напр&сник, ка, м. Обидчикъ, задира.
казить.
Мабуть добре нап^юкудив, то вже
Одчепися, напраснаку, я не була на празй очей не появо.
нику. Ном. А: 2805.
На п ропа диме, нар. На погибель Хшч
Напр&снидя, ді, ж. Обидчица, задира
іде
на
Сібір, то певне не на і/обро, а наМасниця-напрасниця. Ном. А* 527.
пропадиме
Камен. у.
Напр&сно(ѳ), нар. 1) Несправедливо.
Напропуд, нар. Напроломъ, напрям иь/ь
2)' Задорно, дерзко, обижая. 3) Внезапно,
Мнж
186.
скоропостижно. Папрасне умер Іван: уранці
Напророкув&ти,
кую, еш, м Напро
робив^ а ввсчір умер. Камен. у.
рочить.
Не
діцісмне
таке нащюрокував
Напрасув&ти, сую, еш, м. Нагладить.
Напрасув&тися, с^ю ся, ешся, гл. страннійч Г. Барв. 461.
Устать отъ глажепія.
Напросити, ся. См Напрошувати, ся.
- Напр&ти, перу, рбш. гл. Настирать.
Напрбстати, таю, еш, іл. Выравнять,
Напрацюв&ти, цюю, еш, іл. Нарабо випрямить. Напрогчпати цвях. Камен. у.

Напростець—Напувати^
Напростбць, нар.—Навпростець» Ворона напростець літає. Ном. № 11405.
Напрбтй, напрбтив, нар. Напротивъ.
Повиставляло напроти сонця свої боки.
Левиц. І. 80. Сіла собі напротив*віконця.
Чуб. V. 621. См. Навпроти.
Напротвти, рочУ, тйш, гл. Напречь.
См- Напрутити 1. Дикий кабан зімою,риє
землю—рило в його м’ягке, а він його так
напротить, що риє краще, як лопаткою.
Терек, об.
Напрох&ти. См. Напрохувати.
Напрбхувати, хую, еш, сов. в. на
прохати, х&ю, єш, ы . = Напрошу вати.
Напрбчуд. нар. На удивленіїе. Соії дивен, барзо дивен напрочуд. Макс.
Напрошкй, нар. Напрямикъ, прямой
дорогой. Вх. Зн. 40.
Напрошувати, шую, еш, сов. в. на
просити, рошу, сиш, гл. Напрашивать,
напросить; созывать, созвать, приглашать,
пригласить мпогихъ. Напросила старців
г вбогих. Левиц.
Напрбшуватися, шуюся, ешся, сов. в.
напросйтися, шуся, сиШся, гл. (кого про
що). Долго просить кого о чемъ. Вебе я
тілько напросився. Федьк.
Напряга, ги, ж. Напряженіе.
НапрУгий, а, ѳ. 1) Плотный, крѣпкій
тѣломъ, упругій. 2) Напряженный.
Ш пруго и н&пругом, нар. 1) Крѣпко;
напряженно. Не задрімав і на волосок напруюм. 2) Скоропостижно. Напруюм умер.
3) Стремительно (о теченіи). Вода напруго
пішла. Вас. 189. • Вода напругам пішла.
Вас. 212.
НапрУджувати, джую, еш, сов. в.
напрУдйти, дж у, диш, гл. 1 ) = Напружу
вати. Напрудив свої сили. Левиц. КС. 2)
Напускать, напустить (о блохахъ).
Напрудйтися, дж^ся, дишея, гл. На
вонять (испустивъ вѣтры). Напрудилася
гадова свинота—бодай тобі репну.ю! Ном.
& 12407.
Напружувати, жую, еш, сов. в. на
пружити, ж у, жиш, гл. Напрягать, наиречь; натягивать, натянуть. ВЫ напружив
ноги, наче дошняв злодія. Мир. ХРВ. 65.
Напружуватися, жуюся, ешся, сов. в.
напружитися, ж уся, жйшся, гл. Напря
гаться, напречьел.
Напрутйти. См. Напручувати.
НапрУчувати, чую, еш, сов. в. на
прутйти, ручу, тиш, гл. 1) Напрягать,
напречь, натягивать, натянуть. Напрутити
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косу (що косять), або пилку. 2) Напрупіти
вуса. Закрутить усъ.
Напрягти, ряж у, жбш, гл. Нажарить.
Загадав жінці напрягти сала. Рудч. Ск. І.
195.
I. Напряд&ти, д&ю, еш, сов. в. напрйсти, рядУ, дбш, гл. Выпрядывать, ви
прясти. По два починки напрядаю. Чуб.
V, 916.
II. Напряд&ти, д&ю, еш, сов. в. напря(ѳ)нути, ну, нбш, гл. Покрывать, покрыть,
накрывать, накрыть; напяливать, напялить.
Ти хоч би напренула на себе хустку, чи
шо. Александр, у.. Слов. Д. Эварн. Напря
дати віз (рядниною, повстю', шкурою).
I. Напряд&тися, д&юся, ешся, сов. в.
напрйстися, дуся, дбшея, гл. Напрядать
ся, напрясться, попряість вдоволь. Поки
багатая наспалась, убогая - небогая напрялась. Чуб. V. 916.
г
II. Напряд&тися, д&юся, ешся, сов. в.
напря(ѳ)нутися, нуся, нбшея, и . Покры
ваться, покрыться, накрываться, накрыть
ся; напяливаться, напялиться Один рукав
подстелю, другим напрямок. Грин. III. 133.
Н&прядка, ки, ж. Брезентъ, покры
вало для телѣги изъ кожи, войлока или
ряднйни, вымоченной въ дегтю.
Н&прйм, -му, м. Направленіе. Воно б
можно це зробити (читальню), та як би
всі такого напряму, як я . Славяносерб. у.
Напряибць, ка/>.=Навпростець. Н а
прямець тільки ворони літають. Ном.
№ 11405.
Напрямйти, ся. См. Н апрямляти, ся.
Напрямлйти, лйю, еш, сов. в. напрямйтися, млюся, мйшея, гл. Направляться,
направиться. Вийшли дівчата з Очкурового двору і напрямилися до батюшки. Мир.
Пов. 1. 147. Очі напрямились на його. Мир.
ХРВ. 140.
Н&прймок, мку, я.= Н а п р я м . Грицько... з усім напрямком свою тихого пахарського життя. Мир. ХРВ. 391.
Напрямув&ти, мую, еш,. гл.— Напря
мити. Іван, ще дитиною напрямованмй
по хліборобській дорозі, так її й держався.
Мир. ХРВ. 125.
Напрйсти, ся. См. Напрядати, ся.
Напсбтити, ебчу, тиш, гл. Навонять
(о животныхъ, человѣкѣ). Брень, брень,
шаповал, напсетив, навоняв, у кишеню по
ховав. Ном. № 14174.
Напсув&ти, сую, бш, и . Напортить.
Напув&ння. н я, с. Налаиваніе.
Напув&ти, в&ю, еш, сов. в. напоїти,
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Напудити— Нараквнця.

пою, їіп, іл. 1) Поїть, напаивать, напоить. радо милая моя, напутнице моя і мати
Напувала нас солодкими медами. Мет. 188. Мкр. Г. 25. *
Напух&ти, хйю, еш, сов. в. н а п іх т и и
Козак коня напував. Чуб. V. 185. Напій,
напій, чернявая, сірії воли! Чуб. V. 106. * н а п іх н у ти , хну, неш, м. Напухать, на
2) Пропитывать, пропитать что-либо жид пухнуть.
Напуч&ти, чбю, еш и н ал іч у вати ,
костью. Я вже ремінь добре напував дьог
чую, еш, сов. в. напутйти, п у ч і, тйш,
тем. Борз. у.
Н апідити, дж у, диш, гл. 1) Налить. иг. Указывать, указать путь, надоумливать,
Багато бочок напудили. 2) Намочить. От надоумить. Хиба я напучав їх красти?
Сами зробили, а на мене клеплють. Новонапудив, як той вШ 8) Напугать.
Н ап^дитися, дж уся, дишся, м. На моск. у. Я тебе розважала, напучала, як
рідна мати. Г. Барв. 246. Тепер я тебе
пугаться, испугаться.
напучу, як помиритися з жінкою. Г. Барі].
Н аваж итися. См. Н алужуватися.
Н алеж уватися, жуюся, ешся, сов. в. 343. Мабуть нечистий напутив його. К.
налож итися, ж уся, жишся, іл. 1) Наду ЧР. 29.
Напх&ти, ся. См. Напихати, ся.
ваться, надуться, напыжиться. Шаровари
Н
алхйкатися, каюся, ешся, гл. Н а
напужилисъ. Кв. II. 125. 2) Принимать,
хныкаться.
принять надменней видъ.
Н&пхом, нар. Биткомъ. Народу напхом
Н ап ік ати ся, каюся, ешся, гл. Насту
налізло.
Напхом понабивані скрині.
чаться (въ дверь).
Напундючитися, чуся, чишся, гл.—
Напшйкати, каю, еш, гл. 1) Навонять
Набундючитися 2.
(испуская вѣтры). 2) Наговорить, употреб
Н&гіуск, в у , ле.=Напуст.
ляя звуки пш (о полякахъ). Прийшов лях,
Напускати, кйю, еш, сов. в. напу напшикав, напшикав та й пішов собі. См.
стити, п у щ і, стиш, іл. 1) Напускать, на Накакати.
Напшбтнти, шбчу, тйш, іл.—На псе пустить. Хто це напустив собак у хату?
2) Напускать, напустить сверку внизъ, тяти.
Нап’ястй, ся. См. Напинати, ся.
свѣшивать, свѣсить сверху внизъ. Начосів
не напускай. Ном. № 11264, В) Нахмури
Нап’ятнув&ти, н ію , еш, іл. Заклей
вать, нахмурить. Напустила брови, як сова. мить, отметить. Н ап’ятнуймо його, щоб і
4) Напуст напустити. Послать наказаніе. діти його знали, гцо за цяця був їх та
На нас таки Господь напуст напустив. туньо. Ср. Л. 222.
Г. Барв. 430. См. Напуст.
Нарабув&ти, бію , еш, гл. Награбить.
Напускатися, к&юся, ешся, сов. в.
Нар&да, ди, ж. Совѣщаніе.
напуститися, п у щ іся, стишся, іл. На
Нараджувати, джую, еш, сов. в. нападать, напасть, набрасываться, набро р&дити, джу, диш, «д. Совѣтовать, пососиться. На йою напустилась росержена вѣтовать. Вже вони мені пороги позбивали,
люлодиця. Мир. ХРВ. 9. Чорти як напус ходячи да нараджуючи, гцоб я притьмом
тяться на йою. Мнж. 127.
брався. Г. Барв... 413. Хороше нарадив.
Н&пуст, ту, лі., н&пусть, ти, ж. По- Ном. № 6122. ї ї чоловіка хтось і нарадив.
пущеніе, наказаніе. Ти, царице, наша ма Мнж. 9.
Нараджуватися, джуюся, ешся, сов.
ти, напуст напустила: славне військо зав.
нарбдитнся,
дж уся, дишся, гл. Сове
порожське та й занапастила. Нп. Бої натоваться,
посовѣтоваться,
соцѣіцаться.
пусть напустив, діти так і вмірають.
Нараж&тнся, ж&юся, ешся, іл.—Н а
Борз. у. Господь напусть напустив: га
дюки набралось у нас такого багато. О. раджуватися. Ой там Михальок уми
вається, із своїм таточком наражається.
1862. У. 79.
Грин. Ш , 43.
Напустити, ся. См. Напускати, ся.
Н&р&з, нар. Вдругъ, сразу. Хто на
Напустбшйти. См. Напустошувати.
раз,
буде зараз. Ном. № 5596.
Напустбшувати, шую, еш, сов. в. наНаразйтися,
ж іс я , зйшся, іл. 1) На
пустбшити, шу, ткш, гл. Опустошать;
ткнуться на что-либо острое. 2}—кому. На
опустошить много чего.
Напустув&тися, тію ся , ешся, м. На влечь на себя чье-нибудь неудовольствіе.
шалиться.
Нар&квиця, ці, ж. 1) Поручь (у свя
Напутйти. См. Н апучувати.
щенника). 2) Шерстянім или овчишшя
Н апутниця, ці, ж. Наставница. По манжеты. Вх. Зн. 40. Шух. І. 180.

Наралитв— Нарів’ячко
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Нар&лити, лю, липі, гл Напахать Дз. 12. Наривати бикй. Запрягать воловъ.
ралом.
Пх Зн. 40.
Нар&льник, ка, л .- Ж^лѣзная часті,
II.
Наривйти, вйю, еш, сов. в. нари
рала, одѣваюідая копйсть. родъ сошника. ти, рйю, еш, г і. Нарывать, нарыть. Клята
Чуб. VII. 401
свиня парила на городі такого, що хоч плач/
Нарамінник, ка, и. Наплечникъ.
Наривйтися, вйюся, ешся, сов. в.
Нарахувати, хую, еш, гл. Насчитать. нарвйтися,в^ся, вбшея, гл. Набрасываться,
Нар&яти, рйю, еш, и Насовѣтовать, наброситься на ѣду, съ жадностью ѣсть.
посовѣтовать; укапать, порекомендовать. Літо, зробилось вдень жарко. Отара цілий
Норай, марай, брате, де дівчину взяти. день па тирлі недалеко воды... Сонце на за
Ни. Нараяв я до баби добрих людців.
хід', отара наривається на пашу О. 1802.
НарвАти, ся. См. Наривати, ся.
V. Кух. 33.
НАрвина, ни, ж. Деревянная палка,
НариґлювАти, ґлюю, еш и нариґукоторою удерживаютъ полозъ саней въ вйти, ґ^ю , еш, гл. Плохо написать, на
изогнутоХіъ положеній при его приготов
царапать. Бач, як нарихлювЛв письмо.
леній. Сумск. у.
Болч. у.
Наревтй, рѳв^, вбш, и . Наревѣть.
Наримарювйти, рюю, еш, гл.=Н алиА нам про се пороги наші инші надії й марювати
міркування наревли. К. ИС. 136.
НаринАти, нАю, еш, сов. в. нарину
Нареготатися, гоч^ся, чешся, гл. На ти, рйну, неш и нарнути, рну, нбш,
хохотаться.
гл. Литься въ большомъ количествѣ, на
Наректи. См. Н арікати.
литься, нахлынуть. Як нарнуло води з моря/
НАрѳмний, а, е. Внезапный, скоро* весь день не спадає. Мил. .07.
постижвый. Угор.
Нарипатися, паюся, ешся, іл. 1) Мно
Нарбпатися, паюся, ешся, гл = Н а го разъ отворить и затворить дверь, часто
реикатися.
уходить и снбва входить, отворяя и. за
Нарбпкатися, каюся, ешся, гл. На
творяя дверь. І коли- ти вже нарипаєшся?
жраться. Нарепкався, як свиня браги. Ном. То з хати, то в хату! 2) Навязаться,
№ 12249.
привязаться. Чоловік кабана смалив, циган
Нарбчѳний, а, ѳ. Нареченный. Робимо
і нарипавсяі дай та й дай йому м'яса.
вкупі, молотимо і в гаях рубаемо з наре Ном. №-938.
ченим тестем. Г. Барв. 178. Вийди,
Нарйти. См. II. Наривати.
мати, з хати, познавати дитяти: вчора
Нарйтники, ків, м. мн. Шлея. При
було наречене, а тепер повінчане. Мет. 171. стало, як свині наритники. Ном. А; 11207.
Наречена. Невѣста. Наречений. Женихъ.
НарихтувАти, тую, еш, гл. Направить,
А ось і моя наречена! сказав Сомко, обер
нацѣлить, навести (пушку). Велів гармати
нувшись до Лесі. К. ЧР. 103.
нарихтувати, на Вирвім город стріли пус
Наречи, ч^, чбш, іл.= Н аректи. Желех.
кати. АД. 1. 19.
Нарбшті, нар. Наконецъ. А нарешті
Нарйчити, чу, чиш, гл. Слишкомъ
піп ІСирика кулаком у спину: пішов геть
много наложить, навалить, навьючить. Д у
з моєї хати, єретичнії сину! ЗОЮР. II.
мав, що гусе забрали з баштана, а я іще
86. Ой пив мед і горілку, ще й музики
такий віз наричив, шо ледве воли довезли.
•водив, а нарешті досталося, гцо в полиціі
Нариштувйти, тую, еш, гл. 1 )= На
сидів. Руд. Чп. 237.
І.
Нарив&ти, вйю, еш, сов. к. нарвА-рихтувати. Нариштуйпк? джерела огняні
ти, рв^, вбш, іл. 1) Нарывать, нарвать. на Чорне море. К. Бай. 93. 2) Наложить.
Ой нарвала дівчина лободи, лободи. Нп. 2) Нариштували повнії мажи (харчу). ЗОЮР.
Надрывать, надорвать частью. Віжки були І. 289.
Ш рівн і, нар. Наравнѣ.
цілі, не нарвані, а як потяг, —так і пере
Нйрівно, нар. Одинаково. Нарівно
горіли. Волч. у. 3) Прикрѣплять ярмо къ
дышлу, и вообще приводить его въ над жалко (усіх діток). Ном. № 9215.
лежащей порядокъ для запряжки. Рудч.
Н арів’ячко, а, с. ? Молодая та дів
Чп. 251. Гей вози маоїсте, ярма нари чинонько, куди тебе батько оддає?.. . Чи
вайте, сиві воли запрягайте! Рудч. Чп. в чужую землю, чи в велику сем'ю? Чужа
97. У Кулиша: падѣть ярмо на воловъ: земля під коріннячком, чужа ссм'я під наВажке ярмо... нарвати круторогим, К. рів’ячком. Мет. 222.
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Нарід— Н&рождати.

Ш рід, роду, л .= Н арод . Жюбить бо
порід наш. Єв. Л. ѴП. 5.
Наріжний, а, ѳ. Угольный, краеуголь
ный. Копай наріжмо яму на слуп наріж
ний. Кіев. г. Хт о положив наріжний ка
мінь. К. Іов. 84.
Н аріж ник, ка, м. 1) Уголъ крыши,
угловое стропило. Залюбовск. 2) Оковка,
листовымъ желѣзоцъ угла сундука (на
крышкѣ и внизу). Вас. 150. 3) Часть ключа,
прибора для ношенія сѣна. Си. Ключ.
Шух. I , 171
Н аріжннді, ниць, ж. мн. 1)=:Наріжник 1. Чуб. VII. 378 2) Снопы, которые'
кладуть, на углахъ крыши.
Нарізати. См. Нарізувати.
Ш різно, нар. Отдѣлыю, порознь. На
різно од нас. Левиц. КС. М и з братом на
різно живемо.
^ ар ізн у ти , зн£, нбш, гл. Одн. в. отъ
н а р із у в а т и . Візьме стручеѵок да нарізне і
впустить меду туди. Г. Барв. 425.
Н арізувати, 8ую, еш, сов. в. нарі
зати, ріжу, жеш, и . 1) Нарѣзывать, нарѣзггъ. 2) Усердно играть. В шинку на
різують тобі цимбали, кобза і сопілка. О.
1861. III. Гул.-Арт. 111. Нарізує на
скрипці.,
*
Нарізуватися, зуюся, ешся, сов. в.
нарізатися, ріжуся, жѳшся, гл. Наты
каться, наткнуться. Иншин (черкес) на
ріжеться на пластуна, то й аминь йому.
О. 1862. II. Кух. 64.
Нйрік, нар. На будущій іюдь. Бог його
знає, що нарік буде. Камен. у.
Нарік&ння, ня, с. Ропотъ, жалоба.
Посипались кепкування й нарікання і на
Павлюгу. Стор. МПр.
Нарік&ти, к&ю, еш, сов. в. наректи,
реч^, чбш, гл. Соверш. видь употребляет
ся только при двухъ первыхъ значеніяхъ.
I) Называть, иазвать. Своє дитя без со
рома байстрям нарікає. Шевч. 21. 2) На
речено. Назначено, суждено. Та еже коіи
наречено емірати, і знахури не відшепчуть.
ЗОЮР. II. 289. 3)* Горевать, сѣтовать.
Потім будеш нарікати, гцо з бідною оже
нивсь. Нп. 4) Попрекать, упрекать. Не
еспів отець і мати за молодою сина по
дружжя поняти,— а зараз стане (син)
хлібом-сіллю нарікати. Мет. 349. Ой мені
батько так нарікає. Мет. 44. Жінка вже поприбірала, клену чи чоловіка та нарікаючи.
Рудч. Ск. II. 128.5)—на кого, на що. Жа
ловаться, роптать. М и своїх будем жен
наущатщ гцоб на тебе не нарікати. Нп.

Нйрістка, ж. Тслка. Екатер. у.
Ш рість, рости, ж. Наростъ. НВолын. у,
Нарнути. См. Наринати.
Наробити, ся. См. Наробляти, ся.
Наробляти, лйю, еш, сов. в. нароби
ти, блю, биш, гл. 1) Дѣлать, надѣлать.
Прости мені, мій батечку, що я наробила!
Шевч. 73. Пинчуки багацько лиха нам н а 
робили. Стор. Та жалю наробила, та серце
засмутила. Грин. III. 230. 2) Нарабаты
вать, наработать.
Нароблятися, лйюся, ешся, сов. в.
наробитися, блюся, бишся, гл. 1) На
рабатываться, наработаться, устать рабо
тая. З рук наробитись, з ніг находитись.
Ном. № 4560. Хоч як за день наробишся,
а вечір прийде,— кортить на вулицю. 2)
О выдѣлываемой кожѣ: утолщаться, утол
ститься отъ долгаго лежанія въ зольномъ
чану. Вас. 158.
Н&ров, ву, л і . = Норов.
Наровлйвий, а, ѳ=Н оровливий. Мет.
141.
Нарбд, ду, м. Народъ.
Народжувати, джую, еш, сов. в. на
родити, дж^, диш, гл. Раждать, родить.
Так його мати народила. Ном. № 2917.
Народжуватися, джуюся, ешся, сов. в.
народйтися, дж ^ся, дишея, гл. Раждаться, родиться. Народивсь Ісус гу Віфлиємі
Юдейському. Єв. Мт. И. І. Місяць (моло
дик) народився. Появилась молодая луна.
Нарбдина, ни, ж. ІІрезр.: человѣкъ, па
роль. Проклята народина вязку сіна взяла.
Народити, ся. См. Народжувати, ся.
Народний, а, ѳ и нарбдиій, я , є. На
родный.
Народник, ка, .и. Учсникъ народнаго
(ѵѣзднаго) училища во вторую четверть
XIX в. Сим. 72.
Народність, ности, ж. Народность.
Народовець, вця, лі. Народникъ. Ми..носимо народню свиту, бо ми, народовці»
стаємо на бік народа Левиц. Нов. 159.
Народовий, а, е. Народный.
Нйродок, дку, м. Народъ. А тут і
всякою гшшою народку намножилось. КС.
1883. III. 670.
Народолюбець, бця, м. Любящій ннродъ; наро^накъ. К. МХ. 33. Україн
ським... народолюбцям забороняли с п о в іщ а т и
рідний край про все, чим би освітилась
гюю темрява. К. XII. 125.
Народолюбний, а, е Любящій народъ.
Желех.
Нарождйти, дйю, еш, м .=Н ародж у

Нарожденѳдь—Наряддя.
вати. А як мене нарождала,— свою кров
проливала. Грин III. 690.
Нарождбнець, нця, м. 1) Новорож
денны^ 2) Урожонецъ. М и його знаємо,
він з нашою села, у нас і ]юдився— наш
нарожденець. Екатер. у. Залюбовск.
На-розвйдні, нар. На разсвѣтѣ. Це
було на-розвидні, як стало світать. Ново
московск. у Залюбовск.
На-рбвдріб, нар. Въ розницу, по мелочамъ. Четвертей сто вапни пробив я
в-іурт, а останню, четвертей тридцять,
нароздріб. Екатер. у.
Нарозмовлятися, лйю ся, ешся, гл.
Наговориться. З ким люблюся, то й не наговорюся, з ким кохаюсь, то н не нароз
мовляюсь. Грин. III. 387.
Наро8умйти, млю, мйш, гл.=Напоумити. Нарозумив би тебе Бог. Вх. Зн. 40.
Наровуміти. мію, еш, гл. Взять въ
толкъ, набраться умѣнья. Пани нарозумілп
од мужиків, як хазяйнувати треба. Волч. у.
Нароїти, рою, іш, гл. Нароить, навес
ти молодыхъ роевъ. Нарогть роїв. К.
ПС. 113.
Нароїтися, роюся, їшся, гл. Нароиться. Чи багато в тебе сього літа роїв на
роїлося?
Нарбком, нар. Нарочно, умышленно.
Заволоком—уродиться, як нароком. Ном.
7169. Чи ти вже мене узявсь нароком за
напастити? МВ. (О. 1862. І . ’ 101).
Наронйти, ню, ниш, гл. Уронить мно
го. Та летіла зозулечка через сад, тіро
нила пір’єчка повен сад• КоІЬ. І. 292.
Нароскйзувати, зую, еш, гл. Нагово
рить, разсказать много. Наросказував міх,
торбу і три оберемки. Ном. № 13045.
Нароск&зуватися, зуюся, ешся, гл.
Вдоволь разсказать. І не наросказуепшя
опісля, які дива там бачив. Св. Л. 268.
Н&росля, л і і ОЮф Наростъ вокругъ
ствола дерева. НВолын. у.
. Нарбспальці, нар. Въ сердцахъ.
Нарост&ти, т&ю, еш, сов. в. наростй,
т^, тбш, гл. Наростать, нарости. Стрижи
пана, як вівцю,— на йому шерсть тросте.
Ном. № 1234. Сало наростає. Отлагается
жиръ.
Ш ростень, тн я, м. 1) Наростъ. Звенигор. у. Вас. 157. 2) Мозоль. Наростня
просто не можна зрізати, а треба перше
роспарити, до він і вилізе. Подольск, г.
Наростй. См. Наростати.
Н&росток, тка, .ѵ(.—Назімок.
Н&рошнѳ, нар. Нарочно. Рудч.
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Нарощинйти, нйю, еш, гл. О тѣстѣ:
заквасить много. Нарощиняв, а чим за
місити? Ном. № 3523.
Нйрти, тів, м. мн. Костяные коні.ки
изъ реберъ животныхъ Св. Л. 40.
Наруб&ти, бйю, еш, гл. Нарубить. А
ну, синку, роскидаймо хлівець та нару
баемо дровець. Ном. .V* 10289.
Наруб&тися, б&юся, ешся, ы. ІІарубиться.
Ш рубѳнь, нар. Ребромъ. Клади йшо
нарубень.
Нарубй, нар. Наизнанку, наизворотъ.
Угор.
Наруга, ги, ж. Издѣвка, посмѣяніе,
позоръ. Од матері сорома і наруги при
няла. АД. I. 215. Пришли, пришли, мій
миленький, хоч троком люде, нехай мені
од батенька наруги не буде. Нп. Почне пе
ред панночками наругу на його зводити.
МВ. (О. 1862. III. 48).
Наруг&ти, гйю, еш, гл. Укорять, ко
рить. ВЫ (писарь) був і мог гроші не од
давав, так я став наруїать, то він і
оддав. Новомоск. у. (Залюбовск.).
Н ар^гач, ча, м. Ругатель, насміш
н и ка
Н ар^гувати, гую, еш, *л.=Я аругати.
Став мене батько наругувать за ту кражу,
то мені вже не можна було дома жити,—
я й пішов з дому. Новомоск. у. (Залюбовск).
Н ар^гуватися, гую ся, ешся, гл.— на
кбго. Задѣвать, затрогивать. В ін часто
на мого брата наруїуєтьея і на мене, то
я йому змовчую, а брат не змовчав,— от
він і лаявся. Новомосковск. (Залюбовск.).
Н&руч, нар. На-руку, съ руки, кстати.
А йому се й наруч.
Нарушйти, ш&ю, еш, гл. Двигать, ше
велить Ой у полі билина, вітер нею хи 
тає, та й найменша пташина і та на
рушав. Чуб.
Нарюмсатися, саюся, ешся, гл. На
плакаться, иах никаться.
Нарйд, ду, м. 1) Нарядъ, убранство.
Я їй дорогі т ряди справила. Чуб. У. 720.
Вивела вдова, вивела небога свою дочку у
наряді. Грин. III. 207. 2) Сбруя. Ой у
саді, саді, саді-винограді, стояв кінь воро
ний у наряді. Мет. 98. Ум. Нарядонько.
Як удасться твій миленький та ревни
вий,— не дасть тобі нарядоньку поносити.
МУЕ. III. 131.
Нарйддя, дя, с., соб. Орудіе. Дає Іва
нові шість волів, плуг, віз, рало, все госпо
дарче нарадя. Чуб. II. 523.

513

Наряджати—Насилати.

Наряджати, дж£ю, епг, сов. в. наря разеадить. Насадовила гостей, що сісти не
дити, дж ^, диш, м . 1) Приготовлять, при можна.
готовить, приводять, привести въ поряНасаж&ти, ж&ю, еш, м .=П асадж ати.
Нас&жувати, жую, еш, *л.=Насаджудокъ, устроить. Нарядив він новий серп
пшениченьку жати. Нп. М и йому їанкц вати.
Нарядили. ІЗорз, у. 2) Убирать, убрать, на
Нас&лити, лю, лиш , м. Насалить.
ряжать, нарядить. Не за для %тебе сю ка Губи насалить. Ном. № 8791.
лину садили, а за для тебе дівку нарядили.
На-самоті, нар. Наединѣ, съ глазу на
Грин. III. 488. 8) Снаряжать, снарядить, глазъ. Дівчача натура усюди однаковістьназначать, назначить. 4) Нарядити дитину. ка: проміж людей так і соромиться, не
Вмраженіе, имѣющее смыслъ: сдѣлать ре хай же на самоті, так ну! Б в. І. 248.
бенка. Було й цілуємось, захилившись за
Насампѳрёд, нар. Прежде всего. Во
двері, а тут не стямилась^ як і дитину ни ж його насамперед.барзо привітали. Нп.
нарядили. Г. Барв. 476. 5) Нарядйти пе
Насварити, рю, ринг, гл. Погрозить—
рекір. Сдѣлать наперекоръ, сдѣлать вопре
словами
или
дѣйствіемъ. Я йому казав,
ки чему. А я тобі, моя мати, перекір на
ряжу: повну хат у, ще й кімнату женихів гцоб він не бунтувався у холодній, а він
наведу. Нн. 6) Нарядйти ціну. Назначить давай мене лаяти та ще й палицею нацѣну. Взяли тому коню ціну нарядили, пів сварив, піднявши ї ї вгору. Новомоск. у.
(Залюбовск.). В ійт насварив на мене. Федьк.
тораста карбованців та й чотири Нп.
Насварйтися, рюся, ришся, гл. 1)
Наряджатися, джбюся, ешся, сов. в.
Разсердиться
на кого, погрозить кому. 2)
нарядйтися, дж ^ся, дишся, гл. 1) Наря
жаться, нарядиться. Умилася, причепури Вдоволь нассориться, набраниться.
Насв&тати. См. Насватувати.
лась і як в неділю нарядилась. Котл. Ен.
Насватувати,
тую, еш* сов. в. насва
2) Приготовляться, приготовиться. Гуслі
тати,
таю,
еш,
гл.
Высватывать, высва
гудуть, до двору йдуть: та наряжайся,
Марусю, бо возьмуть тебе. БС. 1888. II. тать. Насватав батька свою лисою, от і
сиди тепер з гарбузом.
385.
Н асватуватися, туЮся, ешся, гл. При
Нарйдонько, к а, м. Уи. оть нарйд.
сватываться.
Насватується до мене Петро.
Наряж&тв, ж&ю, еш, <д~ Н арядж ати.
Насватувався якийсь київський, та вона...
Наряж&тися, жйюся, ешся, и .= Н а - (не схотіла). Св. Л. 133. Пан Кулінський
рядж атися.
почав на Моєю насватуватись. Св. Л. 275.
Нас&д, ду, м. 1) Часть тедѣги: по
Н асвітйтися, ч^ся, тишся, а . Вдо
душка поверхъ оси. Рудч. Чп. 249. Са
воль
посвѣтить. Тобі, місяцю, насвітитися,
дися ж іззаду та не поламай насаду. Чуб.
У. 635. 2) Часть, саней (керчуг), которыми мені по світу надивитися. Марк. 91. Насв’ятй ти. См. Н асвячувати.
гуцулы свозятъ срубленный деревья: пере
Насв'йчувати,
чую, еш, сов. в. на-,
кладина, лежащая на копилйх и связы
ев’ятйти,
в
’я
ч
^
,
тиш,
гл. Насвячивать, навающая полозья; такихъ перекладень въ 1
святить.
саняхъ двѣ. Шух. I. 180.
Насбрдний, а, е. Сердечный. Ти мої
Насадж&ти, джбю, еш, гл. Посадить
рани
насердні загоїла, замовила рідним сло
много, многихъ. Ото насаджала на віз,—
вом,
рідною
піснею. Г. Барв. 492. Не діло
насилу коні йдуть.
Насаджувати, джую, еш, сов. в. на- мене крушило, а туга насердна. Г. Барв. 119.
Насербд, нар. Посреди; на средину.
садйти, дж ^, диш, гл. 1) Насаживать, на
садить. Один чоловік насадив виноградник. З чужим і насеред села розставайся. Ном.
вв. Л. XX. 9. 2) Надѣвать, надѣть, на № 9690.
Насйдітися, дж уся, дишся, гл. Налаживать, насадить. (Вітряк) видумав чорт.
сидѣться.
Коло неї не насадиться. Мил. 97.
Чорт уже все поставив, тільки крил, шо
Насил&ти, л&ю, еш, сов. в. насл&тя,
вони хрестом, не почепе та каміння не
насаде, бо й там хрест. Драг. 17. 3) Раз шлю, шлбш, гл. Насылать, наслать. Н а
ложить на току хлѣбъ для молотьбы. До слано до нас чужих людей! Се Господь мені
молочував жита: півкопи було насажено. лихо наслав! МВ. (О. 1862. III. 47). Се неніче наслано. Какъ будто-бы кто-то умыш
Зміев. у.
ленно причинилъ (это несчастіе). Ном.
Насадити. См. Насаджувати.
Насадовйтя, влю, риш, іл. Насадить, № 2133. Насланий. Причиненный чужой

Насилком-^Насічка
злой волей (о болѣзни, яакомъ-либо не
частій). Мил. 34.
Насилкбм, нар. Насильно. І не хотів,
так насилком проміняли кобилу. Терек об.
Насилу, нар. Съ трудомъ, едва. Н а
силу десять чоловік його подужали. Стор.
Насилу ноги волочу. Мет. 167.
• Насильне, пар. Насильно. Мене мати
насильне женила. Чуб. У. 728.
Насильний, а, ѳ. Сдѣланный, совер
шенный по прииужденію, насильно. Він
їх не буде насильною роботою морити, на
панщину ганяти. Мир. ХРВ. 98. ,9 на
сильного колодязя води не пить. Ном.
Л; 1088.
Насйльно, нар. Насильно. Насильно ко
лодязь копать— води не пить. Ном. Л; 1088.
Насильство, ва, с. Насиліе. Насиль
ство і тиранство. К. ХП, 127.
Ш сильці, нар. Насильно.
Насиийти. См. Насинювати.
Насйиювати, нюю, еш, сов. в. наси
нити, ню, ниш, гл. Насипивать, насинить.
Насип&ти, пбю, еш, сов< 'п. наейпати,
плю , плѳш, іл. 1/ Насыпать, насыпать.
Пам'ятатиме до судної дошки, поки <тс
пороху на очі насиплють. Ном. Л? 3046.
Казав собі насипати високу могилу. Ни.
2) Наливать, налить. Насипай швидче
борщу?— їсти хочеться, аоїс шкура болить!
Харьк. г. Насип мені ще чарочку! Харьк:
Насипмо оливи. Рудч. Ск. II. 150.
Н&сипож, нар. Насыпавъ просто (на
возъ, напр.), не помѣстивъ предварительно
въ мѣшокъ или что-либо подобное. Наси
пали віз насипом. Показав тютюн... по
тертий, Сю насипом його в кишені ног ив.
Св. Л. 235.
Насйпчасто, нар. Насынано обильно.
Як насйпчасто, то й накипчасто. Ном.
Л? 12309.
Н&сит, ту, м. Насыіценіе. Вкинутись..
у ту ідоліску роскгш, що нема їй ні міри.
ні впину, ні наситу. О. 1 8 6 1 .1. Куліш. 317.
Наситйти, ся. См. Насищати, ся.
Насищбти, щбю, еш, сов. в. наситйти,
сич^, тйш, іл. 1) Насыщать, насытить. Із
ним на суд стати, правди не зіськати,
тілько сріблом - злотом панів насищати.
ЗОЮР. II. 102. Дірявою мішка не нас\с~
тим. Ном. № 4754. 2) Сварить меду (для
питья). Бочку меду наситимо. Грин. III.
104. У Котляревскаго употреблено въ
знач.: подсластить медомъ воду. Ситії із
меду наситили. Котл. Ен.
Насищатися, щбюся, ешся, сов. в.
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иаситйтяся, сищ ^ся, тйшея, и . Насы
щаться, насытиться.
е Насів&ти, вйю, еш, гов. в. насіяти,
сію, еш, и . Насівать, насѣять. Насіяла
борошна на •хліб. Насіяла василечків у зе
леному саду. Нп.
Насід&ти, д&ю, еш, сов. в. насісти,
наейду, дѳш, гл. 1) Наеѣдать, насѣсть,
садиться, сѣсть на что. Та до його спзокрилі орли налітали, в головах* насідало.
КС. 1882. XII. 502. 2) Налегать, налечь,
прйтѣснять, притѣснить. Нехай Бог скарає
того, хто насідає на кою. Ном. Я* 1084.
Покинь... горілку пити; се на тебе й нудьга
з похмілля насідає. О. 1862. VII. 45.
Насід&тися, д&юся, ешся, іл. Напа
дать, напускаться. Чого ти насідаєшся
па мене?
Ш сідок, дка, м. Насиженное яйцо.
Насікбти, кбю, єш, сов. в. насікти,
січ^, чбш, гл. 1) гіасѣкать, насѣчь, нарубливать, нарубить мелко. Кабанові кро
пиви насікла. Г. Барв. 370. Уже б та мо
лодичка насікла- нарубала,— т. е. много и
скоро говорить. Ном. Лг; І 3050. 2) Тюлько
несов. в. Обвинять. Н а мене тим насі
кають, що був раз під судом, ну через тс
і кажуть, а я не брав їхньої скотини.
Новомоск. у. (Залюбовск.)
Насінйна, ни, ж. Одно сѣмячко, одно
зерно. Константиногр. у.
Насінний, а, ѳ. Сіменной, сѣменистый. Мнж. 186.
Н асінник, ка, лі. 1) ІІлодъ, оставлен
ный на сімена. 2) Дерево, оставленное
при норубкѣ лѣса.
Н асіння, ия, с. 1) Сѣмя, сімена.
Що ж бо то за зілля— чорнеє да насіння?
Мет. 230. Оце добула собі насіння з круг
лих буряків. 2) Сѣмячки (подсолнечника
и пр.) Дівчата лузали насіння. 3) Сѣмл,
потомство; отродье. Промовив Авраамові і
насінню його. Єв. Л. І. 55. Пускали ко
лоддя, каміння і враже так товкли на
сіння, що у рутульців хляв і дух. Котл.
Ен. V. 64. Ум. Насіннячко. Сим. 225.
Насіпати, паю, еш, гл. 1) Надергать.
Такий уже з тебе возниая,— тільки на
став коня. 2) Натомить дерганіемъ. Сми
каючи сіно, насіпав собі руки.
Н асіпатися, паюся, ешся, и . Надер
гать ся. ,
Насісти. См. Насідати.
Насічи, ч^, чбш, іл.= Н асікти . Желех.
Насічка, ки, ж. 7 Коли коні їдять
січку, держи й насічку. Ном. Л* 13229.
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Насіяти—Наслухати.

сом наскрізь пробив і до землі врага пришив. Котл. Ен. VI. 32.^
Ш скрізьиий, а, е / Сквозной. Ні, ті
двері не наскрізьні були,— вони були забиті
і замазані; ходили тілько в перві двери
Александров, у. (Залюбовск.).
Наскуб&ти, б&ю, еш, сов. в. наскуб*
ти, бу, ббш, гл. 1) Надирать, надрать.
Наскуб чуба йому. 2) Надергивать, на
дергать. Наскубла пір'я. Наскуб сіна з
стога.
Наскуб&тися, б&юся, ешся, сов. їй
наскубтися, буся, ббшея, и . 1) Нади
рать, надрать. Добре наскубсь (хлопця).
Мнж. 122. 2) Вдоволь надергиваться, надергаться. (У півня) пір'я покострубаченс;
а наскубся, стрепенувся... і пішов. Сим. 21К
Наскупбвувати, вую, еш, іл. Наку
пать. Наскуповував свиней десяток. О. 1862_
IV. 82.
Наскуч&ти, ч&ю, еш, сов. в. наску
чити, чу, чйш, гл. Наскучать, наскучить.
Да вже ж мені наскучило. Чуб.
Насл&ти. См. Насилати.
Насл&тися, шлюся, шлбшея, гл. На
слаться.
Наслйнити. См. Наслинювати.
Наслйиювати, нюю, еш, сов. в. на
слинити, ню, ииш, іл. 1) Наслюнивать,
наслюнить, смачивать, смочить слюной.
Желех. 2) Слюнявить, наслюнявить.
Насліддя, дя, с. Наслѣдіе. Таке лу
кавому насліддя. К. Іов. 45.
Н аслідиій, я , е. Наслѣдственныб. Земля
наслідня.К. Бай. 24.
Наслідок,^дку, м. Слѣдствіе, поелѣдствіе. К.^ХП. 13.
Наслідство, ва, с. Наслѣдство. Я приї
хав оглядати своє наслідство. Левиц. І. 66.
Н аслідування, н я , с. Подражаніе.
Желех.
Н аслідувати, дую, еш, іл. 1) Наслѣдовать*. Що робити мені, гцоб життя вічне
наслідувати? Єв. Мр. X. 17. 2)—когб, що*
Подражать. Желех.
Н аслідувач, ч а , м. Подражатель.
Желех.
Н аслухати, хаю, еш, гл. Услышать,
прослышать. Наслухає я, гцо там добре
. живеться.
Наслух&ти, х&ю, епг, гл. Прислуши
ваться. Я вже давно наслухаю, до чоло воно
дійде. О. 1861. XI. Кух. 27. Як вітер по
дихав, зашелестить комиш, пластун іде
ПЕТЬ.
ходом сміло, а як вітер оддихав, то він
ШскрІ8Ь, нар. Насквозь. А сей спи стоя наслухав. О. 1862. П. 63.

Насіяти, См. Насівати.
Наскак&ти, н а с к а ч у чеш, гл. На
скакать. Аби болото, а жаби наскачуть.
Ном. .V 5410.
Наск&кувати, кую, еш, сой. в. наско
чити, чу, чйш, и . Наскакивать, наскочить.
Тут їм назустріч і коні наскочили. Стор.
Не кінь наніс, але сам молодець наскочив.
ІІом. Л: 704(5. Оттут би наскочить на
пою наглою смертю. К. ЦН. 227. Мовчи!—
писнула пані, наскакуючи. МВ. (О. 1862.
III. 70).
Наскарблйтися, лйюся, ешся, гл. їїріобрѣтать деньги, наживаться. Корчми оісиди
взяли, порон теж у їх руках,—нсіскарбляються вражі жиди. Канев. у.
Наскид&ти, дію , еш, гл. Набросать.
Наскидали самих денежок стільки! ЗОЮР.
І. 153. Як заспіваю пісень козацьких під
кобзу, дак наскидають геть у шапку гро
шей. К. ЦН. 307.
Наскит&тися, т&юся, ешся, гл. На
скитаться. Я ж уже нагорювалась і наскшпмлась із тобою. Мил. 207.
Н аскінчу, нар. Въ концѣ, наконедъ.
Наскінчу схопила себе обіруч за лиця. Св.
Л. 93. Бути наскінчу. Приходить къ концу.
А на дворі тим часом січень... був на
скінчу. Св. Л. 94.
Н аскіпати. См. Наскіпувати.
в
Наскіпатися, нйюся, ешся и наскі
пуватися, пуюся, ешся, сов. в. наскі
патися, паюся, ешся, гл. Набрасываться,
наброситься, нападать, напасть; приста
вать, пристать. Доля... як лихом анка,не
розбіра, на кого наскіпаться; чоловік, чи
пащ— їй все однаково. О. 1861. III. 13.
Як наскіпався на мене, так куди тобі!
Мир. ІІов. І. 142. Наскіпався, мов на
батька. Ном. № 3465.
Наскладати, д&ю, еш, м. Сложить
много. Желех.
Ш склесь, нар. Косо, наклонно.
Насклик&ти, к&ю, еш, гл. Созвать
нногихъ. Гультайства силу наскликав. К.
ПС. 102.
Ш скось, нар. Наискось. О. 1861. XI.
Свид. 34.
Наскбчити. См. Н аскакувати.
Наскрад&ти, д&ю, еш, іл. Накрасть.
Як возив він ліс оюидівський, то наскрадав
лісу чимало. Канев. у.
Наскрипіти, плю, пиш, гл. Наскри-

Наслухатися—Наспіватися.
Н аслухатися, хаюся, вшсЯ, гл* На*
слушаться. Наслухаєшся вже всього. Руд1и
Насм&житн. См. Наснажувати.
Насиджувати, жую, еш, сов. в. насмйжити, жу, жиш, гл. Нажаривать, на
жарить. Дожидаючи гостей, насмажили
гусей, поросят по двоє•
Насмалити, лю, лиш, іл. 1) Опалить
ію множеотві. Насмалили аж трьох ка
банів. 2) Наугарить шерстью.
Насмальцьбвувати. вую, еф, сов. в.
насмальцювати, дюю, еш, и . Намазы
вать, намазать жиромъ, саломъ.
Насмердіти, джу, д й т , %л. НавонЯїь.
Насмикати. См. Насмикувати.
Насмикувати, кую , еш, сов. в. На
смикати, каю, еш, гл. Надергивать, на
дергать. Ворона напряде, сорока насмиче.
Чуб. V. 1144.
Насмілитися, люся, лиш ся, гл. Осма
литься. МВ. II. 121.
Насміти, смію, еш, гл. Осмѣлиться,
посмѣть. Оце приііду з роботи пізно, дак
і світла не засвітять і не озвуться. А
жінка не насміє. Г. Барв. 321.
Насмітити. См. Насмічувати.
Насміх, ха, м. Насмѣшникъ. Ж ениш
мій, насмітс мій, на сміх мене любиш.
Грин. III. 72. См. Насмішок.
Насміх&ння,. ня, с. Насмѣшка Левиц.
Пов. 118.
Насміх&ти, х&ю, еш, гл. Насміхаться
Стали з їх сусіди насміхати. Мет. 348.
Насміх&тися, хбюся, ешся, гл.=Насміхати. Насміхалися з його. Єв. Мр. У.
40. Із матки старенької насміхається.
Макс.
Насмічувати, чую, еш, сов. в. насмі
тити, мічу, тиш, гл. Насаривать, насо
рить. А хто се насмітив? Канев. у. Те
сміттє, що батьки з дідами насмітили.
К. Дз. 29.
Насмішити, шу, шйш, гл. Насмѣшить.
Мнж. 4. г
Насмішка, ки, яс.=Сміш ки. Уоісе ми
наються дівоцькі насмішки. Чуб.*
Насмішко, ка, м. — Насмішок. Буде з нас
тою, то я та жінка моя чесні,— каже. А
там та був Іван Насмішко. „Які, каже,
чи чесні, то я з твоєю жінкою ту ніч но
чував*. Мнж. 51.
Насміш куватий, я, е. Насмѣшливий.
Чуб. І. 269.
Насмішкувато, нар. Насмішливо. Лелиц. МБ.#78.
Насмішок, шка, м. Насмѣшпикъ. Ти,
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жениіиє, ти жените, ти чортів насмішку*
коли мене не сватаєш, сватай, мою кішку*
Нп. См* Наспіх, насмішко.
НаСмійти(ся), смію(ся), смібш(ся), гл.
Насміяться. Хотів я, мати, з сироти насміяти. Чуб. V. 409. Щоб ви нашому піс
ному борщеві не насміялися. Зміевск. у.
Було б тобі та й не дати з себе насмія
тись. Нп.
Насмоктатися. См. Насмоктуватися.
Насмбктуватися, туюся, ешся, сов. и.
насмоктатися, кчуся, чешся, гл. 1) Вдо*
воль насасываться, насосаться. 2) Нана*
ваться, напиться пьянымъ. Сим. 100*
Насмолити. См. Насмолювати.
Насмблювати, люю, еш, сов. в. н а
смолити, лю, лиш, гл. Насмаливать, на*
смолить, осмаливать, осмолить. Насмолив
коси шевською смолою. Рудч. Ск. І. 174.
Наснув&ти, и у й , бш, гл. Натянуть иЗ*
вѣстное количество нитей на оснівницкг»
Желех. Вчора багато наснувала, а сьогодні
дитина не дала. Константиногр. у.
Насолити. См. Насолювати.
Насолодйти. См. Насолоджувати*
Насолбджувати, джую, еш, сов. в,
насолодйти, дж у, дйш, и . Наслащивать,
насластить.
Насблювати, люю, еш, сов. в. насо
лити, лю, лиш, гл. Насаливать, насолить.
Насбнник, ка, лс. Подсолнечникь. Лохвиц. у. Слов. Д. Эварн.
НасорУга, ги, ж. Задорь? Навязчи
вость? Придирки? Колись було зберуться
сусіди і почнуть юмоніти без клопоту та
насоруїи. Лохв. у. Слов. Д. Эварн*
Н&спа, пи, ж. Количество сыпучаго
тѣла, насыпанное сверхъ мѣры. З нбепою. Съ верхомъ. Брав у-щертъ, а віддав
з наеггою.
Насп&к, ш де.=Навспак. Угор,
Насп&тися, силюся, сийшся, и . На
спаться.
Наспів&ти, вбю, еш, сов. їв. наспіти,
пію, еш и наспінути, ну, нещ, и , 1)
Поспівать, поспіть, иодоспѣвать, подоспіть. Аж ось наспіли святки. Ком. І. 16.
Ваненько вийду, на обід наспіну. Мир, Пов.
II. 79. 2) Настигать, настичь, догонять*
догнать. • Оглядав, чи не наспіва погоня.
Стор* МІІр. 109. Тут їх доля зла на
спіла. Котл. Ен. VI. 33. 3) Созрівать,
(ГоЗріть (о многихъ). Полунииі вже на
ш л и . Харьк. у.
Н аспіватися, вбюся, ешся, ?.?. На-
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ііѣться. Наспівавшись і натанцювавшись,
кинулись до їжі. Левиц. І. 350.
Наспід, нар. Подъ низъ, пиизъ, на
в изъ, на дно. Сховала в скриню аж наспід.
Ш спід, нар. Пополамъ съ кѣмъ-нибудь, съ половины. Баба засадила город
наспіл з... Своєї землі мало,— беремо в пана
наспіл.
г
Наспінути, васш тн . См. Наспівати.
Наспбді, нар. Внизу, подъ низомъ,
на днѣ.
Наспорожийти, нйю, еш, іл. Пооноражнивать.
Наспорйти. См. Наспоряти.
Наспорйти, рйю, еш, сов. в. иаспорйтя, рю, рйш, гл. 1) Ііріобрѣтать, лріобрѣсть, запасать, призапасить. Желех. 2)
Доставлять, доставить, снабжать, снабдить
въ изобиліи. Вх. Зн. 40.
Наспотикйтися, кбюся, ешся, гл.
Устать, утомиться, спотыкаясь. Поки на
трапиш на їх,— що нападаешся да наспо
тикаєшся. О. 1862. УІ. 57. Я по чужих
нивах наспотикалась. Мил. 205.
Наспбтич, наспбтички, нар. Споты
каясь. Як займу з двора, то наспотич ле
тітимеш.
Наспочивбтися, вбюся, ешся, гл. Вдо
воль отдохнуть.
Насправлйти, лйю, еш, гл. 1) Надѣлать, накупить. Насправляла Зося суконь.
Левиц. І. 410. 2) Наготовить, устроить.
Насправляли в селі багато обідів за померші душі. Весіллів насправляли.
Насс&тися, сс^ся, ссбшся, гл. Насо
саться вдоволь. Іде комар із своїм війсь
ком... „Ей, Іване Голику, дай моєму війську
крові напиться!*... В ін зараз сорочку з себе...
Комарі нассались і полетіли. ЗОЮР. II. 62.
Настав&ти, стаю, бш, сов. в. иаст&ти,
стйну, неш, гл. Наставать, настать, на
ступать, наступить. Треба зачинати шат
кувать на сьомім дні, як молодик настане.
Ном. Л? 300. Що далі на світі, більш біда
наставає. Ном. № 961. Поляжемо,— по нас
настануть люде, що прах німий наш вос
кресять ділами. К. ЦІЇ. 241.
Наст&вити, ся. См. Н аставляти, ся.
Щ ставлйти, лйю , еш, сов. в. наста
вити, влю, виш, гл. 1) Наставлять, на
ставить. Кругом наставили мисок. Котл.
Ен. 2) Ставить, поставить, наставить, на
правлять, направить. Марта, дивлюсь, при
пинилась, наставила головоньку, мов та
перепілочка, і слухає— не дише. МВ. 3)
Дѣлать, сдЬлать (кого-либо, чѣмъ-либо).

Ви ж (мати) було раненько встававше,
та нас розбужаєте, нас хозяевами настав
ляєте. Мил. 200. 4) Опредѣлять, опредѣлить, назначать, назначить, избирать, из
брать (на должность). Січовики давали
войськову пораду, збивали народ докупи /
наставляли сотників Стор. МПр 60. 5)
Наставляти мйя. Гулять въ саду или щ.
лѣсу 1-го мая съ угощеніемъ. X. С. І. 76.
Подобно этому также наставляють бабй
П е тр ів н у, т. о. устраиваютъ угощеяіе ъъ
первый день петровскагО поста. 6)=Настановляти 5. Хто його й на розум добрий
наставляв? МВ. II. 10.
Наот&вляти, вдяю , еш, гл. Тоже,
что и наставити 1, 2, 3, 4, но только въ
нриложепіи ко многимъ предметамъ, лицамъ. Наставляв копок{ як на небі зірок.
Грин. III. 18. Наставляла повну хат у,
що ніде й ступнути. Яких у нас настав
ляли владик! К. ІІС. 30.
Н аставлйтися, лйюся, ешся, сов. п.
наст&витися, влюся, вишея, гл 1) На
ставляться, наставиться. 2) Назначаться,
назначиться (на службу). 3) Устремляться,
устремиться къ чему-либо, намѣриватьсд.
намѣриться, мѣтить куда-либо. Настави
лася вовкові в зуби. Ном. № 10245.
Наст&виий, а, е. Назначенный (на
должность)? Буть мені тепер у Білій
Церкві наставним равом! ЗОЮР. І. 59.
Наст&виик, ка, м. Надсмотрщикъ надъ
рабочими. У нашого наставника нагай за
плечима. Грин. III. 128.
Наст&вниця, ді, ж. Надсмотрщица
надъ работницами. А в нашої наставниці
рябая спідниця, тоді ж вона т с пускає,
як зійде зірниця. (Пѣсня пололыцицъ)
Грин. III. 128
Насталити. См Насталювати.
Настйлювання, ия, с. Насталенье, иа
варка сталью. Желех. У Марка Вовчкп
употреблено какъ названіе насталеннаго
мѣста инструмента. Павло на ході вз Яв со
киру, що з під лави насталюванням бли
щала. МВ. (О. 1862. І. 89).
Наст&лювати, люю, еш, сов в. на*
сталити, лю, лиш, гл. Насталивать, на
сталить. Він пішов до коваля ніж тсталювать. Рудч. Ск. І. 44.
Настаиий, нй, с. Возникновеніе. Ще
до настання в Польші їзуїитва, ляхи в на
ших владик-архирегв були „бісові пекельникии, а Русь у римського прелацтва не
прекладалась над жидову. К Кр. 9. На
стання світу. Созданіе міра. Желех.
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Настановити, ся. Си. Настановля
Наотѳлйти. См. Настѳлюв&та.
т и , ся.
Насталювати, люю, еш, сов. в. наНастановляти, вдйю, еш, Сов. в. на стелйти, лю, леш , іл. Настилать, наст
становити, влю, виш, иі. 1) и 2 ) = Настав лать. Поміст шклом настеляний. Рудч.
ляти 1 и 2. 8)== Наставляти 3. В ін обох Ск. II. 105.
НастерігЯти, гЯю, еш, сов. в. наетемас хазяїнами настановив, за його доглядом
•рѳгтй,
реж^, жбш, м. Подстерегать, под
повно в нас і в дворі, і в полі Г. Барв.
стеречь,
подкарауливать, подкараулить.
196. 4)=Наставляти 4. Йою козаки злюНастбрти, ся. См. Настирати, ся.
били, до себе в курінь пуш или, ще и ота
НастигЯти,
гйю, еш, сов. в. настйгманам настановили. ЗОЮР. І. 216. Йою
нути
и
настЯгти,
гн у, нѳш, гл. 1) До
громада титарем настановила. Г. Барв.
гонять,
догнать,
настигать,
настичь. В село
424. 5)— на щб. Вообще значить—сдѣлать обладателемъ чего-либо. Настановити із лісу вовк забіг... Проклятий люд з со
на хліб. Дать кусокъ хлѣба, т. е. обезпе- баками настиг. Гліб. 40. 2) Приходить,
чить матеріально. Прожили ми так де прійти; являться, явиться; приближаться,
сять років і стали гадати, щоб іще на сей приблизиться; прибывать, прибыть; п о с о 
шматок хліба, що ми маємо, дЬ кою-не- вать, поспѣть. А за тим настигли сестриг
будь настановити і по нашій смерті. Г. куми та зовиці. Мкр. Н. 18. Настигав
Барв. 415. Прохала свою приятельку на й весна. Г. Барв. 874. Темна иічка по
становити ї ї на хліб, пошукати службу. стигала. Мкр. Н. 85. Т и в дорозі не сну
Г. Барв. 511. Употребляется и по отно- єшся, як спасівка настигне. £в. I. 84, Бог
шенію къ другимъ предметамъ: хозяйка, мені поміг: настигнув в пору на весілля.
у которой не держались свиньи, покупа Мкр. Н. 81. Настигли в город Таганрог.
е те *свинью у другой* и чрезъ нѣсколько Мкр. Г. 64. 3) Созрѣвать,.созрѣть (о мновремени благодарить: „ Спасибі Богові та й гомъ). Настигни груші, яблука. Левиц.
вам,— тепер у мене іуком свиней. Уже що ІІов. 236. Н аш игли ягоди. Рудч. Ск. 1 . 146.
НЯстил, л у , лс. Слой снѣга на корѣ
правда, дак правда: не жалуете, продаючи,
ведуться добре... В и мена, бувайте здорові, деревьевъ, крышахъ вданій и пр. Борз. у.
НаотилЯти, лЯю,- вш, гл. Вышивать
настановили на свинҐ* Г. Барв. 420. На
становити на рбзум, на дббрий рбзуи. Надо гладью.
Н астЯлуваяня, н я , с. Вышиванье и
умить, направить на путь истинный; раз
вить, научить путемъ воснитанія. 6) Уста вышивка гладью. Чуб. УІІ. 415.
Настинйти, нЯю, еш, и . Срубить мно
навливать, установить. Закон?... В и сами
настановили такий закон. Мир. ХРВ. 261. го, убить многихъ рѣжущимъ орудіемъ.
Н астановлятися, влЯюся, ешся, соп. Повен двір і сад їх нашинато та наві
шано горопах. К. ЦІЇ. 274.
в. иастановйтися, влю ся, виш ся, м . =
' НастирЯти, сов. в. настбрти. Встре
Н аставл яти ся 1 и 2.
НастарчЯти, чЯю, еш, м .=Н астачати* чено только въ безличной формѣ: Настбрло:
А я зілля настарчаю, їх із лиха виручаю. припало, загорѣлось, приспичило, захоті
лось. Мнж. 186.
Стор. МПр. 159.
НастирЯтисц, ‘рЯюся, ешся, сов. в.
Наст&ти. См. Наставати.
иастбртися, стершей, рбйся, и . Домо
НастачЯти, чЯю, еш, сов. в. наста гаться, добиваться, добиться, настаивать,
чити, чу, чиш, гл. Припасать, припасти, настоять. А щоб пПоложеніеи читати,
приготовлять, приготовить, доставлять, до так цъою нема. Як роздали пПоложеніе\
ставить вдоволь. Усе то настачили... ні- так воно і спочиває чистеньке у волості,
женеькі міщане. К. ЧР. 258. По десять разів чи там де: нема таких.., щоб йому на
на день їси і хліба тобі не наш ачиш ! Не стирались. О. 1862. VI. 95. Це воке я нанастануть мої руки на трьох дітей і на стерся, щоб більшу (хату) робили, а то б ,
його. Г. Барв. 284. — Чого чорт плаче?— ще менча була. Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Що панам людей не пашаче. ІІом. Лг 1141.
НастЯритися. См. Настирюватися.
Настйчитися, чуся, чишся, іл.—Н а
НастЯрливий и настЯрний, а, е. На
стачити. Прядева на вірьовки не наста доедливый. Настирлива муха. Харьк. у.
чишся. Стор. МПр. 81.
Слов» Д. Эварн. Настирна дитина.
НЯстѳж, настѳжіиь, иастежір, нар.=.
Настйрюватися, рююся, ешся, сов# в.
настЯритися, рюся, ришся,. гл. Надоѣдать,
Н астіж . Вх. Зн. 40.
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иадоѣсть, опротивіть кому своей навязчи
востью. Так уже настирилась мені, що
вже не знаю, як од тебе одчепитись. Левиц.
К. С. 60. Старшина настирився людім,
крий Боже! бо не одною й не другого скрив
див. Канев. у. Настирився людім, то й
віддали в москалі, бо як стсрії ліса, то все
людей бив своїх. Канев. у.
Н&стіж, нар. Настежь. І сіни й хата
перед тобою настіж. К. ЧР. 222.
Н астільник, ка, Скатерть. НВолын. ѵ.
Стіл застелений чистим настільником. О.
1862. V. 77. Дівчата несуть сорочки,
шиті рушники, настільники. К. Орися.
НастобУрчити, ся и настовбурчити,
•ся. См. Настобурчувати, ся и настов
бурчувати, ся.
Настобурчувати л настовбурчувати,
чую, еш, сов. в. иастобурчити в настов
бурчити, рчу, чйш, гл. Наеживать, наежить, приподнимать, приподнять (волоса,
шерсть). Величезний звір .... підняв спину
і настобурчив на спині темну сизу шерсть.
Левиц. Пов. 98.
Насто(в)бУрчуватися, чуюся, ешся,
сов. в. насто(в)бурчитися, чуся, чишся,
гл. Приподниматься, приподняться, стано
виться, стать дыбомъ(о волосахъ, шерсти).
На голові волосся настовбурчилось як ще
тина. Левиц.
Настовпужити, ся. См. Настовпужувати, ся.
Настовпужувати, жую, еш, сов. в.
настовпужити, ж у, жиш, и .= Н астовбурчувати.
НастовпУжуватися, жуюся, ешся,
сов. в. настовпужитися, ж уся, зкишся,
гл.=Н астовбурчуватися.
Настолбчити. См. Настолочувати.
Настолбчувати, чую, еш, сов. в. на
столбчити, чу, чвш, м .=Н астоптувати,
настоптати. Ногою настолочив хробака.
Вх. Зн. 40.
Настош рити, рю, риш, м .=Н асторошити.
Настоптати. См. Настоптувати.
Настбптувати, тую, еш, сов. в. н а 
стоптати, пчу, чѳш, гл. Наступать, на
ступить. Турн злобно сильною п'ятою на
труп Паланта настттав. Котл. Ен.
VI. ЗО.
Насторожити, жАю, еш, сов. в. на
сторожити, ж у, жиш, м. Настораживать,
насторожить, приготовлять, приготовить' къ
чему-либо. Насторожити ноги. Напречь ноги
къ усиленному бѣгу. М и свої ніженьки на-

сторожали, щоб хорт не догнав. Рудч
Ск. І. 16.
Насторбчувати, чую, еш, сов. в. насторбчити, чу, чйш, іл. 1) Наставлять,
наставить, поднимать, поднять. Насторочила свиня щетину мов їжак. 2)—вуха.
Ііавострять уши. Еней наги наслпорочт
уха. Котл. Ен. III. 73.
Насторбшити. См. Насторошувати.
Насторбшувати, шую, еш, сов. в. н а 
сторбшити, шу, шиш, гл.=Насторочувати. Маруся так уші й насторошила, щоб
чути все, що будуть говорити. Кв. І. 72.
(Кіт) уші насгпорошѵв. Сим. 230.
Ш сторч, нар. 1) Вертикально. 2)—ка
зати. Иротиворѣчить, спорить. Т а т добра
вдалася, Ьл,о ніколгі й слова насторч не
скаже. Мир. ХРВ. 336.
Настбювати, юю, еш, сов. в. настоя
ти, тбю, їш, гл. Настаивать, настоят і>
(жидкость на чемъ-либо).
Настбяика, ки, ж. Настойка.
Настбяти. См. Настоювати.
Настоящий, а, е= С правж ній Настояща козачка. МВ.
Настрах&ти, хйю, еш, гл. Напугать,
испугать.
Настрахатися, х&юся, ешся, гл. На
пугаться, испугаться. Г. Барв. 518.
Настрашити. См. Настрашувати.
Настрашитися, шуся, шйшея, гл. На
пугаться. Желех.
Настр&шка, ки, ж. У страшен іе. Зро
бити настрбшку. Постращать, попугать сло
вами или дѣйствіемъ Я б йому зробив на
страшку, як би він був зостався з хлопцями, так утік бо. Екатерин, у. (Залю
бовск.).
Настр&шувати, шую, еш, сов. в на
страшити, шу, шйш, гл. Наїїугивать, напу
гать. Цю ніч так мене настрашило: ходить
та й ходіть щось попід вікнами. Черниг.
у. Я тепер так дивлюся, щоб не було іскри
в попелі, бо мене вже настрашило: висипала попіл під пліт та й байдуже; аж
вихожу, а з-під плоту курить,— уже зай
мається. Черниг. г. Я свою дочку собаками
настрашила, щоб на вулицю не вибігала.
Черниг. у.
Настрбмець, мця, лі. Наслѣдникъ.
Ананьев, у.
Наструнчити. См. Настренчувати.
Настрбнчувати, чую, еш, сов. в. настрбнчити, чу чйш, гл. Настраивать, на
строить, возбуждать, возбудить. П роклят а
Параска настренчила всіх діт ей прот и
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жне. Левиц. ПЙО. І. 381. Так настрен браться съ нѣкоторымъ затрудненіемъ (о
чила ї ї против чоловіка, гцо вона його зне многомъ). Настягалося рублів на кільки
навиділа. См. Наструнчити и настрючити.
грошей. Мир.. ХРВ. 59. 2) Насобирать, на
Н астрілйти, лйю, еш, гл. Настрѣлять. брать (многое и съ трудомъ). В и 'тут
М ат стрілеиь сьогодня багато качок на- з матір'ю то сим, то тим боком настя
гаєтесь на зіму. Мир. ХРВ. 16. 3) Насостріляв.
Настрбїти, ся См. Настроювати, ся. бираться, сойтись (о людяхъ). Як де лу
Настромити, ся. Ск. Настромлюва читься весілля, чи празник, чи гцо, то
гостей настягається, що й холці не впасти.
ти. ся.
Настрбмлювати, млюю, еш, сов. в. Св. Л.-201.
Насув&ти, вйю, еш, сов. в. насунути,
настрой йти, млю, миш, гл. Натыкать,
сУиу,
неш, гл. і) Надвигать, надвинуть.
Наткнуть, надѣвать, надѣть. Одинчика убили
1
шапку
на очі насунув. Котл. Ен. У. 39.
і настромили на віху його козацькую го
2) Надвигаться, надвинуться. Ніч насу
ловку. Котл. Ен. У. 61.
Настромлюватися, лююся, ешся, сов. нула темна. Г. Барв. 462. 3) Появляться,
в. настромитися, илю ся, мишся, гл. На появиться во множествѣ. Весь город насу
нув у світлиці. Левиц. І. 263.
тыкаться, наткнуться
'Насув&тися, в&юся, ешся, сов. в. н а
Настрбювати, юю, еш, сов. в. иастрбїти, рбю, їш, іл. Настраивать, настро сунутися, иуся, нешся, іл. 1) Надви
ить. Настроите мушки. Чуб. V. 1125. Як гаться, надвинуться. 2) Появляться, по
дудку настроїш, так вона грае. Чуб. І. 253. явиться во множествѣ. Насунулось лиха до
Настрбюватися, ююся, ешся, сов. в. ■бісовою батька. Ном. № 2022.
Насув&ти, к&ю, еш, гл. 1) Насучить.
настрОїтися, рбюся, їшся, іл. 1) Настраи
До
я й свою поведу, із лик мутузок насу
ваться, настроиться. 2) Приготовляться,
кавши.
Чуб. V. 529. ,2)—бубликів. Надѣприготовиться. Настроїтись на баталію.
лать баранокъ. Новомоск. у. (Залюбовск).
Наструг&ти. См. Настругувати.
Насумритися, рюся, ришся, гл. На
Настругувати, гую, еш, сов. в. нач>труг&ти, г&ю, еш, іл. Настругивать, на хмуриться. Зміев. у.
Насунути, ся. См. Насувати, ся.
стругать. Желех.
Насуперекй, нар. Наперекоръ, въ пику.
. Наструнчити. См. Наструнчувати.
Н аструнчувати, чую, еш, сов. в. на В ін все тобі насуперекй робе. Черк. у.
Насупити, ся. См. Насуплювати, ся.
струнчити, чу, чиш, іл.=Н астренчуваНасуплювати, плюю, еш, сов. в. насу
ТИ, настренчити. Наструнчити їх, гцоб
уже в один голос співали. Мир. ХРВ. 278. пити, плю, пиш, іл. Нахмуривать, нахму
Настрючити, чу, чиш, іл.=Н астреи- рить. Насупити брови. 1 Данило иншчй
хтав, як одружився: вже не насуплені чорні
Іївти. Пирят. у. Слов Д. Эварн.
Настрймок, мву, м. Небольшое коли брови і на устах ласкавий усміх. МВ. І.
чество, небольшой возъ сѣна, соломы, дровъ. Насупило,— аж світу Божою не видно.
Насуплюватися, плююся, ешся, сов.
Набрав дров настрямок. Сторгував настряв.
насупитися,
пдюся, нишся, гл. На
люк сгна. Харьк. у. Ум. Настрямочок.
хмуриваться
,
нахмуриться.
Один з троянської
Ш ступ, пу, м. Насту пленіе. Тяжкі
лріхи впинили предків наших від наступу громади, насупившися, все мовчав. Котл.
Ен. II. 34. Лемішка сидів насупившись.
на землі християнські К. МБ. X. 18.
Левиц.
І. 275. А тут хмара насупилась
Наступ&ти, пйю, еш, сов. в. наступйі
зразу
така темрява! Г. Барв. 236.
а д , плю, пиш, гл. 1) Наступать, насту
Насупбнитися, июся, нншся, *л.=
пить на что. Даю вам силу наступати на
іадюки. Єв. Л. X. 19. 2) Надвигаться, надви: Насупитися. Нисупотт 4 як той сич.
яуться, подходить, подойти. Наступає Ном. № 3374.
НасУпуватий, а, е. Имѣющій суро
чорна хмара. Нп. 3) Наступать, наступить,
нападать, напасть. 4) Наставать, настать. вый видъ.
Насушйти. См. Насушувати.
Весна наступає.
Насушувати, шуго, еш, сов. в. насу
Наступник, ка, м. Преемники.
Наступниця, ці, ж. Преемница. Желех. шити, шу, шиш, іл. Насушивать, насу
Н&ступцем, нар. Наступательно, рѣ- шить. М и сухарів насушим. Ном.
Насущний, а, ѳ. Насущный. Як гпо тяж
шительно.
Н астягатися, г&юся, ешся, м. І) На ко той насущний люде добувають. Шевч.
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Насущник, ка, м. Насущный хлѣбъ.
В ін... крівавицею добува той насущник.
Сим. 217.
Н&схил, нйсхиль, нар. Склонясь, на
клонившись, полу-лежа; наклонно. Усю ніч
насхил проседіла. Міус. окр. Насхиль стіл
стоїть. Константиногр. у.
Н&ський, а, ѳ. Нашъ, намъ принадлежащій, а не иностранный. Сим. 53. Чи
щиро воно там все наське, чи тільки нась
ким помазалось? О. 1862. І. 76. Це корова
не наська, а чорноморська. О. 1861. VI.
165„ Наських пирогів ляхи не печуть.
Ном. Л* 862.
Насйти, сйю, еш, іл.= Н асіяти . Насяла миленька білої лелії. Гол.
Натйврити, рю, риш, гл. Поклеймить,
наложить клеймо.
Натагйнити, ию, ииш, гл. 1) Много
наложить. Васильк. у. 2) Много наго
товить.
,
Натаитйрити, рш, риш, іл. Нагово
рить, надѣлать? Се він натантирив, Ле
вашову щось сказав, мусів той йому пові
рить, да ввесь город розчухрав. КС. 1882.
V. 534.
. Н атанцю ватися,. цююся, ешся, іл.
Натанцоваться Натанцюєтесь іще, поки
до третіх. Шевч 308.
Натарабйиити, ню, ниш, іл. Набара
банить. Мені у млині вуха натарабанило.
Натасувйти, с^ю, еш, іл. 1) Набить,
наколотить, 1 боки так натасувала... Котд.
Ен. VI. 65. 2) Набить, наполнить чтолибо. Натасувати в горне бульби. Вх.
Зн. 40.
Натворйти, рю, риш, гл. Надѣлать,
натворить. Бачите ви, ловці-молодці, чого
ви натворили. Шевч. 289.
Ш те. См. На.
Натекти. См. Натікати.
Натеиькй, ків, м. мн Давйти натенькй. Дѣлать намеки.
Натермѳиувйти, и^ю, еш, и . Обозна
чить; записать.
Натерпітися, пдюся, пйшся, гл. На
терпіться. Вже лихою ми натерпілись додеш-Левиц. І. 282.
Натбрти, ся. См Натирати, ся.
Нйтерть, ти, ж. Измельчившаяся отъ
тренія солома. Камен. у.
Натесйтн. Ся. Натісувати.
Натечи, ч^, чбш, іл. =• Натекти.
Желех.
Н&тивйиий, а, е. Съ вытканными узо
рами (о тканяхъ). Купила на ярмарку на

божний, заполоччу натиканий. Спідниця
натикана. Черниг. у.
I. Нативйти, кйю, еш, сов. в. наткйти, тч ^, тчбш, м. 1) Только вь с. в.:
наткать извістпое количество. 2) Ткацкимъ
способомъ дѣлать, сдѣлать узоры на ткани.
Натикати квітки. Лебед. у.
II . Натик&ти, кйю, еш, сов. в. натйкати, каю, еш, іл. 1) Натык&ть. натыкать.
Натикала за намітку зеленої рути. Чуб.
V. 1132. 2) Натыкать, наткнуть на что
Мухариці дрібненької не наток би на удку.
Вх. Зн. 40.
Нйтина, ни. ж. 1) Раст.; дикая ле
беда, СЬепоросІішп аіѣит Шух. I. 21. 2)
Кушанье изъ лебеды. КоІЪ. I. 54.
Натинйти, нйю, еш, сов. в. иатйти,
ти^, нбш, гл. Нарубливать, нарубить, нарѣзывать, -нарізать.
Натинйтися, ийюся, ешся, сов. в. иатйтися, л и ^ ся , нбшся, гл. 1),Натыкаться,
наткнуться на острое и обрізаться, нака
лываться, наколоться. Натявся на косу.
2) Натужиться, понатужиться. Я гще як
натнусь, дак іще й тебе переживу.
Натиийна, ни, ж .. Овечья шерсть,
снятая съ годовалой овцы. Шух. I. 196.
Нцтйия, ні, ж. Стебель, ботва (кар
тофельная). Угор.
Натирйтп, рйю, еш, сов. в. иатбрти,
тр^, трбш, іл. 1) Натирать, натереть.
Знайшла ріпу, натерла на тертушку.
Мир. Пов. И. 52. 2) Напирать, напереть.
Козаки на піхоту міцно натирали. Гол. I.
34 3) Настаивать, докучать. Не натирай,
бо бачиш, що ніколи. Брацл. у.
Натирйтися, рйюся, ешся, сов. в. на
тертися, тр^ся, рбшся, іл. Натираться,
натереться.
Натирйчка, ки, ж. У сапожн.: дере
вянный брусокъ для приглаживанія каб
лука.- Сумск. у.
Натйрити, рю, риш, іл. Натащить.
Вже повну холодну натирали і людей, і
жінок, і дівчат, і малих дітей. Кв. II. 286.
Нйтиск, ку, м. 1) Надавливаніе, на
тиски ваніе. 2) Давка, толпа. Натиск та
кий, гцо й пройти не можна, свічки по
ставити. Канев. у.
Натискйти, кйю, еш, сов. в. иатйсиути, ну, неш, гл. 1) Натискивать, на
тиснуть, надавливать, надавить, нажимать,
нажать. 2) Налегать, налечь. Мировий на
тискає, щоб школа була.
Нйтиски, нар: Нажимая, патискиїяя,

Натиснути—Наточувати.
давя. Напився... Доброму коню натиски
налягає. Лукаш. 43.
Натйснути. См. Натискати.
Н атйснутися, ну ся, нешся, гл. - На
пениться, натолииться.
Ш ти чка, ки, ж. Короткій колъ, вби
тый не въ зенлю, а въ плетень, возлѣ
большого кола, если послѣдній окажется
коротки мъ и не даетъ возможности про
должать городить. Мнж. 186*
Натір&ти, вйю, еш, гл. Начинать? затѣвать? Оце вже на ингиу натіва (о ребенкѣ, сперва емѣявшемся, а потомъ начавшемъ плавать). Зміев. у.
Натік&ти, кйю, еш, сов. в. натектй,
теч ^, чбш, гл. Натекать, натечь. Водиця
сама в хату натече. Чуб. У. 897.
Н атісувати, сую, еш, сов. в. натес&ти, тѳш^, шѳш, гл. Натесывать, нате
сать. Желех.
Натіш итися, ш уся^ шишея, и . Натѣншться, насладиться. Та нехай же я
перше сама тобою натішусь, рибко, нехай
на тебе надивлюся. МВ. (О. 1862. III. 39).
От приходять до церкви та й не наті
шаться. Рудч. Ок. II. 197.
Наткйти. См. І Натикати.
Натк&тися, тч^ся, чбшея, гл. На
ткаться.
Н аткнути, н^, нбш, гл.=Настромити.
Н аткнутися, н ^ся, нбшся, гл. На
ткнуться, натолкнуться. Шукаю, шукаю...
Господи б хотілось згадать хоть гцо по
будьі Та оце й наткнувсь на таке погане,
гцо так і заснув, Богу не молившись...
Шевч. 563.
Н атн^ти, т н £ нбш, м .= Н а т я к н у т и .
Т и натни мені тоді, щоб я згадав. Алек
сандров. у. Слов. Д. Эварн.
Натовкм&чити. См. Натовкмачувати.
Натовкийчувати, чую, еш, сов. в.
натовкм&чнти, и&чу, чиш, гл. Набивать,
набить, напихать. Натовкмаче було туди
сухарів оюитних- О. 1861. XI. 27.
Натовктй, вч ^, чбш, гл. 1) Натолочь.
2) Побить. Не раз, не два щловоньку на•
товче- Чуб. У. 638.
Натовктйся, вч^ся, чбшея, гл. Натолочься.
Ш товп, н у , м. Стеченіе, скопленіе
народа, толпа. За тим натовпом (що гості
на весіллі); клопотом та трусою, то я
не урвала й годинки з. людьми попроща
тись. МВ, (О. 1862. III. 50).
Н&тбвиитися, плюся, нищся, и . На
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биться, натѣсниться, столпиться. Людей
натовпилось повнісінька хата. Левид. І. 21.
Натовчй, ч ^ , чбш, гл. = Натовкти.
Желех.
Натокм&чувати, чую, еш, гл. и пр—
Н атовкмачувати * пр
Натолбчити. См. Натолочувати.
Натолбчувати, чую, еш, сов. в. на
толбчити, чу, чиш, гл. Много вытапты
вать, вытоптать (о травѣ, хлѣбѣ). Желех.
Натомйти, ся. См. Натомлювати, ся.
Натбмість, натбміедь, натбмісь, нар.
Вмѣсто того, за то. В ін скупий, так жінка
натомісь щедра. Лебед. у.
Натбмлювати, люю, еш. сов. в. на
томйти, млю, миш, гл. Утомлять, уто
мить.
Натбмлюватнся, лююся, ешся, сов. в.
натомйтися, илю ся, мишся, гл. Утом
ляться , утомиться. Я не натомивсь.
Рудч. Ск.
Натопйти. См. Натонлювати.
Натбпкуваний, а, е= Н атоптувани й.
Натбплювати, люю, еш, сов. в. на
топйти, плю, лиш, гл. 1) Натапливать,
натопить. Натопи хату. Ном. 2) Расплавливать, расплавить (о ыеталлѣ), натапли
вать, натопить (о жирѣ, салѣ),
Натбптаний, а, ѳ. 1) Плотно набитый.
2) О головѣ: полная ума и знаній. ї й любо
було одкривати світ його очім, утішно ду
мати: з якою натоптаною головою виросте
ї ї онуча. Мир. ХРВ. 30.
Натопт&ти. См. Натоптувати.
Ш топтень, тн я, м. Ледь, образовавшійся отъ слежавшагося снѣга.
Натбптуваний, а, ѳ. 1) Плотно наби
тый. 2) Плотный, крѣпкій; о человѣкѣ:
толстый, плотный. Малий дуб, та натоп
туватії. Ном. № 6342. Товста натопту
вана жінка. Мир. ХРВ. 65.
Натбптувати, тую, еш, сов. в. натоп
тати, пч^, чеш, и . 1) Натаптывать, на
топтать (ногами грязи). 2) Набивать, на
бить плотно.
Наторг.ув&ти, г^ю , еш, гл. Наторго
вать..
Наторгуватися, г^ю ся, 'ешся, гл. На
торговаться.
Наторбчити, чу, .чиш, гл. 1) Надер
гать (нитокъ). Натороч ниток з панчохи.
2) Наболтать пустя-ковъ. Це вам снилось,
а ви й панові наторочили. К.
Наточйти. См. Наточувати.
Ш точка, ки, ж. Надставка.
Натбчувати, чую, еш, сов* в. вато-
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ч й тя , чУ, чиш, іл. 1) Нацѣживать, наці
НатрУчувати, чую, еш, сов. в. надить (изъ бочки). У нас у дворі в багато трУтити, рУчу, тиш, гл. Наталкивать, на
бочок з оливою, пгигила та й наточила. толкнуть.
Рудч. Ск. II. 151. 2) ЇІросіпвать, просіять
Натрушувати, шую, еш, сов. в. на
сквозь решето (зерно).
трусити, рушу, сиш, и . 1) Натрясать,
Натр&вКа, ки, ж. ІІолка въ кремне- натрясти. Натруси яблук. 2) Разсыпать,
насыпать, насаривать, насорить. 31 Встря
вомъ ружьѣ.
Натр&пити, ся. См. Н атрапляти, на- хивать,' встряхнуть мішкомъ, набивая его
сыпучимъ тѣломъ.
траплюватися.
Натруюдити, джу, диш, іл .= Натрою
На-трапку, нар. Гдѣ ни попало, гдѣ
дити.
Нехай би стара, а то й доня: і
найдешь.
Натраплйти, лйю, еш, сов. в. натра тій мати натруюдила, чого знала,—дове
пити, плю, пиш, гл. Попадать, попасть лось Миколі й од Христини терпіти г
на что, находить, найти, наталкиваться, речі недобрії, і зневагу. О. 1861. ѴШ.
натолкнуться; пстрѣчать, встрѣтить. Н а Кузьм. 23.
Натрясти, су, сбш, гл. Встряхнуть,
трапила коса на камінь. Ном. Л» 4142.
натрясти.
Натряс його за чуба.
Прийшли вони в *село да й натрапили як
Натрястися, суся, сбшся, гл. Натряс
раз на того діда. ЗОЮР. И. 21. М и смія
лись із радощів, що натрапили таких гар тись.
них людей. Г. Барв. 43.
Натуга, ги, оХ. Нанряженіе, усиліе.
Натр&плюватися, плююся, ешся, сов. Натугою. Съ усиліемъ. Дірка така була,
в. натр&питися, плюся, пишся, іл. Слу що влізти можна було натугою, а так не
чайно приходить, прійти. У головоньках влізеш. Новомосв. у.
росте травицяу ніхто до тіла не натраНатуж&ти, ж&ю, еш, гл. Гнать лошадь
питься. Нп.
сверхъ силъ ея. Ми, їдучи, не натужали
Натрощити, щу, щйш, гл. Наломать; коня. Волч. у. (Лободовск.).
раздавить (многое).
Натужити, жу, жиш, іл. Напрягать,
Натроюдити, джу, диш, іл. Нагово натягивать.
рить неправды или съ цѣлыо настроить
Натужно, нар. Усиленно. Сказавши, в
изпѣстнымъ образомъ. Вона йому натрою- Иовиша вп'ялася і обняла за поперек і так
дила шо знала. Брехала, брехала, та вже й натужно простяглася, що світ в очах обох
нікуди. Миргор. у. Слов. Д. Эварн. См. померк. Котл. Ен. VI. 37.
Натруюдити.
*
Натужуватися, жуюся, ешся, гл. Си
Натрудити, джу, диш, гл. 1) Утомить литься. Аж натужується, щоб не смі
работой. Вона не натрудила своїх білих яться, та ніяк не здержиться* Мир. Ііов.
II. 64.
ручок. Мир. ХРВ. 71. 2) = Намуляти.
Натупати, паю, еш. гл. 1) Нагрязнить
Натрудов&тіти, в&тію, еш, и . ^ С д е 
латься шелудивымъ. Вх. Зн. 40. 2) Сдѣ- ногами. 2) Пригрозить, топая ногами.
латьел^въ лиці брюзглымъ и мѣднокрасНатупатися, паюся, ешся, іл. Уто
наго цвѣта. Пі як патрудоватіе. Вх. Зп. 40. миться хожденіемъ, натоптаться. Натупа
НатрУѵник, ка, иг. Покрывало для лась старенька. Сим. 205.
гроба.
Натупкатнся, каюся, ешся, м .= Н аНатрУнник, ка, ле.=Натрумник. Вх. тупатися.
Зп. 40.
Натупотіти, почу, тйш, іл.=НатуШ трус, су, ж .= Н атруска 1.
пати 2.
Натрусити. См. Натрушувати.
Натура, ри, ж. 1) Природа. Вовча
Н&труска, ки, ж. 1) Зерна хлѣба, натура тягне до лісу. Чуб. І. 239. 2) Насмѣшанныя съ битой (послі молотьбы) со .тура, характерь. Гарний хлопець на наломой. 2) Рогъ съ порохоыъ для насыпки ЩРУ» шрно грає на бандуру. Нп. Нехай
сердиться, коли в його така сердита на
на полку ружья пороху.
Н&ірусом, нар. О міряній сыпучихъ тура. Шевч. (О. 1862. VI. 17). Перестану
т іл ъ : це набивая, не натискивая сверху, вже жінки слухать, покажу натуру.
«я довольствуясь тімъ, сколько войдетъ ЗОЮР. II. 95. Не змагаюсь із матіррю,
при лростомъ насыпаніи. Натрусом мі хоч що мені каже, а все знаю і роблю собі
мовчки. Не показую натури, а ї ї в мене
рят и овес, жито.
стільки, як у них- обох. Г. Барв. 283.
НатрУтити. См. Н атручуватн.
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3) У натурі. Наяву.— Чи це вам так снилось? катися, пкаюоя, ешся, іл. Нажраться.
—Еге, снилось!— у натурі! Любеч. Ум. На- Злізь на мене та й натьопайся. Ном.
туронька. Таку собі, моя мила, натуральну № 161 (ст. 295). Уже натьопкався кваші.
маю, що як сяду близько тебе, то все за
Натюжитися, ж уся, жяш ся, ід. На
буваю. Мет. 64.
питься пьлнымъ.
Натурбув&тися, буюся, ешся, гл. ПоНатюкати, каю, еш, гл. Натравить.
безпокоиться много.
Натюкав його собаками.— Де се ти був?—
Натуристий, а, ѳ. Капризный, упря Звіря тюкав.— Натюкав такою звіря, що
мый. Такий хлопець натуристий. Чи ми тобі й бачить не доводилось. О. 1862.1. 35.
його малим так спотворили? А тепер як
Натюпати, паю, еш, ід. Набігать, до
чого схотів, так щоб по йою було. Чер- стать. Тюпала, тюпала, та й принців наниговск. у.
>
тюпала.
Натуркати. См. Н атуркувати.
Натібпатися, паюся, ешся, гл. На
Натуркот&ти, кочу, Чеш, м .= Н а - бігаться, натоптаться.
туркати.
Натяг&ти, г&ю, еш, сов. в. натягтй,
Н атуркування, н я, с. Наущенія, на гн у, неш, ід. 1) Натягивать, натянуть.
говоры.
Не натягай так віжок. Ш ину натягти
Н атуркувати, кую, еш, сов. в. на на колесо. Я к не натягнете сього лука, то
туркати , каю, еш, гл. І) Наговаривать, становіться на баталію. ЗОЮР. І. 163.
наговорить очень много, натараторить. Н а 2) Напяливать, нашалить, натягивать, на
туркали мені повні вуха,— вже я не знаю тянуть поверхъ чего-либо. Натягни, Боже,
що й до чого. 2) Наговаривать, наговорить на кісіль шкурку, поки мати з міста
в а кого-либо.
прийде. Чуб. І. 247. 3) Натаскивать, на
НатУрояька, к и , ж. Ум. оть натУра. тащить. Нащо ти сюди мішків такою
Натурч&ти, чу, чйш, ід.—Натуркати. , багато натягав?. 4) Оттаскать. Добре за
НатутУритися, рюся, ришся, ід. На- чуби натягають. ЗОЮР. 1. 106. 5) Взво
ежиться, встать (о перьяхь, волосахь). • дить, взвести. Щ люде напасть на нас на
тягають. НВолын. у, 6) Наверстывать, на
Шух. І. 23.
Н атуш кувати, кую , еш, «д. Нало верстать. Да чого там хвататься? Все
жить много, закрывъ что-либо наложен- равно два дні будуть.— Д а лучне їдьте, ви
нымъ. Натушковано на йою зверху кожут вже там своє натягнете. І'рин. III. 450.
ч‘ Натяг&тися, г&юся, ешся, сов. в. на
хів, подушок^ Мир, ХРВ. 249.
Ш тх а, хи, дас.^Надха. От мені ха тягти ся, гнУся, нѳшся, гл. І) Натяги
лепа: натха напала, та вже днів з чо- ваться, натянуться. 2) Напяливаться, на
пялиться. 3) Натужиться, понатужиться.
тирі. Лебед. у.
Натхнбний, а, е = Н а д х н е н и й . Вво- Натягається, як пес до роботи. Ном.
ли ж мою натхнену з неба волю. К. ЦН. № 13730. Конячка натяглася і покотила
візок. Левиц. І. 38. 4) Напитываться, на
269.
Н атхябння, н я , с.= Н ад х н ен н я.
питаться. Вишні вже натягаються горіл
Н атхнути, хн у, нбш, ід .= Н ад х н у ти . кою. 5) Только сов. в. Натаскаться. На
1) Старий січовик натхнув свою душу тягалися за чуба. 6) Только сов. в. Упе
в молодісіньку душу онука. Мир. ХРВ. 90. реться, заупрямиться. Натягся та й на2) Українська пісня і неписана словесність тягся: 22 рублі та й 22 рублі. Волч. у.
Натяг&ч, чй, м. 1) Инструменты а) у
народу українською натхнули молоді уми
в Кигві спасенною думкою. К. ХП. 7. Н а бочара—для натягивавія обручей на боч
тхни ж нас правдою, о Музо Мельпомено! ку; б) у колесника—для натягиванія обода
на спицы. 2) Веревочка, составляющая
К. ПС. 6.
Натхорйти, рю, рйш, ід. Навонять. часть шерстобятпаго лука (си.). Черниг. у.
А бодай би вас чорти взяли! И ч, як на- 3) Раст.: а) Рагіз циасІгіМа
б) Вашіпси1іі8 Ііпдиа Ь.; в) Зііепе посіШога Ь.
тхорили! Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Ш тщѳ, нар. 1) Натощакь. 2) Напрас ЗЮЗО. І- 130,. 133, 136.
Н атягтй , ся. См. Н атягати, ся.
но. Не натще зветься той ліс Чичисбеевим.
Натйж, жа, ж. Раст. Вапипсиїиз Ііпдиа
О. 1861. XI. 28.
Нать, ти, ж. Усикъ, првдѣпка на їй ЗЮЗО. І. 133. См. Натягач 26.
Ш т я к , к у , м. Намекь, Чуб.* ІЬ 561.
растеніи. У гор.
Натьбпатися, паюся, ешся в натьбп- Ном. № 5700.
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Натякання—Нахиляти.

Н&тякАния, ня, с. Намекъ, намеканіе.
Н&тякАти, кАю, еш, сов. в. н атяк н у 
ти, кну, нбш, гл. Напекать, намекнуть.
Ге! сказав він: ви обидві дещо проминули:
тільки про їду й напиток сяк-так натяк
нули. Мкр. Н. 34.
Н атйкувати, кую, еш, м .= Н а т я к а ти. Я йому разів зо два натякував. Черк,
у. Він оце йому про гроші натякував. Кайевск. у.
Н&тйти, ся. Сн. Натинати, ся.
На^бочі, наубочу, нар. Въ сторонѣ.
НаУверти, нар. Обиняками. Угор.
НаУдити, джу, диш, гл. Наудить.
Риби не наудив у а лусту спудив. Ном.
№ 9860.
НаУвбіч, нар. Въ іторонѣ.
ЦаузкрАй, нар, На краю, на ронцѣ.
Наузкрай ниви курився димок.
Н аука, ки, ж. 1) Наука. Люде, осві
чені наукою. К. ХП. 134. Згинула наука,
впала просвіта, зоставшись тільки в схо
ластичних латинських духовних школах.
Універсітетська наука була тільки азбука
європейської просвіти. Левиц. І. 259. 2)
Ученіе. І в школу хлопці одвела до п ’яною
дяка в науку. Шевч. 3) Урокъ, поученіе,
наставлен іе. Оце тобі наука, не ходи в ліс
без дрюка. Ном. № 7094.
Наукбвий, а, ѳ. Научный. Взявся він
освітити науковим світлом ту головку. К.
ДС. 33. Визволення народу з крепацтва
дорогою просвіти разом і християнської, і
наукової. К. ХП. 8.
Наукбвість, востн, ж, Научность,
Желех. ?
Наумір, нар.=Н авмір.
Наунбрно, нар. Настойчиво. Хочу оце
іти наупорно, свого не попущг/ ‘н і за що.
Павлогр. у.
Наустйти. См. Наущатн.
НаучАти, чАю, еш, гл.—Навчати. Я
не буду научати, будем чарувати. Чуб.
V. 93.
, НаУшник, ка, м. НаушникЬ (у шапки).
НауіцАтн, щАю, еш, сов. в. наустйти,
ущУ, стйш, іл. 1) Научать, наставлять.
Не було в її ні батька, ні міїтері,—ні
кому було оборонити або наустити. О.
1861. IX. 76. 2) Подучать, подучить, под
говаривать, подговорить; подстрекать. Дія-*
вол • наустив його, і поміг йому. О. 1862.
И. 72.
НахАба, би, ж. 1) Бѣда, напасть. От,
відкіля ся нахаба на мене/ 2) Нахальство.
НахАбний, а, ѳ. Нахальный, наглый.

НахАбність, ностн, ж. Нахальство
наглость.
Нах&иАркати, каю, еш, гл.. Прочесть
невнятно.
НахапАти, пАю, еш, гл. Нахватать, на
брать много; накрасть. Х іп, хіп! Нахапав
чужих гусенят за пазуху четверо. Г. Барв
314.
НахараиАркати, каю, еш, іл .= Н аха,
каркати.
НахАркати, каю, еш, гл. Нахаркать,
наплевать. Драг. 1.
Н ахвалйтися, люся, лиш ея, гл. На
хвалиться, нахвастаться. Поки хвалько на
хвалиться, будько набудеться. Ном. № 5680.
НАхвалка, ян, ж. Угроза. Перед нею
Грицъко з йою нахвалками. Мир. Пов. 1.
142. Почув я, що на неї нахвалки— бить
би то її. Екатер. у.
НахвальшувАтн, п ф о , еш, гл. Сфаль
шивить.
НахвАлюватяся, лююся, ешся, гл.^=
Н ахвалятися.
Н ахвалйтися, лйюся, ешся, іл. Угро
жать. Нахвалялись обікрасти* Рудч. Ск. I.
202. Вилаяв Хведора, трохи не бив і на
хвалявся, що... з світу зжене. Мир. Пов.
І. 119.
НахварбувАти, бую, еш, гл. Накрасить.
НахвасувАти, сую, еш, гл. О колесѣ:
обтянуть ободомъ.
НахватАти, тАю, еш, гл.=Н ахапати.
Н ахватйтися, хвачуся, тишся, гл.
Быстро явиться, подоспѣть. Нахватився
до моці, та обі оці. Ном. Лг 13247. Аж
тут і світ нахватився. Начало свѣтать. Сві
това зірочка нахваталась. Нп.
Нахйлий, а, е. 1) Наклонный, пока
тый. 2) Сгорбленный, согнутый. 3) Склон
ный, податливый.
Н ахилйти, ся. См. Н ахиляли, ся.
НАхилки, нар.= Н ахяльцѳк. П ’ють
горілку не з чарки, а прямо нахилки. Ном.
№ 11566. Шукати чарки я не став...
ковтати нахилки почав. Алв. 19.
Нахйло, нар. Наклонно, покато.
Нахйльний, а, ѳ. Склонный.
Н ахйльність, ности, юю. Склонность.
Девиц.
НАхильцѳм, нАхильці (пйти). Просто
изъ сосуда безъ помощи рюмки или ста
кана (пить). Взяв пляшку та й почав
пити горілку нахильці
Н ахилйтя, лйю, еш, сов. в. нахили
ти, ліб, лиш, іл. 1) Наклонять, накло
нить. Як дуба не. нахилиш, так великого

Нахилятися—Нахоплятися.
сина на добре не навчиш. Ном. № 6006.
2) Склонять, склонить (кого къ чему). Не
нахиляв (її) на свою стежку. Г. Барв. 343.
Н ахилитися, лйюся, ешся, еов. в.
нахилитися, люсц, лишся, гл. 1) Накло
няться, наклониться. От нахилився, а він
взяв мене за бороду. Рудч. Ск. І. 117. 2)
Склоняться, склониться (къ чему).
Ш хід, ходу, лі. Нашествіе/
Ш хід ка, ки, ж. Находка. Учись, сину,
на старість буде як нахідка. Посл.
Н ахідний, а, е= Н авіж ен и й ? О т, мов
похідного! Ном. № 3384. Тож похідна!
Ном. № 3384.
Нахдѳпт&тися, пч^ся, иѳшся, гл.—
Н ахлеськатнся.
Нахлест&тися, щ ^ся, щешся, г л .=
Н ахлеськатнся. Нахлещусь борщу. О.
1862. II. 39.
Нахдбськатися, каю ся, ешся, и . На
лопаться. А що вже собаки нахлеськалися?
Н&хливці, мар.—Н ахильці. В щ и в го
рілку нахливці. Зміев. у.
Н ахлйпатися, поюся, ешся, гл. На
плакаться всхлипывая.
Нахлюпати. См. Нахлю пувати.
Н ахлю пувати, пую, еш; сов. в. на
хлю пати, паю, еш, гл. Наплескивать, на
плескать.
Н ахлйвкати, каю, еш, іл. Наболтать.
Нахлявкала чор-зна-гцр та й пішла. Зміев. у.
Нахм&рнти, гл. безл. Покрыться (ту
чами), заволочь (тучами). Нехай лишень
виясниться, бач, як нахмарило.
Нахмурити, рю, риш, гл. Нахмурить.
Нахмуритися, рюся, ришся,. гл. На
хмуриться.
Нахм^рннй, а, ѳ. Пасмурный, сум
рачный. 1 проясни чоло нахмурне. Котл.
Ен. VI. 58.
Нахнюпити, плю, пиш, гл. Потупить,
Вона ж нахнюпила у землю очі.
Нахню питися, плюся, пишся, гл. По
тупиться. Молоді сиділи нахнюпившись.
Левиц. І. 182.
Нахов&ти, вйю, еш, гл. 1) Напрятать.
2) Схоронить, похоронить, нахоронить.
Нахбдити, дж у, диш, сов. в. найтй,
й д ^, деш, гл. Находить, найти. Баштому
чорт діти колише, а убогий і няньки не най
де. Ном. № 1420. 2) Находить, найти, насту
пать, наступить; нападать, напасть. Най
дуть купою у хату. МВ. (О. 1862.1. 95).
За наші гріхи находять ляхи. Ном. № 865.
Находили на неї якісь страхи. Найшла
буря вітряна, 0в. Л. УНІ. 23. Чом на
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тебе не находе лиха юдина та нечиста
сила? Подольск, г. Як найду я з своїми
боярами, то я тебе візьму од рідною ба
тенька. Рк. Макс. 3) Только сов. в.—ди
тину. Родить ребенка. Найшла собі дочку.
Находйти, дж^, диш, гл. 1) Пройти
много, извѣстное разстояніе. 2) Сдѣлать
извѣстпое количество работы, во время ко
торой приходится ходить. Поспішаюся, бі
гаюу коли полічила, ігж півпасма лищнього
находила (==наснувала на оснівницю). Чер
нигов. г.
Нахбдитцся, дж уся, дишся, сов. в.
найтйся, йд^ся, дѳшся, гл. 1) Находить
ся, найтися. Може найдеться дівоче (%рие,
карі очі, що заплачуть на сі-думи... Шевч.
2) Только сов. в. Родиться. Хлопчик найшовся в них, такий чорнявий, у батька
вдався. МВ. Вернувсь додому, аж у його
дома вже син найшовсь. Мрж. 128. 3)
Только сов. в. Найти возможность, время
для чего-либо. Засніть... поки найдусь сюди
прийти. Мкр. Г. 67.
Н аходйтися, дж ^ся, дишся, гл. На
ходиться, устать отъ ходьбы. З рук наро
битись, з ніг находитись. Ном. № 4560.
Та вже ж мої ніженьки находилися*
Нахожблий, а, ѳ. Пришлый, захожій.
В ін не тутешній; у нас таки сіх жидів
чимало, а се так якийсь нахожалий, хто
його зна, відкіля він. Кіев. у.
Нахбжий, а, ѳ. Пришлый; нришедшій
въ гости. Молодички нахожі йою... віта
ють. *МВ. (О. 1862. І. 84).
Нахолбджувати, джую, еш, сов. в.
нахолодйти, дж ^, дйш, гл. Остуживать,
остудить.
Нахолбджуватися, джуюся, ешся,
сов. в. нахолодйтися, дж ^ея, дйшся, гл.
Охлаждаться, охладиться.
Нахолбнутн, лбну, неш, гл. Охла
диться. За ніч вода у річці нахолонула.
Лебед. у.
НаХопйти, ся. См. Н ахоплятн, ся.
Нахоплйти, плйю, еш, сов. в. нахопйти, плю, пиш, гл. Накидывать, наки
нуть. Одежину якусь похопить, що аж
глянути чудно. Ном. № 11140.
Н ахоплйтися, плйюся, ешся, сов. в.
нахопйтися, плюся, пишся, гл. 1) Подо
спевать, подоспѣть. А тут день уже на
хопляється, треба на панщину йти. МВ.
І. 100. На той саме час нахопився Чіпка.
Мир. ХРВ. 330. 2) Натыкаться, наткнуть
ся, встречаться, встретиться. На їх роз
мову нахопилася з-за хати старенька
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жінка. Мир., ХРВ. 12. Нахопився в лісі
на вовків.
Нахр&пом, нар. Дерзко, нахально, без*
церемонно, насильно.
Ш хрѳст, нор.=Н авхрест. Б ’є назреем
палкою по дверях. Грин. 111. 442.
Нахромйтися, илю ся, мишся, іл.
Наткнуться. Чоловік із скирди упав, т л «а
«мла й нахромився. Борз. у.
Н ахрйкати, каю, еш, гл.=Н ахаркати.
Н&хта, ти, ж. Нефть. См Нехта.
Нахтбвий, а, ѳ. Нефтяной. Нахтбва
лямпа. Керосинная лампа. Шух. 1. 104.
Н ахукати, каю , еш, гл. Надышать въ
руки (во время холода, на холодное стек
ло и пр.).
Нахурув&ти, .р^ю, еш, гл. Нагрузить
возы кладью.
Н ацвірінькати, каю, еш, гл. Начи
рикать.
Націдж увати, джую, еш, сов. в. націдйти, дж у, диш, гл. Нацѣживать, на
цідить. ,
Н ацілитися. См. Н аціляти, ся.
Націлув&тися, лУюся, ешся, гл. Нацѣловаться. Навздогінці не націлуваться.
Ном. № 5265. Вже й націлувався, вже й на
милувався, як у саду соловей да й нагцебсмався. Грин. III. 171.
Н ацілйти, лйю, еш, сов. в. націлити,
лю, лиш, и . Нацѣливать, націлить.
Н ацілйтися, лйюся, ешся, сов. в. на
цілити ся, люся, лиш ся, гл. 1) Н аціливаться, націлиться, нриціливаться, при
цілиться. Що тілько націлиться (стрі
лець),— заєць і е. ЗОЮР. II. 36. 2) Наміреиаться, возиаміриться. Націлився їха
т и, аж тут дощ.
Націонал, ла, м. Націонала Левиц.
Пов. 159.
Національний, а, е. Національний.
Наші вельможні предки... не вхопили своєї
національної тропи. К. ХП. 116. Се вже
був не кобзарі.,, а національний пророк. К.
ХП. 115. Національний шлім. К. Бай* 158.
Національний убір. Левиц. Нов. 202.
Національність, ности, ж. Національ
носте. Зрозум іла дірою , право своєї національност и . Б . КР. 35. ї ї батько й м ат и ,
люде з дрібного панст ва, але ... близіт до
народа , чесні хлібороби , не'О дірвані од на ціоналт ост и . Левиц. Пов. 225.

Ш ц ія , ції, ж. Нація. Зібрані з уся•
них націй, студенти не могли ніяк пого
дитись* між собою. Левиц. Пов. 6. Знялись...

вгору до великою задуму воздвигнуты рідну
націю з духовною занепаду. Б. ХП. 9.
Яацмбкатися, каю ся, ешся, гл. Начмокатьсл.
Нацокотёти и нацокотіти, кочу, *гйт,
гл. Наболтать, наговорите (о женщинахъ]
дѣтяхъ). Нацокотали т ії верхоуцки..., а
ти віри поняла, МВ. (О. 1862. |Н . 45).
Н ацокотітися, кочуся, тгїшся, м . На
щебетаться, наболтаться.
Нацупити. См. Нацуплю вати.
Нацуплю вати, плюю, еш, сов. в. на
цупити, плю, пиш, іл. 1) Надівать, на
діть, напяливать, напялить, натягивать,
натянуть. Постоли як же поссихались/.. на
силу нацупив. О. 1862. II. 26.
Нацькбвувати, кбвую, еш, сов. в.
нацькувати, кую, ёш, гл. Науськивать,
науськать, натравливать, натравить. Наць
кувала б мене всіми собаками на селі. Ле
виц. ПЙО. І. 374.
Нацюкати, каю, еш, гл. 1) Нарубить
(мелко). Нацюкай дровець. 2) Нарубить зарубокъ.
Нацюняти, няю , еш, гл. Д ітск— Еацюцяти.
Націоцяти, цяю, еш, гл* Д ітск. На
мочить. Зміев. у.
Н ачавйти, влю, виш, іл. 1) Нажать,
надавить. 2) Надавить чего (во даожествѣ).
Н ачальник, ка, лс. Начальниць.
Н ачальникувати, кую, е ш ,. гл. Начальствоиать. Харьк. у.
Начальницький, а, е. Начальникові»,
начальническій. Желех.
Н ачальниця, ці, ж. Начальница. Ле
виц. Пов. 122.
Начальство, ва, с. Начальство. Тебе—
вибрали за начальство. Рудч. Ск. І. 3.
Начарув&ти, рУю, еш, гл. 1) Накол
довать, наворожить. 2) Приколдовать, при
ворожить. Дівчина козаченька тії й нача
рувала. Нп.
Начастувати, тую, еш, %л. Напоить,
угостить, употчипать. Начастували мене
добре.
Н ачастуватися, туюся, ешся, іл. На
питься, наугощаться. Начастувались ми
таку гцо й поснули. О. 1862. VII. 44.
Нач&ти, ся. См. Н ачинатя, ся.
Н ачахблити, лю, лиш, гл. Н аруби ть
(хворосту). Вх. Зн 40.
Начвал&тися, лйюся, ешся, іл. Устать,
медленно ходивши.

Наче—Начиння.
Нйчѳ, пар. Будто, какъ будто, точно,
словно. Як я почула, наче мене холодом
обняло. Наче б пахнуть первої окопи сльози.
Рудч. Ск. І 84.
Н&чѳкйтися, кйюся, ешся, и . На
ждаться.
Начепити, ся. Ся. Начіплю вати, ся.
Начеплйти, лйю, еш, іл. Націплять
во множествѣ. Рудч. Ск. І. 189. Начепляла собі такою багато намиста, що &
шия вгинається. Начепляла короликів, гцоб
іг любили. Чуб.
Начепурйти, рю, рйш, гл. Принаря
дить.
Начепурйтися, рюся, рйшся, гл. При
нарядиться. Захотіла дідча мати начепуритися, поставила-сь бриженята, ні при
тулитися. Гол. І. 252.
Начѳрвонйти, ню, нйш, гл. Сдѣлать
красны мъ.
Н&чѳрйжшити; шу, шиш, гл. Во множестві дать. Ти мені тільки снопів начеремшив, що не дам сі 'з тим ради. Вх.
Зн. 40.
Нйчерк, к у ,.м . Набросокь. Тут уоюе
критика вбачає начерк літератури поважніигиог. К. ХП. 124.
Начѳркйти, кйю, еш, гл. Набросать (о
литературномъ произведены). От брат
його Чванько слабкий уже на се: що начер
кав, то так в дрюкарню і несе. О. 1861.
III І'ул.-Арт. 101.
Начѳрнйтц, ню, нйш, гл. Начернить.
Чим ти брови начернила? Чуб. У. 1114.
Начерпйти, пйю, еш, одн. в. начерпнути, пну, нйш н начйрти, чрУ, рйш,
гл. Начеронуть. Приходить жінка начер
пати води. 6в. Іо. IV. 7. Ой пішла ж она.
з двома ведериі, в єдно начерла, з другим
ся верпла. Гол. II. 90.
Н&чесйти. См. Начісувати.
Начикрйжити, жу, жиш, гл. Н а р і
зать, накромсать.
Начйн, ну, м. Начало. Се який начип
пісні? Борз. у.
Начинйтн, нйю, еш, сов. в. начйти,
ч яу , нѳш, гл. Начинать, начать. Як нач
неш постить, то нічого буде хрестить.
Ном. № 131.
НачинЙтися, нйюся ешся, сов. в. начйтися, чнуся, нешся, гл. Начинаться,
начаться. Рожа одцвілася, а калина нача
лася. Мет. 19.
I. Начинйтн. См. Н ачиняти.
I I . Начинйтн, ню, ниш, гл. 1 )Н аділать, сдѣлать. Наварив пива, начинив дива.
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Ном. № 7572. 2) О лисиці: родить дѣтенышей. Лисичка начинить дітей. Шух. 1.212.
Нйчинка, ки, ж. Фаршъ, начинка.
Чуб. І. 256. Буває добрий борщ із м'ясом
та з начинкою пироги. Гліб. 33.
Н ачиння, н а, с- 1) Сосудъ, посуда.
І не зглянулась: мила по обіді начиння,
коли цеє трапилось. 2) Инструмента, орудіе. 3) Часть ткацкаго станка. (См. Вер
стат). Состоита изъ двухъ длинныхъ и
узкихъ деревяиныхъ пластинокъ, расиоло^
женныхъ параллельно одна надъ другой
*

и называемыхъ шбхти (а) (галицкое: шбфти, ціпкй); шбхти соединены нитяныыъ рукавбм (б). Въ константиноградскомъ уіздѣ
нити рукава называются нйчениці, каждая
нйчениця состоита изъ двухъ равныхъ
частей, заходящихъ одна въ другую какъ
кольца; рукавъ ділится на части, назы
ваемый ґйнкаии (в), а въ каждомъ ґанку
но 15 нйчениць. (Въ Галиціи рукйв назы
вается нйчениця, нйчельииця; нйти его со
стоять каждая изъ трехъ частей, заходя
щихъ одна въ другую какъ кольца: верх
няя кбнин, нижняя кобйлка и средняя (ма
лая) очко). Сквозь нйчениці проходять нити
оснбви. Начйння подвішено къ одной изъ
жёрток (г): на жёртці на веревочкахъ, два
блока -жабкй (д) (гал. карпульці, скраклі),
черезъ коліщйта которыхъ ходять ибтузи
(е), а на нихъ уже висить начйння. Въ
константиноградскомъ у. ота нижней шох-
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ти йдуть два мбтузи (ж), къ которымъ при несов. в. Ожидать біды, мести. Стере
вязана цилиндрическая деревянная палка— жіться ж тепер!.. Начувайтеся! Мир.
байцбрка (з) (иначе барцьбшка), отъ средины ХРВ. 279.
Нач^дний, а, е. Чудесний, удивитель
которой вдеть внизъ мбтуз (и) до підніж
ка (і). Начйннів въ станкѣ должно быть не ный. Ой розсуди, бабусенько, сей начудний
ыенѣе четырехъ (гал.: чотйрі стінй). Кон- сон. Чуб. V. 775.
Начурйти, рю, риш, гл.=Над8юрити.
стантиногр. у. Полт. г. Б. Гринч.—МУЕ. Ш.
18.— Шух. I. 255, 256.—Особое начйння Дощ не начурив по остреву у сіно. Шух. І.
Нмѣется и въ кросонкбх-неболыпомъ стан- 170.
,
Нач^стрити, рю, риш, гл. Высічь
кѣ для тканья ситъ. Вас. 152.
Начинйти, нйю, еш, сов. в. начи розгами.
Начати, ч^ю, еш, гл. Прослышать,
нити, шб, ниш, гл. Начинять, начинить,
нафаршировывать, нафаршировать; наби узнать.
Н ачатися. См. Н ачуватися.
вать, набить. Пироги, начинені голубцями.
Начухр&ти, р&ю, еш, гл. 1) О листьПечене порося начинене. Св. Л. 9. Ковбасу
начинити. Під цим кугцем картоплі як яхъ: нарвать, сразу сдергивая рядъ листьначинено. Харьк. у. Голові., ненбче клбч- евъ съ вітви. 2) О деревьяхъ: нарубить
чяи начйнена. Глупая голова. О. 1862. ПІ. со многихъ деревьевъ тонкихъ вітвей.
Шевч. 7.
3) О шерсти: начесать. Начухрав вовни.
Н&чисто, нар. Совершенно, вполнѣ.
Начх&ти, х&ю, еш, гл. Начихать. НаОт буде снідання начисто гетьманське! чхбти мені на тёбе! Плевать м ні на тебя!
Шевч. 318.
Начхає йому!
Начит&ти, т&ю, еш, гл. 1) Вычитать.
Н&ш, а, ѳ. Нашъ. Нашим салом та
Не так сонце сходить, як письменні начи по нашій шкурі. Ном. № 4780. Пішли
тали. Шевч. 123. 2) Много* прочесть.
наші вгору! Ном.
Начит&тися, т&юся, ешся, гл. Начи
' Н аш ірпати, паю, еш, гл. Надергать,
таться.
нарвать.
Начіплю вати, плюю, еш, сов. в. на
Наш аткувати, к^ю , еш, гл. Нашин
чепити, п л іо , пиш, гл. Наліплять, н ац і ковать (капусты).
лить, навѣшивать, навісить. І начепила
Нашвидку, нар. Наскоро; ва короткое
ланцюжок. Котл. Ен. Да й зробимо, братця, время. Я оце прибіг нашвидку у Полтаву.
півтораста ми возів, да начепим, начепим
Нашбвкатися, каюся, ешся, гл. Напівтораста ми ярем. КС. 1882. IX. 415.
лізть, найти толпой (о людяхъ). Сим. 176.
Начіплю ватися, плююся, ешся, сов.
Нашѳлѳстіти, щ^, стиш, гл. 1) Нашев. начепитися, плюся, пишся, іл. 1) На лестіть. 2) Нашуміть.
ліпляться, націниться, навішиваться, на
Ш шѳпт, ту, лс. 1) Наушничанье, навіситься. 2) Навязываться, навязаться. говоръ. 2) Наговоръ, заговоръ знахарскій
Христя дуже голінна до хлопців, начепи на какой-либо вещи, а также и самая эта
м с я на Хведора. Мир. Нов. І. 165.
вещь послі нроизнесенія надъ ней заго
Н ачісувати, сую, еш, сов. в. наче вора. Не хотів він брати відьомською на
сати, чешу, шеш, гл. Начесывать, наче шепту..., та взяв нехотя, бо нечиста сила,
сать. Тихо дів'ча косу чеше, що начеше, на Як бачите, взяла гору. Г. Барв. 451.
Дунай несе. Чуб. У. 275. На тім'ї наче
ІІашепт&ти. См. Нашіптувати.
сав аж струп„ Котл. Ен.
Нашеретув&ти, т^ю, еш, іл. Очистить
Начорнити, ню, нйш, и .= Н ачерн и ти . зерно иа решеті.
Начбси, сів, м. мн. Волосы, спущен
Нашеретув&тися, т^юся, ешся, гл.
ные на лобъ, начесы. Чуб. VII. 422. По- Набраться, найти во множестві. Та як
криткуй, або начосів не напускай. Ном. нашеретується їх у хату, так чорти його
№ 11264.
батька! Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Нач^битн, блю, биш, и . Надрать за
Нашйванка, кн, ж. Родъ узора на
волосы.
мужской сорочкі. Чуб. VII. 415.
Начуватися, в&юся, ешся. сов. в. на
Нашив&ти, в&ю, еш, сов. в. нашити,
чати ся, ч^ю ся, ешся, гл. 1) Наслуши шйю, еш, гл. 1) Нашивать, нашить изваться, наслушаться. Багато я дечого там вістное количество. Бери, тату, ті коначувся. Вже ж я на полі набувся, буйного жухи, гцо я нашию. Левиц. 2) Нашивать,
еітру начувся. Грин. III. 671. 2) Только нашить сверху на чемъ-либо.

Нашивка—Нашукувати.
Ш ш ивка, ки, ж. Кусокъ холста, ко*
торымъ подшивается спина и плечи со
рочки для прочности. Гол. Од. 65. Желех.
Наш ийник, ка, м. 1) Ошейникъ. 2)
ІІритѣснитель. В и , може, думаете, где? я
пгак, як ваші нашийники у стану драти
з вас шкуру? К. ЧР. 267. А ти завзявся
муром нерушимим проти юлоти вбогої
стояти і від ї ї непохибного суду людських
нашийників обороняти. К. ЦН. 177.
Нашййниця, д і, ж. 1) Ожерелье, мо
нисто. 2) То, что взято на шею; говорит
ся о долгахъ, денежныхъ обязательствахь
и пр. У йою бідолахи багато нашийниць.
Наш ильник, ка, м. Нашильникъ (въ
дышловой упряжи).
Нашйриця, д і, ж. Два плота силавляемаго дерева (дві тбльби), сбитые вмѣстѣ
одинъ рядомъ съ другимъ. Шух. I. 182.
См. Надовжниця.
Нашйти. См. Нашивати.
Наш іптувати, тую, еш, сов. в. нашѳпт&ти, пчу, чѳш, гл. 1) Нашептывать,
нашептать. Серце мое мені нашіптує, що
так. Шевч. (О. 1862. IV. 21). Співать
тобі думу, що ти ж нашептав. Шевч.
121. 2) Наушничать, наговаривать, наго
ворить. 3) Наговаривать, наговорить (воду,
зелье— о знахаряхъ).
Нашкбдити, дж у, диш, и . 1) Навре
дить, причинить вредъ. Ти гірше тілько
тим нашкодиш: усіх лящів позводим. Гліб.
79. 2) Напроказничать, напакостить.
Нашкрйбати, баю, еш, гл. 1) Наца
рапать, начесать. Нашкрябав собі руку.
2) Наскресть. 3) Дурно написать.
Нашмаг&ти, г&ю, еш, іл. Нахлестать.
За шага хтось уші нашмага. Ном. № 14332.
Наши&ркати, каю, еш, іл. Насморкать. '
Нашиарбвувати, рбвую, еш, сов. в.
нашмарув&ти, рУю, еш, гл. Намазывать,
намазать (чѣмъ-либо маслянымъ, смолистымъ).
Нашмарбвуватися, рбвуюся, ешся,
сов. в. нашмарув&тися, рУюся, ешся,
іл* Намазываться, намазаться (чѣмъ-либо
маслянымъ, смолистымъ). Нашмаруюся со
лониною. О. 1861. XI. 10.
Нашнатбвувати, тбвую, еш, сов. в.
иаишатув&ти, тую, еш, гл. Нарывать,
нарвать кусковъ, нарѣзывать, нарѣзать
кусковъ.
Нашѳрбшжти. См. Нашорвшув&ти.
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Нашорбшувати, т у ю , еш, сов. в. на-,
ш орбш ити,' рбшу, шиш, и . Насторажи
вать, насторожить. Еней наш нашорошив
вуха. Котл. Ен. А Залізняк попереду нашорошив уха. Шевч. 171.
Н&шпинйти, нйю ,«еш , гл. 1) Иско
лоть? 2) Много укорять. Чорти як на•
пустяться на його: „иго це ти наробив?
Іди, сякий'*такий* зараз одслужи йому
той шматочокҐ Так його нашпинялщ гио
треба йому йти. Мнж. 127.
Наш пурлйти, лйю , ёш, гл. Набросать.
Н&шріткя, к и , ж. Снаряді для д$ланія дроби.
Наштйритн, рю, риш, гл. 1) Подбить,
Подговорить. Я йою наштирю, хай приїде,
щоб купив півкварти. Лебед. у. 12) Погнать
силыю. В ін і утрете ї ї прогнав, т а як
наштире,— вона у дворець. Мнж. 15.
Наштбп&тися, даю ся, еш ся, гл. Н а
броситься, накинуться, напасть. Почув, що
драча завелась, прибіг туди й він і зараз
наштопавсь на Семена, та й давай його
удвох місить. Новомоск. у. (Залюбовск.).,
Наштрик&ти. См. Н аш трикувати.
‘Наш трикнути, ся. См. Наш трику
вати, ся.
Н аш трйкувати, кую , еш, сов. в.
наш трикнути, к н у , нбш, и . 1) Накалы
вать, наколоть, натыкать, наткнуть. Наштрикнув картоплину на ціпок, а тоді
як кине нею. 2) сов. в. наштрик&ти, к&ю,
єш. Втыкать^ повтикать во множеств^
Наштрпкав скрізь у стіну голок, а тоді й*
сама не знайде, де вони. 3) сов. в. наштрнк&ти, к&ю, єш. Толкать, натолкать (пал
кою). Сховав він йою у подушки, а соцьких
намовив, ті • ось прибігають, ну шукати
та ціпками у подушки, у подушки,—-добре
таки наштрикали старому бони. Мнж. 102.
Н аш трйкуватися, кую ся, ешся, сов.
в. наш трикнутися, кнУся, нбшся, и .
Накалываться, наколоться, натыкаться, на
ткнуться. Тут він заточився і трохи не
наштрикнувся на її ніс. Левиц. І. 479.
Н&штричка, ки, до.-=Натичка. Волч*
у. Лободовск.
Наштукув&ти, кую, еш, гл. Приба
вить, надставить.
НаштУрити, рю, риш, и .= Н а щ у р и т и .
Уман. у.
Наштурхати, хаю, еш, гл. Натолкать.
Н а базарі наштурхали мені боки.
Нашук&ти. См. Н аш укувати.
Н аш укувати, кую , еш, сов. в. наш у-
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Нашур>уОурити— Небіж.

вДти. кйю, еш, и . Выискивать, выискать,
находить, найти.
Нашуруб^рнти, рю, ршп, гл. Набуя
нить, набѣдокурить. Таке зілля, як тарубок... раз би в раз нй улицю, гце нашуурубуратъ. Сим. 178.
Нащадйтися, дж ^ся, дйшся^ ел- Ро
диться. Відколи нагцадилась, не маю щсистя.
Н&щ&док, дку, м. 1) Потомство. Щоб
Сому дихать не дало з його нащадком, на
коренком! Ном. № 3768. Песиголовець—тевно
ціклопсі>кий нащадок. Ном. 4081. 2) Иму
щество, добро (движимое). Я'довідався, чого
се козаки, охочі пропивають у щинкагркц
нащадки жіночі. К. МБ. X. 6.
Нащб, нащбсерце, нар— Натще.
Нащѳбѳт&тя, бѳч^, чеш, іл. 1) Наїщебетать. 2) Наговорить много. Дівчата трибгжять, нащебечуть. МВ. 1. 36.
Нащебетатися, беч^ся, чешся, гл.
1) Нащебетаться. Як у садку соловейко
та й нащебетався. Грин. НІ. 171. 2) На
говориться (о веселомъ женсвомъ ра.зговорѣ).
Нащѳпйти, плю, пиш, гл. Прижить
(нѣсколько). А сад який хороший у нас
був: сам нащепив. Г. Барв. 471.
Нащѳрбйти, блю, биш, гл. Выщербить
немного, вызубрить немного. О* 1862. XI.
Свид. 54.
Нащип&ти, п&ю, еш, и . Нащипати,.
Нйщо, нар. Зачѣмъ, для чего, почему.
Нащо мені чорні брови, нащо карі очі,
нащо літа молодії, веселі дівочі? Шевч. 40.
Наиьо в Бога й день, як у козака .міс&ць.
Ном. № 781.
Нащбка, ки , ж. Клинообразная на
кладка, которая прикрѣпляется снбзіами
въ ключу въ плугѣ. Подольск, губ.
Нащбсѳрцѳ, нар. —Нащѳсѳрцѳ.
Нащ улити, лю, лиш, гл.=Нащ урш ти.
Нащурити, рю, риш, и . Насторожить.
Сидить зайчик за пічну і уха нащурив.
Рк. Макс. Розморщив чоло, підніс бро&и і
нащурив уха. О. 1862. І. 109.
Н аялбж увати, жую, еш, сов. в. шаялбзити, лбжу, виш, гл. Жирно намазы
вать, намазать, насаливать, насадить.
Н аямлйти, ллю , млйш, гл. Набрать,
накупить много. Що в господі не знайшло
ся, зараз купувала: наямлилй груш суше
них, терну, слив в базарі. Мкр. Н. 20.
Лаямлив яблук. Черк. у. См. Наїмлити..
Наяч&ти, ч ^ , чйш, гл. Накричать Со
дебедяхъ).
Не, нар. Не. Гріх не личком зав'язати,

та під лавку сховати. Ном. № 101, Л е
ходи, не люби, не залицяйся, не піду зд
тебе, не сподівайся. Нп.
Неб&вкои, неб&вои, небйвді; нар.
Вскорѣ, скоро. Желех, Вже сонце небавом
кончав путь. Федьк.
Нѳбаг&тий, а» е. Небогатый, бѣдный.
На рбзуи небагйтий. Глупый. Ой, тата
рине, ой сідий же ти, бородатий, либонь
же ти на розум небагатий: гце ти козака
у руки не взяв, а вже за його й гроші пощитав. ЗОЮР І. 17.
Небагато, нар. Немного, кало.
Неб&чний, а, е= Н еобачиий.
Небачений, а, е. Невидящій; негра*
нотный, необразованный. Уносили письма
читать* а я й кажу їм: ідіть до мого
хлопця, бо я чоловік нсбачучий, а він пись
менний. Лубенск. у.
Небезпека, ви , ж. Опасность. Лайшла
буря вітряна на озеро, і були вони в не
безпеці. (5в. А. VIII. 23.
Небе8п6чннй, а, е. Опасный. Пла
кали й тужили..., виряжали в далеку небезпешну дорогу. Левид. І. 37.
Небезпбчність, ности, ж. Опасность.
Небѳзпбчно, нар. Опасно.
Нѳбѳзпрбмінно, нар. Непремѣнйа.
Мнж. 186.
Нѳбѳрѳжбний, а, ѳ. Неосторожный. Йе~
береженою і чорт не стсребісе. Ном. # 4297.
Нѳббсний, а, е, 1) Небесный. Цар
ство небесне, пером земля над ним. Ном.
№ 252. Налетіло птаство небесне. Єв. МрIV. 4. 2) Небёсна дорбса. Млечный .муть.
Неббсник, ва, м. Астрономъ. Встрѣчено только у Кулиша. Вечеряти ж усмак
годиться й нам, поетам, да й вам, небесникам, не вельми б то було приємно ла
зити голодним по планетах. К. Дз- 144.
Неббський, а, 6 —Нѳбѳсний. От гнів
небесытй настає. Мкр. Г. 5.
Н ебилиця, ц і, ж. Небылица; росказни; прибаутки. Еажи небилиці. Ном.
№ 14339.
Небіж, ббж&, м. 1) Племянникь. 2)
Бѣднякъ, горемыка. Роби, небоже, то й
Бої поможе. Ном, № 69. 3) Часто такт»
называетъ старшій лѣтами или ноложеніемъ младшаго: старикъ— парня, хозяинъ—
работника. У Шевченка („Не журюсь я,
а не спиться8) такъ называетъ женщи
на влюбленнаго въ яее. Усе світять т і
блискучі твої чорні очі, мов говорять ти
хесенько: „Хоч, небоже, раю?и Шевч.

Небі(о)жечка—Невгомонний,
Г Нббі(б)жѲЧКа,- К И * <МГ. Ум. ОТЪ ЕѲ'
6і(6)жка.
Нѳбі(б)жва, ки , ж. 1) Бѣдняжка. 2)'
Покойница. Ум. Небі(6)жечка, небі(6)жченька. Говорила небіжечка до самої смерти.
Ном. № 13061. Десь наша сестра, що
З нами жила, либонь вона, небожечка, давно
померла. Грин. Ш . 285.
Л ѳбі(6)ж чик, ка, м. 1) Покойникъ. 2)
Бѣдняжка.
Нѳбі(6)жчиця, ці, ж. Покойница. ЖоЛодииі небожчицю убірали. МБ. (О. 1862.
І. 21). #
Ш бій, ббя, м. Безстрашный. І небоя
вовки їдять. Чуб. І. 270.
Нббіль, лю, м. Крупный камень песчаникъ (не битый). Мнж. 186.
Нббір, ра,. л .= Н ѳ б іж . Ум. Нѳббрѳйко.
Бх. Зн.^41.
Нѳбірка, к и , де.=Н ебага. Вх. Зн. 41.
Ш бо, ба, с. Небо. Бачить Бої з неба,
що кому треба. Ном. № 73. (Мн*.: небесб
в небб).
Нѳббга, ги , ж. 1) Племянница. Була
в мене небога, при мені вона й зросла, бо
сиротою осталася змалку. МВ. П. 19. 2)
Бѣднлжка. Була колись Гандзя, каліка н е
бога. Шевч. 138. Ой біда, бий* чайці не
бозі, що вивела дітки при битій дорозі.
Нн. 3) Голубушка, милая. Ой поклонітесь
дівчині небозі, а що мені добре в далекій дорозі.
Нп. Скарай мене, Боже, на гладкій дорозі,
коли я помислю об другій небозі. Нп. Ум.
Небіжка.
Нѳббгий, а, е. Бѣдный. Угор.
Нѳбожб, жбти, с. 1) Племянникъ, пле
мянница (ребенокъ). Зайдіть, лишень, т о
я небожатам якого гостинця дам. Скажете: тітка прислала. МВ. І. 19. 2) мн.
Голубчики, милые. Хт іла б бранцями, не
божатами, цілий світ звоювати. Гол. І.
133. 8) мн. Употребляется подобно слову
небіж 3. Такий мені, небожата, сом и/жснився (Алканъ-паша къ внычарамъ и рабамъ). Лукаш. 16. Не дуріте дітей ваших,
що вони на світі на те тільки, гцоб па
нувать... Дознаються небожата, чия ка
оао шкура!.. Шевч. 212. Ум. Небожбтко, небожбточко.
Неббжів, ѳва, бвѳ. Племянниковъ. На
небожевому возі ми вдвох і поїхали. Г.
Барв. 11.
Нѳббжка, к и и пр. лс.=Небіжка*и пр.
Неборбк, ка, неборбка, к и , м. Бѣдвага. Ти, козаче-небораче, тяжко зажу
рився. Нп.
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Нѳборбчка, к и , об. Бѣдняжка. Я к по*
їхав козак у військо охотне, а козачку-нефрачку у домівці покидає. Нп. Наші не
борачки один п ш ки , другий рачки. Чуб. І .
281.
Нѳббрейко, к а. .Ум. отъ иебір.
Небойн, нб, л4.=Небій. То було ко•
лись усяке боїться попа, а тепер насталиг
такі небояни, що й лихо. Кобел. у.
Небувблий, а, <е. 1) Небывалый. 2)
Малоопытный, не знающій людей. Чуб/ І.
270. Посилає козака молодого, небувалого.
О. 1862. II. 96.
Небувбдість, лости, ж. То, чего не
было. Гнівили Тройцю й горювали за небувалость і обман. Мкр. Г. 59.
Нббудь,
Нибудь* Хто-небудь, що-небудь.
Нѳвбда, ди, ж. Безвредность.
Нѳвбра, ри, ж. Плохая хозяйка, неуиѣющая и сварить. Нетопа й невара
(про жінку). Ном. № 10781.
Невбачбй, нар. Невзначай, неожидан
но. Бач, невбачай, та й попав. Ном; № 7912.
Нѳвблбганнй, а, ѳ. Неумолимый.
Нѳввбга, гн, ж. Невниманіе. Воздвиженський не вважав на увагу, чи неввагу
своїх слухачів. Левиц. Пов. 52.
Неввбжливий, а, е= Н евваж н н й .
Неввбжливість, вости, де.?—Невважність. Левиц. Пов. 261.
Неввбжливо, кар.= Н евваж н о. Кивала
головою .... невважливо, як ті, гцо дуже
куди потішаються. МВ. (О. 1862. 1. 105).
Нѳввбжний, а, е. Невнимательный.
Неввбжність, ностн, ж. Невниматель
ность.
Нѳввбжно, нар. Невнимательно.
Невг&вбти, вбю, еш, гл Не переста
вать, не уставать. Сидить у норі і невгавагони усе їсть дітей. Шевч. 309.
Нѳвгбвннй, а, ѳ = Н ѳвгавуч и й . Вдова
з своєї світлички довго чула веселий невгав
ний сміх убогих людей. Г. Барв. 308.
Н евгавучий, невгавущ ий. Неустан
ный, неугомонный.
Нѳвгбдно, нар. 1) Неизвѣстно. Нев
годно куди стрибать, чи туди, чи туди.
Полт. г. Слов. Д. Эварн. 2) Незамѣтно,
непримѣтно, неслышно. Дітей невгодно
в хаті.
Невгамбваний, а, е. Неудержимый.
Нашою втіхою буде сила нашого духу невгамованою. К. (О. 1861. VI. 33).
Невгамбнний, а, е. 1) Неспокойный,
безпокойный, неугомонный. 2) Неутѣшный,
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Невгомонність—Невиводннй.

котораго нельзя успокоить. Удалась дівчина в журбу невгомонну, Полт. г.
Невгамбнність, ности, ж. Безпокойство, неугомонность.
Невгарбзд, нар. Невпопадъ, ни къ се
лу, ни къ городу.
Невгбрен, нѳвгйрннй, а, е. Не ешь»
собный. Ыевгарен росказати, як вірно та
щиро тебе люблю. О. 1861. VIII. 20. Пег
вгарен і люльки запалипіъ* цірилуц. у.
Нѳвгбдний, а, о. Неугодный. Сердита
хозяйка — тікаю, невгодна — кидаю, Ном.
№ 79.
Невгояг&й, жбя, м. Человѣкъ, неугод
ный кому-либо, нелюбимый. Жена гово
рить нелюбимому мужу: Пусти ж мене,
невюжаю, на улочку—погуляю!— Ой коли я
невгожай,—сиди дома та й гуляй, Грин.
III. 686.
Н евдалев^, нар. Неподалеку.
Нѳвд&лий, а, е. Неудачный, неудавшійсл. Не лихо журить і чужа сторона,
а невдала жінка, Ном. № 9112.
Нѳвд&лиця, ці,, об. Неумѣлый, неумѣдая, неспособный, неспособная ни къ чему.
Ном. № 10786.
Нѳвд&ліога, ги, об. Совершенно ни въ
чему неспособный человѣкъ. Підчепури,
донечко люба, нашу хатину... і люде таки
не скажуть/ гцо тут невдалюги живуть.
О. 1862. IV. 71.
Невд&иий, а, 6. Неспособный ни къ
чему.
Невд&ник, ва, м. Что-либо неудав
шееся, неумѣло, неудачно сдѣланная вешь.
Гоп, мог гречаники! гоп, мої невданики! Г.
Барв. 489.
Нѳвдашочий, а, е. Ув. отъ невд&ний.
Рѣшительно ни къ чему неспособный.
Константиногр. у.
Невдбтний, а, е. Неудачный, неудавшійся, неумѣлый.
Нѳвд&тник, ва, л .= Н ѳвд ан и к . Гоп,
мог гречаники, гоп, мої невдатникиІ Чуб. V.
Ї173.
Нѳвд&тність, ности, ж. Неумѣлость,
неспособность.
Нѳвдбтно, гшр. Неумѣло, неудачно.
Нѳвд&ха, хи, об. 1) Неудачникъ,—ни да.
Невдаха безталанний. 2) Неспособный, ая,
веумѣлый, ая. Ум. Невдбшенька, невдйшечка, невдйшка. Да ти невдаха, да ти
невдаха, да ти невдашенъка моя! Ти ні
спекти, ні зварить, ні з моїм родом гово
рить. Грин; III. 368.
Невд&ча, ч і, ж. Неудача.

НевД&чий, а, Є==Невдалий. Ледача
невістка, ледача, та й до роботи нев
дача. Нн.
Невд&чний, а, е= Н евд ал и й . Напечу
хліба—невдатний, наварю борщу - несмашний. ХС. III. 37.
Невд&шеньва, ви , невд&шечка, ви ,
невд&шва, ви , ж. Ум. оть невд&ха.
Невдбржиа, ви , ж. Невозможность
выдержать, удержаться. Вони давай на
мене кричать; я бачу, що воює невдержка,
та й давай тікать. Екатер. у.
Невдог&д, нар. Невдомекъ.
Нѳвдйка, ви, ж. Неблагодарность.
Нѳвдйчний, а, е. Неблагодарный. Ой
невдячна ж, чи то ж мило, щоб ся серце
так смутило. Чуб. V. 302.
Нѳвдйчнив, ва, м. Неблагодарный.
Невдйчниця, ці, ж. Неблагодарная.
Нащо ж, невдячнице, на льос нарікати?
Чуб. V. 172.
Нввдйчність, ностн, ж. Неблагодар
ность. К. XII. 84.
Нѳвдйчно, гшр. Неблагодарно.
Нѳвѳлйвий, а, е. Небольшой, м ти й .
Хитроу мудро та невеликим коштом. ііом.
№ 3116. Ум. Невеличенький. Грин. НІ. 94.
Невелйчечкий, невеличкий* В мене ніжки невеличенькі. Мил. 137. Шумить річка ггевеличка да й шумить як з лука. Нп.
Нбвѳрѳдь, гшр. Немного. Харьк. у*
Нѳвягб, нар. Неужели.
Нѳвжйточио, гшр. Нельзя ужиться.
Покійниця боялась жить у тім дворі, бо
ялась брата чоловіковою, все було каже:
„мені невжиточно там жить*, бо він гшпадавсь усе гш неї й гш ї ї чоловіка. А даліг
бачу її й убито. Новомоск. у.
Невзаб&рі, нар.= Незабаром.
Невзаворбті, нар. Не по дорогѣ.
Невзбдовзі, нар. Въ непродолжитель
ность времени.
Нѳв8аміру, гшр. Несравненно, непомір
но. Товариства зібралося невзамгру більш.
Нѳв8аміту, нар. Незамѣтно, непри
мітно.
Нѳвзгодйна, ни, ж. Невзгода. От
же

й

пройшли-ізійшЛи

зл и ї невзюдини.

Слово это находится въ фальсифицирован
ной думі «Битва Чигиринская", напеча
танной впервые Срезневскимъ (Запорожец.
Стар., ч. I. 86).
Нѳвибірнйй, &, б. Неизбирательный.
Невивбдний, а, е и нѳвивбдній, я, в.
1) Неисчерпаемый, постоянно иміюнцйся.
2) Постоянный, всеГдаПшій. У нас гульня

Невнворотний*—Невінчаний.
певиводня, О. 1862. ѴЛ. 40. Невиводний
гість.
Невиворбтний, а, ѳ. Трудный для про*«зношенія, неудобопроизносимый. Невиво•
ротна мова. Нѣжив. у.
Невиворбтно, нар. Трудно для произ*
ношрнія. У вас так невиворотно говорять.
Н евигідний, а, ѳ. Неудобный.
Невигідно, нар. Неудобно.
Невигбда, ди, ж. Неудобство. Л е так
шкода, як невигода. Ном. № 2300.
Невид&льце, ц я, с. Невидаль. Чою б
я дувся? Що попович? ОвваІ яко ж невидалѵце! Св. Л, 168.
Невйданий, а, е. Невиданный. Вижени
мені звіря неслиханого й невиданою. Рудч.
Ск. X 44.
Нерид&нський, а, е. Невиданный. Невиданськс діло, щоб семинарист так довю
не забував коханої. Св. Л. 269.
Невйдний, а, е>. Темный, непрогляд
ный. Ум. Невиднёнький. Ой темна, темна,
ой та невидненька та, папе-братс, нгч.
Грин. III. 362.
‘ Нѳвидомий, а, е. Темный, непрогляд
ный. Темна нгчка, невидома. Гол. III. 440.
Невидющий, а, ѳ. Не видящіЙ, слѣпой. Невидющими очима мов сонце по
бачив. Шевч. 257.
Н евилёзний, а, е. Непроходимый, не
вылазный, изъ котораго выбраться, вылѣзть нельзя. Невилазне болото. Черк. у.
Невиибвний, а, е. Невыразимый, не
сказанный, неизреченный.
Нѳвимбвно, нар. 1) Невыразимо, не
сказанно, неизреченно. Левиц. Пов. 139.
2) Безотговорочно, безусловно. Говів, Богу
невимовно. Ном. № 132. Богу невимовно—
і свічку купила, панахиду поставила, т а й усі
грош розійшлись. Ном. Лг 8377.
Невйнний, а, е. Невиниый. За невин
ного Ббга. Безъ всякой вины. Так і пішов
чоловік на поселення за невинною Бога.
Мнж. 134.
Нѳвйнничати, чаю, еш, гл. Наивни
чать. Встрѣчено у Котляревскаго. Невинничае мов Сусана, не займана ніколи панна,
що в хуторі зжила ввесь вік. Котл. Ен.
VI. із .
Невйиність, йости, ж. Невинность.
„Невинности моєї не зречуся. К. Іов. 57.
Невйнно, нар. Невинно.
Невинуватий, а, є. 1) Невиноватый,
невиновный. 2) Не долженъ.
Нѳвир&зний, а, ѳ. Неясный; неотчет
ливый; невнятный.
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Невир&8Н0, нар. Неясно, неотчетливо;
невнятно. Щось вона ще говорила йому, та
вже невиразно, нишком: очі заплющились,
ручки опали. МВ. (О. 1862. І. 83).
Невйстачва, ки, ж. Недостача. Як
невистачка дров, то я йому дам хуру там,
чи дві. ^анев. у.
Невіглас, .са, м. Невѣжда. Борз, у,
З грішми дурня-невігласа почитують. Нои.
№ 1431.
Нёвід, вода, м. Неводъ. Наперед неї
вода рибою не хвались. Ном. № 2603.
Нбвідник, ка, м. Рыболовъ, ловяпуй
рыбу неводомъ. Ум. Невідничок. М ої три
невіднички, три молодчики, роспустіте ж
ви шовковий невод! Чуб. III. 300.
Неві днйчий,чого, лс.=Невід ник. Звели
ти своїм невідничим,— хай вловлять рибку.
Мнж. 33.
Невідничок, чка, м. Ум. оть нбвідник.
Невідбиий, а, е. Неизвѣстный.
Невідбиість, мости, ж . 1) Невѣдѣніе,
незнаніе. Невідомість гріха не чинить.
Ном. № 1<)б. 2) Неизвѣстность. Нема у
світі гірше, як та невідомость, непевность.
МВ. Н. 162.
Нѳвідбмо, нар. Неизвѣстно.
Нѳвідхідно, нар. Неотступно, безот
лучно. Тішиться тим, що він усе тут
нсвідхідно. МВ. (О. 1861. І. 84).
Нб-відь-що.
Нелѣпость, Вогь знаетъ что.
Невільний, а, Э* Несвободный.
Н евільник, ка, м. Невольникъ, рабъ;
заключенный въ тюрьму. Петь—невільник:
де посадять, там г сиди. Ном. № 11943.
Ум. Нев^льничой.
Н евільницький, а, е. Невольническій,
рабскій.^
Н евільниця, ці, ж. Невольница, ра
быня. Слухай, пані турчиновй, привівем
ті невільницю, аж із Польщі робітницю.
АД. І. 290.
Невільничий и невбльннчий, а, е =
Невільницький. 1 помоляться на волі
невольничі діти. Шевч.
Н евільничка, ки, ж. ^ Н ев іл ьн и ц я.
Чує Остап любії слова й пізнає козачку
дівчину з русою косою, невільничку ту*
рецьку. МВ. III.. 59.
Невільничок, чка. м. Ум. оть не
вільник.
Невільно, нар. Нельзя; запрещено; не
позволительно. Люблю, люблю, дівчиноньку,
да, невільно взяти. Нп.
Невінчаний, а, ѳ. Невѣнчанный, не-
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Невіра—-Невміння,

обвѣнчанцый. Це той коваль* ща з-невінчаною жінкою живе* Лебед. у.
Нѳщра, ри, об. 1) Недовѣрчивый. 2)
Невѣрующій, атеистъ. 3) Невѣрный, не
христіанинь. Та добре було, та добре було
та під Турчином жити, та як же нам,
запорозцям за невіру служити? Нп. Ця,
бачте, невіра то й темниці доладу не
вмів змурувати,— не то іцо ми, християне.
МВ. III. 59. 4) Недовѣріе. До панів на
род має давню историчну невіру. О. 1862.
II. 52. Ум. Невіронька. КС. 1882. У. 361.
Невір-земля, л і, ж. Нехристіанская
земля. АД- І. 9.
( Невірнбнький, а, е. Ум. оть не
вірний.
Невірний, а, е. 1) Недовѣрчивый. Ой'
ти, невірний-невірниченько, не віриш мені
й мому личеньку. Чуб. У. 683. 2) Невѣрный, не заслуживающій довѣрія, измѣнчивый. З невірною дружиною куди піду, то
загину. Нп. 3) Невѣрующій. Невірний
гірш жида або турка Ном. № 2. 4) Не
вірний, не христіанинь. 5) Плохой, дур
ной. 6) Худой, болѣзненный. Сухий, не
вірний, як шкелет. Котл. Ен. УІ. 19. Ум.
Невірнёнький. Перше було ходить у невірненькій свиточці, а тепер вже на йому
жупан. ^ЗОЮР. І. 294.
Нѳвірннк, ка, м. Недовѣрчивый человѣкъ. Ум. Невірниченько. Ой ти, невірнийневірниченько, не віриш мені й мому ли
ченьку. Чуб. V. 683.
Невірниця, ці, ж, Невѣрная женщи
на. Ой коні ж мої вороненькії, бодай ви
поздихали: ой як я їздив до невірниці, чому
не заржали? Гол. І. 262. Ум. Невірничка.
Невірнйченьк'о, ка, ж. Ум. оть невірник.
Н евірничка, ки, ж. Ум. оть невір
ниця.
Невірно, нар. І) Невѣрно. Невірно він
живе з жінкою. 2) Плохо, дурно. І од лю
дей сміх, і Господь карає, і самим невірно.
О. 1861,. VI. 77.
Невіронька, ки, ж. Ум. оть невіра.
Невіста, ти, ж. Женщина. А которий
козаченько буде з вас у місті: поклоніться
моїй жінці, нещасній невісті. АД. II. 57.
Леся, да й сама Череваниха насилу змогли
дивитись без сліз на нещасливу невісту.
К. ЧР. 221.
Н евістиця, ці, до.=Н евістка. Вийди,
матінонько стара, привів єм ті невгстицю— красна, молода. Гол. І. 75.
Невістка, ки, ж. 1) Невѣстка. 2)ж«.

^аст. СЬгувапІЬетшп ІепсапПіетипь Шух*
І. 21. Вх. Зн. 41. Ум. Невістонька, неві
сточка.
Нѳвістний, а, ѳ. Неизвѣетный. В ік
слухав і одмовляв, наче б так про кою го
ворилося невісткою, невідомою. МВ. (О.
1861. І. 100).
Невістонька, к и и невісточка, кн„
ж. Ум. оть невістка*
Н евістулькй, ків, ж. мн. Раст. СЬгувапіЬешиш ІеисапШепшт. Шух. І. 20.
Вх. Зн. 41. См. Невістка 2.
Нѳвістч&ннй, а, ѳ. Принадлежащей
невѣсткѣ или невѣсткаыъ. У нас три не
вістки, так то нсвістчана худоба. Чер
ниг. у.
Невістчин, на, не. Невѣсткидъ. Н е
невістка, так невістчина плахта. Ном.
№•2820.
Нѳвістюк, ка, ж .=В абій.
Д6-віть-що=Нѳ-відь-що.
Д авіхна, ни, ал?.=Нѳвістка. Прийшла
*свекруха невіхну побужати. Мет. 265. М а
мочка каже: мій синок їде, мій синок їде>
невіхну везе. Грин. III. 11. Ум. Невіхнонька, невіхночка. Вставай, невіхнонько, час
до череди гнати. Чуб. V. 694.
Ш віч, ш 2?.-=Нівець. Він у с в р н е в іч
змінив. Чуб.
Нѳвкміт^, нар. Не въ примѣту, не
-замѣтилъ. Невкміту мені— чи вони били
йою, чи ні: чув тілько, що кричало щось,
а нічого не бачив. Новомоск. у.
Нѳвл&д, нар. Некстати, не подходить.
Коли моє тобі невлад,— я з своїм назад.
Посл.
Невлад^щий, а, е Безсильний, безпомощний. З купелі саджали в купіль, як
малу дитину, полумертву, певладущу, не
тямну людину. К. МБ. XI. 146.
Невмив&ка, ки, ж. Неумытый. Ном.
№ 7134. Замурзаний грязею невмивака. К'.
Бай. 52.
Нѳвийваний, а, ѳ. Неумытый. Я кийсь
москаль сидить: головач роскошланий, не
вмиваний. МВ. II. 13.
Нѳвмйснѳ, нар. Неумышленно, нена
рочно.
Нѳвш лий, а, е. Неумѣлый. У невмілою руки'болять. Ном. Л» 6021.
Невмілість, лости, ж. Неумѣлость.
Чуб. І. 270.
Невміло, нар. Неуѵѣло.
Н евміння, ня, с. Неумѣнье. За\невміння деруть реміння. Посл.

Невмірайко—Невтерпучий.
Нѳвмір&йво, в а , лс.=Невмірава. К.
НС. 118.
Нѳвмірбка, ви , ж. Безсмертний; не»
умнрающій. О. 1862. І. 19. Забули й ли-царів т их невмірак, що ворогів* козацьких
•дивували, по дев'ять раз із мертвих уста
вали, К. Дз. 33.
НевжірУщий, а, е. Безсмертний, неумнрающій. Я вічний образ ваш, я дух
ваш невмірущий. К. ХП. 75. Слово наше
ховалось тільки по невмірущих піснях. К.
ХП. 135. Наша слава невміруща. К. ПС. 31,
Невмітно, нар. Мені невмітно. Я не
замѣтилъ, не припомню. Сього невмітно
мені, щоб таке було в його рало. Верхнеднѣпр. у.
Невмолбт, ту, м. Плохой умолоть.
Коли нерод, так і невмолот. Ном. № 7134.
Неводнйй, 6, 6. Относящійся къ не
воду:
Невбленька, невблечка, ви , ж. Ум.
о ть невбля.
Невблити, лю, лиш, м. Принуждать,
насильно заставлять. Неволити нікого не
можна. НВолын. у.
Невбльний, а, е= Н евіл ьн и й .
Н евбля, л і, ж. 1) Зависимое состояніе; пепозможность поступать по своєму
усмотрѣнію. Ох і рада б я вийти, дак
неволя моя: не пускає мати, що я молода.
Мет. 54. З неволі робити. По неволѣ д і 
лять. Константиногр. у. 2) Неволя, раб
ство. У святу неділю не сизі орли заклекоталгіх як то бідні невольники у тяжкій
неволі заплакали, угору руки підіймали,
кайданами забряжчали. АД. 1.88. 3) Плѣнъ.
Татарва побрала в неволю. Стор. МПр.
162. 4) Падучая болѣзиь. Угор. 5) Чортъ,
бѣсъ. Угор. Ум, Невбленька, невблечка. Здо
рова була, моя донечко, гцо попалась у неволечку. Чуб.( V. 699.
Нѳвбра, ри, ж. Овца (нестриженная).
Н евпам 'ятку, нар. Не помнится. Мені
ее невпам'ятку.
Нѳвпбід, нар. Больше, чѣмъ нужно
для прокормленія; столько, что поѣсть
вельзл. Було торік картоплі невпогд.
Волч. у.
х
Нѳвпбкій, вбю, л*. Везпокойство; волненія, тревоги. За дурною головою і ногам
иевпокій. Ном. Л* 6681. Загинула його проба
пера серед неспокою життя громадською.
К . ХП. 124. Поривало хлопця до сваволі,
бо певпокогб. Мир. ХРВ. 127.
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Н евповійний, а, ѳ. Безпокойний; тре
вожный. Батько й мати якіся неспокійні
стали. Г. Барв. 238. Сни неспокійні снять.ся* МВ. II. 9. Б малому серці ворушилося
іцось недобре, невпокійне. Мир. ХРВ. 35.
Невпокійно, нар. Безпокойно, тре
вожно. Хоч як було мені невпокійно, хрч
як тужило моє серденько, а я всміхнулась.
МВ. (О. 1862. НІ. 72).
Невпбмву, нар. = Н ев п ам ’я т к у .
Невпр&вка, ви, ж. Невозможно* спра
виться съ чѣмъ.
Н еврівливий, а, е. Не подвергающійся
болѣзни оть урбків. Шоб неврікливе було,—
умивають із помийниці. ХС. VII. 420-.
Н еврб д ,д у, м. Неурожай. Вдарив неврод рік по року. Вх. Зп. 41.
Неврож&й, жаіб, лс.-=Неврод.
Нѳврбнѳний, а, е. Неуязвимый. Коли
Матір Бажа знала, гцо Спаситель невронений буде, та й то убивалась за ним, а
то ж ми! Як же його так спокійно бути,*
ІГавлогр, у.
Негврбцливий, а, е = Н еврівливий.
Шоб тому хазяїну коровки були й ове
чечки молошнгї, неврошливіг. Грин. III. 55.
Невсидючий, а, ѳ. Непосѣда.
Невсипущий, а, е. І) Неусыпный, не
утомимый, бдительный. Хазяйкою зроби
лась невсипущою на все село. Рудч. Ск. І.
179. Наградив тебе Бог жінкою, до тебедоброю, щирою, хазяйкою невсипущою Кв.
І. 2. 2) Постоянный, безпрестанный. Опъ
же все мені туга невсипуща. МВ. І. 18.
Чи то нудьга невсипуща його з ніг зва
лила? Шевч.
Невст&ха, хи, ж. Раст. ТЬаІісіпіга.
Мнж. 186.
Невстйд, ду, лс. Безстидство.
Н ѳ в с т й д л й в и й , а, е. Не стыдливый. А
т и, бво невстидлива! Гол. IV. 522.
Невстидлйвість, вости, ж. Безстид
ство.
Невстрійливнй, а, е. Безпокойний,
' шаловливый. Ну, та й невстрійливі діти
в Оліхвера! Вскочили в город, потоптали
огудину Волч. у. Став пригадувати пісню
за піснею, гцо бабусі й дівчата йому, ди
тині, шепотали замісць котка, аби спало,
аби вгамувалось невстрійливе. Г. Барв. 439.
Невструйливий, а, е = Невстрійливий.
Нѳвтбклий, а, е. Который не уйдеть,
не избѣжитъ чего. Аду грішники невтеклі.
НѳвтѳрпУчий, а, ѳ. Нестерпимий. В
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Невтомливий—Неґура.

невтерпучих муках стогнали. Стор. МПр. селий і негнівливий був собі пан. К. ЧР.
122 .
129.
Невтомлйвий, а, ѳ - Невтомний. Наче
Неговіркий, б, б. Неразговорчивый.
благодать Божа допомагає невтомлива, не
Негбда, ди, ж. Непогода, ненастье.
всипуща. МВ. (О. 1862. III. 62).
Борз. у. А дорога й негода крий Боже яка!
Нѳвтбмний, а, ѳ. Неутомимый. З його Ум. Негбдка, негбдонька. 1 сніг іде, і него
косарь такий жвавий, такий робочий-не- донька. Грин. III. 498.
втомний. Мир. ХРВ. 14.
Негбдидя, ці и нбгодь, ді, до.=Не~
Нѳвтбмно, нар. Неутомимо.
года. Екатер. у.
Нбвук, ка, л</=:Неук 1 и 2. Мнж. 58.
Негбдка, ки, ж-. Ум. отъ негбда.
Невчбс, нар. Не во-время.
Негоднй, ні, ж. Хламъ, негодный ве
Нѳвч&сний, а, ѳ. Несвоевременный.
щи. Усе викрадено із скрині, усе забрато,
Нѳвч&сно, нар Несвоевременно.
осталась тілько сама негодня— то рване,
Нѳвчбиий, а,, £* Неученый, необразо то погане. Новомоск. у.
ванный.
Негбдонька, ки, ж. Ум. отъ негбда.
Нег&дано. нар. Не предполагая, сверхъ
Негодйй, дяй, м. О человѣкѣ: негод
ожиданія.
ный, неспособный къ дѣйствіямъ. Жена
Нѳгбдки, кар.= Н ігадки .
говорить старому мужу: Ой ти, старий
Нѳг&йний,' а, е. Спѣшный, экстрен негодяю, пусти ж менех погуляю!— Ой ко
ный. Десь у мого миленького та негайна ли ж я негодяй,— сиди дома та й гуляй!
робота. Нп.
Грин. III. 309. Быть можеіЗ^слѣд.: НевгоНег&йно, нар. Немедленно, спѣшно, дяй=-Невгожай? (см.).
экстренно. Негайно приведіть посли до
Нѳгбдяний, а, е. Ненастный. Пішли
мене. К. Бай. 18.
негоди, ударили холоди, — негодяна осінь.
Негавг^зний, а, е. ? Рябий та неш- Васильк. у.
музний він. Мир. Пов. II. 63.
Негодйщий, а, ѳ. Негодный.
Нѳгбжѳ, нар. Не слѣдуетъ, неприлич
Негар&зд, нар. Нехорошо, неладно. Ой
негаразд запорожці, негаразд зробили: степ но, нехорошо. В неділеньку прийти та до
широкий, край веселий та й занапасти тебе негоже. Грин. III. 164. Та й плакати
мені негоже. МВ. І. 29.
ли. Нп.
Нѳгбжий, а, ѳ. Негодный, нехорошій.
Нег&рний, а, е. Нехорошій; некра
Ой
негожа в кутку вода. Чуб. У. 58. На
сивый.
тобі,
небоже, гцо мені негоже. Ном. № 4779.
Нег&рно, нар. Нехорошо; некрасиво.
Негбїстий, а, е. Плохо заживающій
Негіда, дн, об. Негодникъ, негодница.
(о
ранѣ).
Я казала, що Семен чоловік, а Семен пуб
Нбгр, ра, м. Негръ. Над товстими,
ліка, гце й негіда на ввесь світ. Чуб. V. 338.
як
у негрів, губами стерчали руді вуси.
Н егідний, а, е. І) Недостойный. 2)
Левиц.
Пов. 179.
Негодный, мерзкій. Бодай лиш не мати
Негрунтбвий,
а, е. Безземельный.
дитину негідну. Гол. III. 454.
Негув&ти, г^ю, еш, гл. Не признавать
Н егідник, ка, м. Негодяй, мерзавецъ.
Ти сам негідник, ти сам обридник, що кого, пренебрегать кѣмъ. За що ж мене
негувать, за що ж волочити, коли стали
жінки не маєш. Гол. І. 262.
Негідність, ности, ж. НеДОСТОЙНОСТЕ. панами гуже гї мої діти? КС- 1882.1. 225.
Неґрбчний, а, ѳ. Неучтивый, вевѣжЖелех.
ливый.
Нбгїдь, годі, ж. Дрянь, негодное,
Неґречність, ности, ж. Неучтивость,
мерзкое. І покинули вони яко негідь ба
цевѣжливость.
,
гатства свої. К. Грам. 54.
Неґрбчно, нар. Неучтиво, невѣжливо.
Нбглядка, ки, ж. Нерадивая, неза
ботливая. Взяв невістку та й кається.
Нбґура, ри, ж. Густой туманъ въ гоЧим же вона негожа? Хай правда, що рахъ. Ранкгі в полонинах звичайно дуже
вона неглядка та ледаченька, ну так і син гарні, але холодні, часто застає негура—
їхній такий же; та й самі старі такі. налягає по горах така мрака, що не видно
Що ж, що вона не хоче нічого глядіть? І на десять кроків перед собою, а як мрака
вони ж такі! Новомосковск!».
осідає, то показуються лише найвисіш
Негнівливий, а, ѳ. Несердитый. Ве игпилг гір, а під ногами уповите уее немов

Недава—Недовго.
у сивім морі... вітер зачне колисати тим
сивим морем. Шух. І. 209—210.
Нед&ва, ви, об. Не дающій,. не дающая
чего-либо; скупой, скупая. Новомоск. у.
Н едавній, я , є. Недавній. Так ти
ще й битись!— скрикнула крамариха на
недавню свою товаришку. Мир. Нов. II. 70.
Недавно, нар. Недавно. Сиротою та
невеликою недавно зостався. Чуб. V. 263.
Ум. Недавнечко,
Н едалёкий, а, ѳ. Недалекій, близкій.
Недалёко, нар. Недалеко. Ум. Неда
лечко. Скалав би словечко, та вовк неда
лечко. Ном. Л; 8584. Недалечко села па
сеться свиня. Рудч. Ск. І. 3.
Нѳдалённий, а, е. Недалекій, ближайшій. Доїздимо до шинку недаленного,— гульк,
смс там чоловік завісився. Харьк. у.
Нед&ром, нар. Не напрасно, не безъ
причины. Бо вже недаром козацький кінь
по табору гуляє, мабуть Івася Коновченка
на світі немає. Макс. (1834), 56.
Недбайливий, а, е= Н едбалий.
Недбайливість, вости, ж. = Недба
лість.
Недбайливо, нар.-=Цедбало.
Недбайлиця, ці, об. и недб&йлнчок,
чка, м. Нерадивецъ, беззаботный человѣкъ. Наші парубки недбайлиці. Рк. Макс.
Оддав мене мій батенько за п'яницю, за
нсдбайличка. Чуб. V. 591.
Недб&лий, а, е. 1) Нерадивый, не
брежный^ нерачительный. 2) Беззаботный.
Нѳдб&лиця, ці, об. = Недбайлиця.
Ном. № 10786. П'яниця да недбалиця ці
лий тио/сдень в корчмі п'є, гуляє. IIп. Нед
балиця гірше п'яниці. Чуб. І. 270.
Недбалість, лости, ж. І) Нерадивость,
нерачительность, небрежность. -Аже ж
Петро своєю недбалістю пропав. Канев. у.
2) Беззаботность, безпечность. Чуб. І. 270.
Нѳдб&ло, нар. 1) Нерадиво, нерачи
тельно, небрежно. 2) Беззаботно.
Нѳдб&львиця, ці, об.=^Нѳдбайлиця.
Оддала заміж за п'яницю, за недбальницю.
Чуб, V. 592.
Недбальство, ва, с.=Н едбалість. Че
рез твоє недбальство дожились до того, що>
нічого й їсти. О. 1862. II. 25.
Недб&ння, н я, с .= Недбалість.
Недб&ха, ки, об.=Н едбайлиця. Була
собі непряха й недбаха, да що матка дала,
поносила усе чисто і придбать нічого не
придбала. Рудч. Ск. І. 176. Бідою й юлодом недбах вона карає. К- Дз. 150.
Недийга, ги, об. Неподвижное суще
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ство. (Имя сказочной собаки. Рудч. Ск. I.
120).
Нёдзька! меж. Крикъ для сзыванія
овецъ. КоІЬ. I. 65.
Недйвний, а, е. Неудивительный. Не■
дивним річам не дивуйся. Ном. № 7815.
Нѳдійшлий, а, р. Неспѣлый, незрѣлый, молодой. Ще ти дитя молоде, розу
мом не дійшле. Мет. 419.
. Н еділенька, ки, н^ед)дочка, ки, ж.
Ум. отъ, н еділя.
Н еділеш ній, я, є .—Недільний. А
хто буде панотцевою неділешньою обіду до*
жидати. Макс. (1849). 82.
Нѳділонька, ки, ж. Ум. отъ неділя.
Н едільний, а, ѳ. Воскресный. Субітнім шляхом на недільний торг. Ном.
№ 6654ѵ
Н еділя, л і, ж. Воскресенье. Ще як
прийде суботонька, я змиюся, росчешуся,
а в неділю приберуся. Мет. 76. Породила
мене мати у святу неділю. Мет. Ум. Не
діленька, неділечка, неділонька. З неділі.
Съ ионедѣльника начиная. Ні, на сьому
тиждні вже не ткатиму, з неділі почну.
Черниг. у. А з неділі вже й Петра. Св.
Л. 130. г
Недішлий, а, о. Слабый, болѣзненный. Прийшов собі дідусь, такий недішлий,
та все кашляє. Кіев. у.
Недн&ковий, а, е= Н еоднаковий .
Нѳдоб&чливий, а, ѳ. Съ слабымъ зрѣніемъ.
Нѳдоб&чливість, востн, ж. Недально'
видность. Левиц. I. 279.
Нѳдобач&ти, ч6н>, еш, гл. Плохо видѣть, имѣть слабое зрѣніе; не замѣчать.
Нѳдоб&чити, чу, чиш, гл. 1) Не досмотрѣть. 2) Не замѣтить.
* Нѳдббиток, тка, м. 1) Не совсѣмъ до
битый, не совсѣмъ замученный. Старий
‘недобиток, варнак. Шевч. 2) мн. Остатки
(войска послѣ пораженія).
Н едобір,, ббру, м. І) Недоборъ, недочетъ. 2) Місяць-недобір. Неполная луна.
Ой місяцю-недобору, зайди, зайди за ко
мору. Чуб. V. 129.
Нѳдббрѳ, нар. 1) Нехорошо, дурно.
Недобре, як на сонних дітей місяць сипле
промінням. МВ. II. 9. 2) Зло. 3) Невкусно.
Недобрий, а, е. 1) Нехорошій, дурной.
2) Недобрый, злой. 3) Невкусный.
Нѳдбвгий, а, ѳ. Короткій, недлинный;
(о времени): недолгій.
Нѳдбвго, нар. Недолго. Велетню у
світі недовю оюити. Ном. № 5826.
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Недовершений—Недоляшокъ.*

Недовбршѳннй, а, е. Съ невыведеннымъ до конца верхомъ.
Недовбрший, а, е. Недорослий. Хотіла
мене мати за першого дати; а той пер
ший малий, недоверший. Гол. III. 472.
Нѳдовідбяий, а, ѳ. Ненѣдомый; неисповѣдимый. Щось побачив страшне, недо
відоме. Борз. у. Тополі, ростучи уряд,..
про його дещо шепотять недовідомими ріл
нами. Греб. 840. Славили в гаях і на оти
тах недовідомою їм ласкавого і щедрою
Бога. К. (О. 1861. II. 228). Недовідома
шібиня морська, К. ЦН. 242.
Нѳдовіркуватий, а, ѳ. Недоверчивый.
Волинь. Слов. Д. Эварн*
Недбвірок, рка, лі. Ренегать; маловѣрный. Лях Бутурлак, клюшник галерсь
кий, сотник Переяславський%недовірок хри
стиянський. АД. 210.
Недовбльність, ности, ж. Неудовольствіе. Така між ними недовольність пішла*
Нѳдовчбний, а, ѳ Недоученный.
Нѳдбгарок, рва, м. Огарокъ. Недо
гарки поїдять, а сами поночі сидять. Ном.
Л; 4567. Ум. Недбгарочок.
Нѳдогін, гону, ль Остатокъ въ кубѣ
послѣ перегона водки.
Нѳдбгляд, ду, л. Недосмотръ. Сим.
198.
Нѳдогбда, ди, ж. Неудовлетвореніе.
Употребляется въ вираженій: Мені недогбда Я не удовлетворен^,, мнѣ не достаетъ
чего-либо. Яка йому ще недогода? все мае!
А яка тобі недогода в Зосі? Левиц. I. 815.
Нѳдогбдний, а, е. Неудовлетворяющій,
неугодный. Вона йому недогодною стала.
Левиц. I. 488.
Недогбдно, нар. — кому. Недостаетъ
(кому).
Недбгризок, зка, м. Огрызокъ.
Недовір, збру, м. Плохо видящій.
Черк. у.
Недоїдок, два, м. Оъбѣдокъ. Па столі
стояли недоїдки вечері. Левиц. І. 248.
Недбкурок, рва, лс. Окурокъ. Харьк. у,
Недолбдній, я, в. 1) Неуклюжій, не
складний. 2) Неумѣстный, несвязный, не
складный; вздорный. Зовсілс таки недо
ладні речі чули про се велике діло. Дещо.
3) О человѣкѣ: не совсѣмъ порядочный,
неосновательный. Здається і час заміж,
та все якісь недоладні люде трапляються.
Левид. Кож. 12. 4) Плохой, нехорошій.
Не-до-ладУ, нар. Не такъ какъ слѣ—

дуетъ; некстати. Чуб. І. 271. Не-до-ладу
що зробив. Ном. № 7579.
Нѳдбленька, ки, нѳдблечка, к я , ж.
Ум. отъ недбля.
Нѳдбливок, вку, лс. Недолитое до пол*
ной мѣры.
Нѳдолйиок, и к у , м. Чекань (ручное
оружіе). Із під поли позлотистий недели
мой виньмає. ЗОЮР. І. 206.
Недолік, к у , лс. Недочеть.
Недолітній, я , е. Несовершеннолѣтній.
Недбліток, тка, об. Несовершеннолѣтній, недоросль. А панич не знає, з двад
цятою недоліток душі пропиває. ІПевч.
220. Текля ще недоліток. Св. Л. 138.
Недблоиок, як а, лі. 1) ІІредметь не
•совсѣмъ сломанный, надломленный. Міуссв.
окр. 2) Употребляется какъ презритель
ное названіѳ людей, потерявшихъ отчасти
свою національность подъ натнекомъ чу
жой: „Гетьманцы дразнятъ Подолань недоляшкамНу а Подоляне гетьмандевъ мос
ковськими недоАомками" (О. 1861. Х.Свид.
44). Були (пани) москалі й московські недоломки. Мир. ХРВ. 356.
Недолуга, ги, об. Слабосильный, не
мощный- человѣкъ. Екатер. у.
Недолугий, недолужний, а, е. Без
сильний, слабый, немощный. Перша мені
туга— сама недолуга. Мет. 26. А которі
старі-недолугіу то й навіки попропадали.
Нп. Недолуга жінка. Вас. 209.
Недолужність, ностн, жз Безсиліє,
слабость.
Недолужно, нар. Безсильно, слабо, не
мощно.
Недблюд, да, лс.=Нѳдолюдок. Шевч.
184. Добивають вони мене, недолюди, не
боячися Бога. Шевч. (О. 1862. III. 7).
Недблюдок, д в а , м. Недостойный йме*
ни человѣка. Схаменіться, недолюдки, діти
юродиві. Шевч. 210.
*
Недбля, л і, Злополучіе, бѣда. Його
жінка кляла-проклинала: „Бодай тебе, ко
заче сіромахо, побило в чистому -полі три
недолі: перша недоля— щоб під тобою доб
рий кінь пристав, друга недоля— щоб ти
козаків не догнав, третя недоля—щоб тебе
козаки не злюбили і в курінь не пустили*.
ЗОЮР. І. 215—216. Недолю співаю ко
зацького краю. Шевч. 163. Ум. Недоленька,
недблечка.
Недблйшок, шва, ис. Ополячившійся
украинецъ. О. 186І. X. Свид. 44. Шарпає
з козаками шляхетних ляхів і недоляшків-•
К. ЧР. 4. Недолягиок! гукають козаки. Не*
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добірок/ шепочуть поляки (про Ад. Кисіля).
Недорікий, а, е. Косноязычный. Нона
К. ПС. 26.
собі невеликії, шепелявії, недорікії. Рк.
Недбнисел, слу, м. Недомысліе, не* Макс.
пониманіє. З історією треби за все раху
Недбрісток, тка, м. 1) Недоросль. 2 )
ватись .... Мусимо з нею рахуватись і за Карликъ.
наші недомисли. К. Крапг. 8 . Позад нас—
Недорбзум, му, м. ІІеразуміе, недотьма завзятого недомислу; перед нами— мысліе. К. Ції. 811. Я з долею та й
світ миролюбивой науки. К. Країн. 8 8 .
з людьми боролась, та ніби й гірку долю
Нѳдбмірок, рка, м. Рыба менѣе сред поборола і'людський недорозум. Г. Барв.
442. От що виходить із материного не
ней величины. Черном.
Нѳдомбва, ви, об. Неумѣющій гово дорозуму, гцо не вчила мати ділечка ро
рить, косноязычный, заика. Не годиться бити. Г. Барв. 487.
Недорбслий, а, е. Недорослий. Нічим
він у сватове затим, що недомова. Стаобуть
панят недорослих. Шевч. 219.
род. у. Куди йому грішному! там така
Недбрбсток, тка,- лі.=Недорісток.
з йою недомова. Старод. 3 .
Нѳдомбвлий, а, е. Косноязычный. Хо
Нѳдбрубок, бка, м. Не до смерти из
тіла мене мати за сьомою дати; аж той рубленный, раненый. Хто то? питає
сьомий такий недомовлий. Чуб. V. 497.
Максим недорубків, що один був без уха,
Недоибка, ки, ж. Недостаточно вы другий без пальців. Мир. ХРВ. 160.
моченное волокно конопли и потому гру
Недбсвід, ду,%м. Неопытность. (На
бое и жесткое. Вас. 200.
жива) з людською нсдосвіду і ісшодумства.
Недбнос, су, м. 1) Недоносъ, роды К. ХП. 125. См. Недосвідченість.
прежде времени. Русалки. . мстятъся над
Нѳдосвідбмий, а, е. Неузпаішый по
людьми за недонос, за те, що їх мати
опыту,
неузнанный въ точности. Усе незвергла. Г. Барв. 850. 2 ) При сведеніи
додумане
і недосвідоме з неї (Шевченкової
торговыхъ счетовъ, часть невогашенныхъ
пісні) посчезло; зосталось тілько саме сяєво,
торговцу долговъ. Вас. 191.
Недонбсок, ска, м. Рожденный ранѣе к : х и . 130.
Недосвідчений, а, ѳ. 'Неопытный.
9 мѣсяцевъ, недоносокъ.
Недосвідченість, ности, ж. Неопыт
Нѳдонбшениця, ці. ж Недоносокъ
женскаго пола. ІІІух. 1. 84.
ность. ‘Желех. См. Недосвід.
Недбсвіт, ту, м. Утренній морозь.
Нѳдбпал, л у , м. Нехорошо обожжен
Барвінок
цвів і зеленів, слався,розстилався,—
ный кирпичъ.
Нѳдбпанок, нка, м. Разыгрывающій та недосвіт перед-свіпюм в садочок укрався.
барина.
Потоптав веселі квіти, побив, поморозив...
Нѳдбпивок, вка, м. Недопитое. Рос- Шевч. 651.
Нѳдбсить, нар. Недостаточно.
кидано всякі недоїдки, валяються в пляш
ках недопивки. Г. Барв. 289.
Недосіл, сблу, .и. Недосоль. Недосіл
Нѳдбпиток, тка, лг.=Нѳдопивок. Оие на столі, пересіл на голові. Ном. .V 12381.
як п'ють у шинку люде та позоставляНѳдбспів, ву, м. Недопѣтое. Недоспів
ють недопитки, то вони (шинкарі) позли •твій доспівую, мій брате. К. Дз. 25.
вають у чарку та й підсунуть чоловікові.
Нѳдбспіл, лу, м. Недозрѣлость.
Г. Барв. 291.
Недбсталь, лі, ак?.=Недостача.
Нѳдбпічка, ки, ж. Недопеченное.
Недостаток; т к у , м. Нужда, нищета,
Недорбчний, а, е. Некстати сказан недостаток^.Недостатки гонять з хатки.
ный или сдѣланный, неумѣствый, излшн- Ном. № 1544. Сушать мене, в'ялять мене
ній. К. Пр. 127.
мої недостатки. Грин. III. 2 2 0 .
Недорід, рбду, м. 1) Неурожай. 2 )
Недостача, • чи, ж. 1) Недостающее
Недоносокъ; выкидышъ. Зникне собі, мов количество, недостатокъ. Съою-тою треба,
той недорід, гцо йому не судилося й на жінка не вважає: тілько ною недостача,—
світі жити. К. XII. 128.
в батька-матір лає. Грин. III. 296. Да
Недорідний, а, ѳ. 1) Неурожайный. 2) вай більше грошей, щоб не було недостачі.
Не рослый, не крупный (о зернѣ и пр.).
2)=Нёдостаток. Виростав у голоді та в хо
Недоріка, ки , об.=Нѳдомова. По лоді, у злиднях гпа недостачах. Мир.
вести за віком, за німцями недоріку, слі ХРВ. 35.
пую каліку. Шевч. 215.
Нѳдбступ, пу, м. Конь или волъ, коГ
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тораго заднія ноги не покрываютъ слѣда
переднихъ. Александровен, у. Мнж. 186.
Недотбпа, пн, об. Неспособный, не»
умѣлый человѣкъ. Така недотепа, нічого
робить не вміє. Рудч. Ск. II. 107.
Недотепний, а, е. Неспособный, не*
умѣлый. Е , бісів сину, і тою недотепний.
"Рудч. Ск. II. 7.
Недотепність, ности, ж. Неспособ
ность, неумѣлость. Чубі І. 272. *
Недотбнно, нар. Неумѣло.
Недотика, ки , ж. 1) Недотрога. Отто
яка недотика. Шевч. 2) Раст.: Ітраііеп з
поіі т е 1ап£еге.
Н едотйркливий, а, е ~ Недоторк
ливий.
Недоторканий и недотйркливий, а, е.
Недотрога. Дувид штовхнув жартовливо
плечем одною чоловіка.-^Геть, псявіро%не
пхайся!— одказав чоловік.— Оце недоторка•
ний дядько, неначе молодиця, Левиц. Пов.
179.
Недбу8док, два, м. Родъ уздечки безь
удиль. Батько веде тою коня за недоуздок.
Рудч. Ск. Л , 112.
Недбух, ва, м. Недоучка. Народе мій,
недоуку- латинський! Б . ХП. 58.
Недбух, ха, м. Незрѣлый умомъ, глу
поватый. .Старий промовив: недоуми, зана
пастили божий рай. Шевч, 408.
Недоумкуватий, а, ѳ. Неосмысленный,
глуповатый, Як хто вкоїть гцо недоумку
вате, грімають. Ном. № 421.
Недбухов, ива, л«.=Недоун. Недоумки
усе регочуть та гукають проти чоловіка
мудрячою. гБ.
Н едохід, хбду, лі.=гДохід 2. Пішли
солдати колядувать.... (Поколядувавши)
узяв недохід та й пішов. Мнж. 109.
Не-до-чхйгя, ма^.=Не-до*лпмиги. Усе
не-'до-чмиги, куди не глянь. Полт.
Недочувати, вбю, еш, сов. в. недо
ч у т и ,'ч ^ ю , еш, гл. 1) Быть тугимъ на
ухо. (р ь этимъ значеніемъ употребляется
только несов. видь). 2) Не слышать, не
услыхать.
НедошвУлвйй, й, б. Не донимаюпцй,
не пронимающій. Я ж думала, що на
гаєчка недошкулка: як ударить, то роз
сядеться шкурка. Нп.
Не-до-шхйпг, нар. Не идеть, не ладно,
не подходить, некстати. Де їм не-до-шмши,
то й урвуть. Бв.
Нбдруг, га, м. Недругь, врагь. Під
нявсь на ляхів і на всіх недругів отчизны
батько Хмельницький. Б . ЧР. 12.

НедряпУха, хи, де.=Н ечоса? Там
дівчина нетьопуХа запаску згубила: нетьопуха, недряпуха, нерублені поли. Мил. 77.
НедУга, ги, ж - Болѣзнь, недугъ. Н е
смерть страшна, а недуга. Ном. Л- 8154.
У недузі лежбти. Быть, лежать больной.
Там Маруся в недузі лежала. Грин. III.
234. Я аж два дні пролежала в недузі.
V. Барв. 299.
НедУгий, а , е ~ Н е дуж ий. Бо я жен
чик недугищ треба до мене другий. Рк.
Макс.
-т
Я едугувбння, н я , с. Болѣзнь.
Н едугувати, тую, еш, м.-=Не8дуж ати. Зосталася сама самісінька неду
гуючи. МБ. II. 14. Недугувала з місяць.
Мир. Пов. II. 78.
НедУжий, а, е. 1) Больной. Всі в кою,
були недужі на всякі недуги, приводили до
його. Єв. Л. IV. 40. Пійшов ізнов до не
дужої. Бв. І. 95. 2) Безсильний. .
Н едйкуваний, а, е. Оставшійся безт»
благодарности. Прийшов непроханий, пі
деш недякуваний. Посл.
Неж, с з.^ Н іж . Вона більш розливала,
неж-наливала. Левиц. І. 393.
Неж&ліеливий, а, е. Несострадатель
ный; безжалостный. Ой мати люя та нсжаліслива, гцо т и мене оддала та й не
жалувала, що т и мене оддала у чужу сто
рону, у 'чужу сторону та в велику <$лСю.
Грип. ТО. 304.
Нбжар, ра, ле.^=Нежерь.
Неже, сз.= Н іж . Жіпш би не значилися,
иеже зараз і розстрятися. Цом. № 8783.
Ябжѳрь, рі, ж. Прошлогодняя трава,
весъѣденная скотомъ и перезимовавшая
на корнѣ- Косить тоді було дуже трудно,
бо лиж травою була нежерь (стара трава).
Драг. 241. Несъѣдобная трава. У сьомгу
еіні нежврі бащгм. Лубен, у.
Нѳживйй б, б/ Неживой, мертвый,
Нбжид, да, ле. Насморкъ. Нежпд на
пав. Ном. № 12223.
Нбжир, ру, ле.=Нежерь. Волч. у.
Нбжнт, та, ле,=Нежид.
Нбжить, т і, зю.=Нежид. Після кішки
як нап’єшся,— буде нежить. Мнж. 154.
Напала мене нежить. Лебедин, у.
Нѳжон&тий. Неженатый. Ой я в тебе,
люя мати, нежонатий хожу. Грин. НІ.
200. Чай нежон&тий. Чай безъ хдѣба.
Зміев. у..
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Нежурбливий, а, е= Н еж урли ви й .
Нѳзб^тний, а, е. Несбыточный.
Веселий, нежурбливий, та й він заклопо
Нѳзвбга, ги, ж. 1)= Зневага. 2)=Не*
тався тією подією. МВ. І. 38.
увага.
Н ежурливий, а, ѳ. Безпечальный, без
Незважбтн, ж&ю, еш, ы .= 3 н еваж ати .
заботный Добре, що ти нежурливий удався. Подольск, у.
Нѳзвбжѳний, а, ѳ. 1) Не взвѣшенный.
Незаб&вки, незаббвно, иезаб&вом, нар.
Вскорѣ, иъ скоромъ времени. Зажурився, 2) Необдуманный, неразеудительный (о
що в мене грошей нема: незабавом і в тебе словахъ). Се вперше чула такі незважені
не буде. Ном. X? 6465. Незабавом щтйде речі. Г. Барв. 107.
Н езвиклий, а, ѳ. Непривыкшій.
й Семен. НВолын. у. З тою жалю стара
Нѳзвитйжний, а, ѳ. Непобѣдимый.
незабавом і випростала місие на сім світі,
Нѳ8вичбйннй, а, ѳ. 1) Необыкновен
Г. Барв. 114.
ный,
необычайный, необычный. Якась не
Невабарнйй, 6, 6. 1) Не медлительный,
звичайна
сміливість і духова міць. Мир.
скорый. 2) Не требуюіцій много времени.
У такі дні незабарна служба (в церкві). ХРВ. 4. Тільки вип'є гцо незвичайне —т ой
знову хвороба. 2) Невѣжливый, неприлич
Мир. Нов. II. 58.
Незабаром, нар. - Незабавом. Як воно ный. А за рід їх хто тут скаже незви
(сонечко, Соссіпеїіа зеріетрипсіаіа) скоро чайне слово? Мкр. 11.
Незвичайність, ности, ж. і) Необык
зніметеся й полетить--незабаром сояшно
буде. Ном. Л? 337. Незабаром після сього новенность, необычайность. 2) Невѣжливернувся з війни мій батько. Стор. МПр. ЗО. вость, неприличіе. Велику незвичайність
серед людей учинила. К. Дів. С. 10.
Неваборбиний, а, е. Невозбранный.
Незвич&йно, нар. 1) Необыкновенно,
Нѳ8аборбнно, нар. Невозбранно.
Ш забудь, ді, ж. 1).Н а нбзабудь. На необычайно, необычно. 2) Невѣжливо, не
память. 2) Раст. Муозоііз раїизігіз. Вх. прилично.
Незвичний, а, ѳ= Н ѳзвнклий.
Пч. І. 11.
Нѳзвісно,
нар. Неизвѣстно.
Неваб^тий, а, е -Н езабутн ій . Що ті
Незгірш,
невгірше,
нар. 1) Не хуже.
римляне убогі! Чор'зна гцо, не Брути! У
нас Брути і Коклсси славні, незабуті. Взнала й я незгірш старенької моєї, почім
на світі ківш лиха. Г. Барв. 372. 2) Не
Шевч. 215.
Незаб^тний, а, е в—ній, я , є. Не особенно худо, сносно. В сього хазяїна
забвенный. Марку, коханнячко моє неза було мені незгірш. Г, Барв. 243.
Незгірший, а, е. Не плохой, довольно
бутнє. Федьк. Сей незабутний час. К.
хорошій.
І дівка була незгірша, хоч і не
ХП. 16.
нашого
роду,
і заможненька. Г. Барв. 407.
Нѳ8ав&дний, а, е. Безвредный.
Незгбда, ди, ж. Несогласіе. Згода бу
Незаввйжливо, нар.= Незавважно. Пі
сенька якось незавважливо ввірветься..., а дує, а незгода руйнує. Ном. Ум. НезгбГаля засипа в меншого брата на руках. донька.
Нѳзгбдина, ни, ж. То-же, что и НевзгоМВ. НІ. 68.
Нѳвавв&жно, нар. Незамѣтно. Тут і дина (см.) изъ фальсифицированной думы
незавважно, що їдеш над безоднею, бо гора „Битва Чигиринская* (Запор. Стар. I, 86);
з горою тим мостом зведена, тільки вода перепечатывая ее, Максимовичъ (1849, стр.
53) выбросилъ „в*.
шумить під ногами. Св. Л. 214.
Нѳ8гбдливий, а, ѳ. Вздорный, свар
Незагн^вданий, а, е=Н езанузданий.
Незбздрий, а, ѳ. 1) Независтливый. ливый.
Нѳзгбдний, а, ѳ. Несогласный, не
2) Неревнивый.
Не8ан^8даний, а, е. 1) О лошади: стройний.
Нѳзгбдно* нар. 1) Несогласно; нестрой
безъ удилъ во рт). 2) Необузданный. 1
гарний хлопець здається, та незанузданий. но. 2) Невыгодно; вредно.* 3 ягнятами при.
Кобеляк.#у.
доброму обкоті отара вдвое більшає, і та
Нѳзбіраний, а, ѳ. О молокѣ: цѣльное. кій великій колоді ходить буде важко і на
ягняток незгодно: ягнята вийдуть худі%
Хотив. у.
миршаві. О. 1862. V. Кух. 33.
Незббжний, а, ѳ. Безбожный.
Не8гбдонька, ки, ж. Ум. оть незгбда.
Нѳ8ббжність, ности, ж. Безбожності,.
Нѳзгрбба, би, об. Неловкій, иеуклхн
Незббжно, нар. Безбожно.
жій чедовѣкъ.
Незборбино, нар. Безпрепятственно.
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Незграбний-^Незнакомито,

Нѳ8гр&бний, а, ѳ. Неловкій, нѳуялю- смѣтный. Кихва незлічені гроші ліав. Ка
жій, неповоротливый.
менец. у.
Незлічбннег й незлічбно, нар. БезНезграбність, ности, ж. Неловкость,
неуклюжесть.
•
численно, несмѣтно; безъ счету. Дай горівки незміренне, бери грошей неизліченнсш
Нѳзгрббно, нар. Неловко, неуклюже.
Наэд&тний, а, ѳ. I) Неспособный. 2) Гол. І. 171.
Незлобливий, а, е. Незлобный.
Непригодный.
Незлобливість, востн, ж. Незлобіе.
Нездатність, ности, ж. 1) Неспособ
Незлоблйво, нар. Незлобиво.
ность. 2) Непригодность, неудовлетвори
Незлостивий, а, е. Незлобный.
тельность.
Незлостивість, вости, ою. Незлобіе*
Нездвижбний, нѳздвижнйй, а, ѳ. Не
Невлостйво, нар. Незлобно.
подвижный. На дух-мару вона походим з
Незлюбйти, блк>, билг, іл. Невзлю
своїм нездвиженим обличчям. МВ. II. 191).
Нездібний, а, е. Неспособный. Желех. бить.
Незмаг&тн, гбю, еш, гл. Слабѣть. Здо
Нездібність, ности, ж. Неспособность.
ров'я
нсзмагає; сила незмагає. Черк. у.
Желех.
НеЗМЙЛИТНСЯ, ЛЮСЯ, ЛИШСЯ, І Л . ~
Нѳзділнвий, нѳэдільний, а, ѳ. Не
услужливый. Вх. Зн. 41. •
Знемйлитися. Ї ї горе ззіло... світ їй не*
Нѳздбліти, лію, еш, гл. Болѣть. Борз. у. змилився. Г. Барв. 113.
Нбзмир, ру, м. Ссора, вражда. Незмир
Нѳздбльний, а, е. Неспособный, сла
бый, безсильный что-либо сдѣлать.
між їх пішов.
Нѳзмислбний, а, е. Бессмысленный.
Нѳздбльність, ности, ж. Неспособ
ность, слабость, безсиліє или невозмож М али вони т с за скот нсзмислений. К»
ЧР. 196.,
ность сдѣлать что-либо. Чуб. I. 272.
Незмінний, а, е. Неизыѣнлемый; неизНѳ8долйщий, а, е. Слабосильный. їй
матері жаль кидати, гцо така вона дуже мѣнный.
нездоляща. Черниг. .у.
Незмінно, нар. Неизмѣняемо; иеизНѳздорбвкуватий, а, ѳ. Болѣзненный, мѣнно.
хилый.
Незміреннй, незмірний, а, е. Неиз
,
г
Нездорбв’я, в ’я, с. Нездоровье. Моя меримый.
Невмірбине и незмірено, незмірно,
дочка ніколи тебе обіжати не буде: се вона
нар. Неизмѣримо; безъ мѣры. Дай горівки
так щось із нездоров*я. МВ. I. 81.
Нездужати, жаю, еш, гл. 1) Не имѣть незміренне, бери грошей незліченне. Гол» І.
силъ, быть не въ силахъ. Конфедерат п'я 171.
Незмбвлѳний, а, ѳ. Невыразимый, нений нездужа встать. Шевч. 140. Четверсказапиый.
тинський нездужав більш бороться з своїм
Нѳзмбвлѳно, нар. Невыразимо, неска
коханням. Стор. МПр. 72. 2) Быть бользанно.
нымъ, болѣть, хворать.
Незмбга, ги, ж. Невозможность. СіНездужати ся, еться, гл. безл. Нездо
нешних
(дверей) незмога й відчинити. Г.
ровиться. Так щось нездужаеться мені.
Барв.
21.
Нѳзйстино, нар. Въ вираженій: Як неНезн&видіти, дж у, диш, и .= 3 н е н а зйстино. Точно, точь-въ-точь. Як незйстино
такий. Точно такой, точь-въ-точь такой. видіти. Незнавидів хлопця та й незнавидів і прогнав. Канев. у.
Лубен, у.
Незн&й, нбю, м. Незнаніе. Нсзнай гр ім
Незичливий, а, е. Недоброжелатель
ный. Співають наші селяне про таємничу, не чинить. Ном. № 106.
Незн&йко, ка, м. Незнайка. Мнж. 40.
пасом незичливу доЛю. Г. Барв. 877.
Неднайбмець, мця, м. Незнакомецъ.
Незичливість, востн, ж. Недоброже
лательство.
Стрів ї ї чуждозежиЬу чуждоземець, не
Незичлйво, нар. Недоброжелательно.
знайомець. Гол. І. 208.
Незл&гі(о)дний, а, е. Неуживчивый,
Незнайбмий, а, е. Незнакомый, неизсварливый.
вѣстный.
Нѳзл&года, ди. Несогласіе, разладъНезнайбмість, мости, ж. 1) Незна
Бо ти старий, а я молода, то буде між комство. 2) Незнаніе. Незнайомість гріха
нами незлагода. Грин. III. 419.
не творить. Ном. № 106.
ІІѳздічбний, а, е. Безчисленный, неНв8накомйто, нар. Незаметно. Як

Незнародгно—Некукібниця.
т воїх сіт ей незнакомито при зе м н ій діброві , т ак м оїх діток незнакомито при
молодій вдові. Гол. II. 587.

Нѳзн&рошно, нар. Безъ умысла, нена
рочно.
Незначний, а, в. Незначительный. Ле
нин. Ион. 280.
Незначність, ности, ж . Незначитель
ность. Желех.
Незносний, а, ѳ. Нестерпимый. Годі
м літ и серцю моєму з незносної т уш . КС.
1882. VIII. 281.
НезобУтий, а, е. Необутый. П осилає
ран о по воду незобут у , незодягнут у . Мет.
272.
Нѳводйгнутий, а, е. Неодѣтый. Мет.
272.
Незрахований, а, е. Неисчислимый,
несчетный. Скарб великий , в р а х о в а н и й .
К. (О. 1801. VI. ЗО).
Незримий, а. ѳ. Незримый. І зробився,
я знову незримий. Шекч.
Незримо, нар. Незримо.
Незрозумілий, а, е. Непонятный.
Желех.
Незрозумілість, лости, ж. Неиошітноеть. Желех.
9
Незрозуміло, пар. Непонятно.
Незручний, а, е. 1) Неловкій, неисК)снмй. 2) Несподручный.
Незручність, ности, ж . І) Неловкость.
2) Нсснодручность.
Незручно, нар. 1) Неловко. 2) Не
сподручно.
Незрячий, а, е. Слѣпой, невидліній;
невежественный. Знову ш куру дерете з бра
т ів незрячих , гречкосіїв. Шевч. 211.
Незугйрн'ий, а, ѳ. Неспособный, ис
масісръ. Н езугарний козакуват и. Н езугар
ний до робот и . Левиц. Пов. 220.
Незчисленний, а, е. Пезчислснныіі
О т т оді то Черевань доскочив собі незчи
сленного скарбу . К. ЧР.
Незчисленно, нар. Незчисленио.
Н езчутися, ч^ю ся, ешся, гл Не
опомниться, не замётить какъ... Н езчулися,
як сме)жлося. Шевч 240. Н езчулась вона ,
як кинулась йому назуст річ. Стор. МПр. 50.

Неі'дн&ковий, а, е=Н еоднавовий.
Неіднйковість, вости, ^ ^ Н е о д н а 
ковість
Неїдн&ково, «ар.—Неоднаково
Неїзджйлий, а, е. Необъезженный,
невыѣзженный. Д али йому коня негзджалою. Чуб.
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Ней, «ар.= Н ай. Ней іде, ней іде, ней
ся забанує. Гол. І. 337,
Нѳймннуй, нар. Непремѣнно. Це ней •
м инуй до мене. Мнж. 187.
Неймовіра, ри, об. Недовѣрчивый челоиѣкъ.
Неймовірний, а, е. Недовѣрчивыіі. У
мене т акий чоловік неймовірний , т о до
всякою мене приклада. Уманск. у. 1 і мене
м ат інка нерідная , а друж и на неймовірная.
Грин. III. 305.
Неймовірність, ности, ж . Недовер
чивость, педовѣріе. Мир. ХРВ. 177.
Неймовірно, нар. Недовѣрчиво, съ по
до в І.ріемъ. Секрет арь неймовірно глянгув на
Чіпку. Мир. ХРВ. 190.
Нѳймовірство, ва, с.=Неймовірність.
НВолын. у.
Некв&ря, рі, ж. Плохо сваренное ку
шанье. Вх. Зн. 32.
Некб, нар. Неужели, развѣ. Иске ж
гпі йому даєт е грошей? Борз. у.
Некл&дений, а, е. 1) Неположенный.
2) Пеоскоиленный. К інь некладеннй.
Некл&я, на, м. Сказочный эіштетъ бо
рова: Кабан-неклан. Рудч. Ск. II. 2. Исиор-*
ченное вмЬсто іклан, т . е. имЄющій большіе ікла (клыки).
Неклбба, би, об.=Н етям уха. Неклсба
тс з тебе! Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Нбклен, на, м. 1) Раст.: Чернокленъ,
сережникъ, Асег (аіагісшп. 2) Асег сашреяіге. Г. ЗЮЗО. І. 100.
Нбколи, нар. Кое-когда, изрѣдка. Було
прийде неколи, ч уєш , а до нас не йде.
ВерхііедиЄпр. у.
НбкрУт, та, .и. Рекрутъ. Сказано мет,
гцо на черзі А ндрійко у некрут и. МВ. II.
II. .1 Оникій нехай здоров буде, бо я учора
за п л а к а н і за його, як почула, що у некру
т и брат им ут ь. О. 1862. IX. 114. П о н а д
еадом зелененьким доріж ка леж ала, моло
дая т уди пані некрут виряж ала. Нп. Ум.
Некрутик. Сидя, лежс и ск рут и т в кованих
кайданах. Чуб. V. 060.
Н акрутка, ки, ж . Жена рекрута.
НекрУтство, ва, с. Рекрутская повин
ность. Х лопці , т ікаю чи од нскрут ст ва, роз
біглись. Ном. Д* 972.
Некрутський, а, є. Рекрутскій. А гцо
бут и у неволі, у некрут ському наборі. Чѵб.

V. 088.
Некрутчина, ни, ж . Рекрутскій наборъ. Пройшла в нас ч у т к а — некрутчини
сіюю року буде. МВ. II. 11.
Н екукібниця, ці, ж. О жєнщвнЄ:
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Нелагода—Немилостиво.

незаботящаяся о порядкѣ, нестаратеіьпая. Уставай, невістко, неробітнице, ти
нашому добру некукібнице. Мет. 305.
Нел&года, ди, ж. І) Несогласие. Ой
ти старий, я молода, тим між нами нелагода. Нп. 2) Неудача. Здається й робо
тящий чоловік, але йому все нелагода.
Нблад, ду, м. Безладида; безпорядокь.
Нел&ден, нел&дний, а, е. Безпорядочный; нехорошій! некрасивый. У кою
дочок сімі то й доля всім, а в мене-одна,
та й та неладна. Ном. № 1739. Будь він
тричі неладен! (брань). Ном. № 5136.
Нел&дио, нар. Безпорядочно; нехоро
шо; некрасиво. Будь воно неладно! Ном.
№ 5136.
Нел&ска, ки, ж. Немилость, неблаго?
поленіе. Желех.
Ш линь, ня, м. Дубъ, не теряющій
листьевъ на зиму. Чуб: І. 132.
Н елівяий , я , е. Плохо ловя щій. Шт
нелівний, хлоп немівний— обоє ледащо. Ном.
№ 1257.
Неліп&шка, кн, ж. Нелѣпившая. Свашка-неліпашкЛ шишок Не ліпш а. Грин. III.
486.
Н елітка, к е , ж. Корова, еще не иыѣв*
шая теленка. Вх. Пч. II. 5.
Ш люб, ба, лі. Нелюбимый мужчина,
немилый. Хоче мене мати за нелюба да
ти. Нп. Уж. Неліббоньно, нелюбочко. Грин.
Ш . 329.
Неліббий, а, е. 1) Немилый, нелюбий
мый» Поховаю сина та під церквою, не
любу невістку під дзвіницею. Нп. 2) Непріятный.
Нѳлюббв, ви, ж. Нелюбовь, непріязнь.
Ц і річі здаються нам луною од тієї ве
ликої нелюбови, яку виказують нам німецы&
• писання. О. 1862. IX. 26.
Неліббонько в недіббочко, ва, лі. Ум.
оть нблюб.
Шлгод, да, м. Безчеловѣчный, жестокій, свирѣвый человѣкъ.
Нелюда, ди, об. Нелюдимь, нелюдимка.
Н є л і 5д н е й ,« а, ѳ. І) Малолюдный. 2)
Нелюдимый. Якийсь нелюдний, неговіркий,
якась тума з його. Мир. ХРВ. 35.
Нелюдський, а, е. і) Нечеловѣческій.
В неї щось у очах нелюдське світиться...
У людей такою погляду не буває. Г. Барв.
375. 2) Безчеловѣчный, жестокій. І ти
нелюдської дознала муки. Б. ХП. 53. 3) Не
обходительный.
Нелюдськість, КОСТЕ, оку. 1) Безчеловѣчпость. 2) Необходительность.

Нѳлюдько, ва, м. Нелюдимь.
Н елю дяний, а, е. 1) Нечеловѣческій,
безчеловѣчный; злой, недобрый. Бодай той
непрощений був, хто видумав таку нелю
дяну науку. Св. Л. 62. Який він добрий
був для вас, а ви для йою сиріт такі не•
людяні. Св. Л. 127. 2) Необходительный,
непривѣтливый.
Н елюдяність, ности, до.~Нелю дськість. Желех.
Нѳмй, немйв, нар* І) Нѣть, не имѣетсл. Нема в саду соловейка, нема щебетання:
нема мдю миленькою,— не буде й гуляння.
Нп. В мене батька немає, а матуся вмірає.
Нп. Оттак ходя попід гаєм, Ярема співає,
вигладае, а Оксани немає, немає. Шевч.
441. 2) Не хочеть, я е желаеть. А поко
ритись батьКдві й нені нема. Черном.
А нема щоб пцпи до сусіди. } Черном. 3)
Немй в світі над..., немй в світі, як... Н ѣ гь
выше, лучше... Нема в світі над Бога.
Ном. № 5. Нема в світі, як у злагоді
жити. Нема цвіту білішою та над ожиноньку, нема роду ріднішою та над дру
жиноньку. Нп. 4 ) Немй де. Негдѣ; некуда.
5) Немй когб, кому и т. д. Некого, некому
и т. д. Нема кому роспитати, чою пла
чуть очі, нема кому росказати, чою серію
хоче. Шевч. 6) Немй колу. Некогда. 7) Не
мй куди. Некуда. 8) Немй чогб, чому и т. д.
Нечего, нечему и т. д. 9) Немй-що. Не
чего. Зіма— кожуха нема, чоботи ледащо,—
і йти нема-гцо. 10) Немй зйщо. Не за что.
Ум. Немйечни.
Нем&ть, кар.=Н ем а.
Неметкий, й, б. Неловкій, нешустрый;
нескорый.
Нбмжитися, ж уся, жишся, іл. Ежить
ся, мяться. У школі холодно, а баби зай
шли погріться,—спасенниці,—та так немжаться баби, що холодно в хаті. Кайев. у.
Немйлий, а, е. І)= Н елю би й. Світ
мені став немилий. Усе немиле, як здо
ров’я нема. 2)=Нелюб. Лучне ж умерти,
ніж з немилим жити. Мет. 71.
Цеийло, нар. Непріятно. '
Нѳмилосбрдний а, е. Немилосердный,
безжалостный; жестокій. Таке молоде, а
таке немилосердне. МВ. (О. 1862. Ш . 42).
Немилосердні, котрі нас розлучать. Чуб.
V. 117.
Немилосердно, нар. Безжалостно, же
стоко.
Нѳмилостйвий, а, е. Немилостивый,
безжалостный. Серце таке немилостиве•
Нѳкилостйво, нар. Безжалостно.

Не-минай-корчма --Ненаже(и)рний.
Нѳ-кин£й-корчм&, ий , об. Прозваніе
пьяницы. Ном. № 11694.
НѳминУчѳ, пар. Неминуемо, неизбѣжно, непремѣнно. Неминуче коли не після
Покрови, то вже після Дмитра засватана
буде. Г. Барв. 305.
Неминучий, а, ѳ. Неминуемый, неизбѣжный. Біду побачив неминучу. Котл. £н.
IV. 12.
Н еминучість, чости, ж . Неминуе
мость, неизбѣжность. Желех.
Неминуще, «яр.= Н ем инуче. В ж е ж
Пою неминуще оддавати. ХС. VII. 421.
Неминущий, а, е = Н еминучий.
Смерть—неминуща дорога. Посл.
Немівний, а, е. Неразговорчивый, мол
чаливый. Шт нелівний, хлоп немівний —
обоє ледащо. Ном. № 1257.
Нѳмірний, а, е. Непомѣриый, не вь
мѣру. (
Неміряно, нар. Неизмѣримо, очень
мноіч). У них було землі неміряно. Мир.
ХРВ. 92.
Нбиіч, мочи, ж . 1) Безсиліє, сла
бость. Жалує, було, мене дідусь: щТи, каже,
звеселила мою неміч, голубко1*. Г. Барв. 358.
2) Немощь, нездоровье. Я б і робила, та—
лишко тяжке— неміч моя. Еобеляк. у.
Нбмний, а, е. Непроворный, непово
ротливый. Яка ти немна. Ном. № 10953.
Нѳмбв,* нар. Словно, будто, точно. Не
мов би дав Бої. Ном. № 7522.
Неиовлй, лйти , с. Младенецъ, не го
воря щій еще ребенокь. Ум. Немовлятко,
немовляточко.
Немовлйчий, а, е. Неговорящій.
Нембга, ґи , ж . 1)=Нѳ8мога. І росказати немоіа, що зі мною діється. 2 ) = Зне
мога. Хоче встати, в немозі пада. Г. Барв.
537.
НѳмогУщий, а, е. Бѣдный, несостоя
тельный. Немогущі не платять подушного.
Волч. у.
Неможливий, а, е. Невозможный. Не
буде неможливе у Бога всяке слово. Єв.
Л. І. 37.
Неможлйвість, вости, ж . Невозмож
ность. Желех.
Нѳможлйво, нар. Невозможно.
Нѳмбжний, а, е. 1) Невозможный. 2)
Безсильний, слабый. Доля карає й вельможного й неможною. Ном. № 1729.
Неибла, ли. 1) об. Тоть, который не
молится. Ном. № 10781. 2) ж . Иль. Галиц. Желех.
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Неиодбнннй, а, е. Превышающей си
лы. У неї була немоценна болість. Лохв. у.
Немошний и нѳмощнйй, а, ѳ. Немощ
ный, безсильний. Нападав її якийсь мів
немошний. М В .(0. 1862. І. 100). Думки...
підрізують немощну силу. Мир. Нов. І. 27.
1 немощну мою душу за світ посилаю.
Шевч. 263. Руки у нас немощм уж е... не
працюють, як колись. Г. Барв. 502.
Нбиощі, щей и щів, ж . мн. Болѣзни,
немощи. Ви, любощі, ви, немощі, хуж е тої
ви болещі. Чуб. V. 58.

НеирУщий, а, е=Невмірущий.
НемУдрнй, а, е. 1) Глупый, безтолко
вий. 2) Немудреный. Привітай ж е в своїй
славі і мою убогу лепту— думу немудрую.
Шевч.

Нен&видець, дця, ж.—Ненавидник.
Прихилить до нас душі ненавидців наших.
Б. МБ. ХП. 266.
Ненйвидіти, джу, диш,' іл. Ненави
дить. Блаженні, коли ненавидітимуть вас
люде. Єв. Л. VI. 22.

Нѳнйвидняй, а, ѳ. Ненавистный. К.
Бай. 82. Ненавидел той нам, хто нас
підвів на гріх. Б . Дз. 154.

Ненйвидняк, ва, ж. Ненавистника
Спасения од ворогів наших і з руки всіх
иенавидників наших. Єв. Л І. 71. Такою
ненавидника жидівською... мені ще не доводилось бачити. Г. Барв. 19.
Ненйвисливий, а, е. Недоброжела
тельный. У нас люде ненависливі,—хліба
шматка старцеві не дадуть. Волч. у.
Нен&висний, а, е. Ненавистный. Зо
сталось тільки ненависне життя. Стор.
МПр. 145.
Ненйвисть, ти, ж . Ненависть. Нехай
мене Бог боронить від лихої напасти, від
панської карности, від людської ненависти.
Ном. № 152. Узяти ненйвисть на кбго. Возненавидѣть кого. Яке моє життє буде?
та й її, як я візьму на неї ненависть?
Г. Барв. 201. г
Ненадія, дії, ж . Безнадежность, от
чая ніе.
Нѳяйжера, ря и ненажбря, рі, об.
Обжора, ненасытный человѣкъ. Мир. ХРВ.
9. Оттой ненажеря, скільки йому не дай,—
нікому не зоставить (усе поїсть). Новомосков. у.
Нѳнажбрлявий, а, е. Ненасытный, об
жорливый. Скатертина душа ненажерлива.
Ном. № 12126.

Неийже(и)рняй, а, е=Ненажерлйвжй.
НВолын. у. Щоб своєму ненажерному сер-
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Ш ві вгодити , він із світ у
д у ш і. Г. Бар». 454.

Ненажир— Неоднаковий*
хоче звест и дві

Нѳоббчний, а, ѳ. Безпечний, неосмо
трительный.
Нѳоббчність, ности, ж. Безпечность/
Нен&жир, ру. м. Обжорство, ПОСТОЯН
неосмотрительность.
Складається недогода
НЫЙ позывъ къ ѣдѣ. Ненажир напав. Ном.
або
необачність
яка,
то він гукає та ма
Лі 12222.
Ненбїдняй, неим ений, а, ѳ. Нена хає їм, де що робиться. Стор. МПр. 166.
Необбчио, нар. Безпечно, неосмотри
сытный, прожорливый. НВолын.- у. н Ка
тельно. Живе хто в світі необачно, тому»
меи. у.
Ненбїсть, ти, о/с. Ненасытность. Камен. у. нігде не буде смачно. Котл. Ен. VI. 90.
Ненадёжно, нар. Ненадлежаіцимт» об*
Необербжннй, а, е. Неосторожный.
Вхопила вода човен з необережним дідом
|Ш 0М Ъ .
Ненароком, нар. Нечаянно, неумыш та й поперла в шум. Левиц. І. 127. Р у 
ленно. Коли кому й лучалосъ ненароком салка залоскочуть нгоберео/сного, а часом і
зблизиться до тою острова, то з ляком в воду потягнуть. Г. Барв. 350.
тікали від гіою. Стор. МПр. 1В.
Необербжність, ности, ж. Неосторож
Ненбсит, ту, *и=Н енажир.
ность.
Необербжио, нар. Неосторожно.
Ненаситець, тцю, м. Раст. Азіга^піпз
$ІусурЬуІоз Б. ЗЮЗО. І. 113.
Нѳббзйр, нар. Безь оглядки. Давай на
Нен&снтний, а, е. Ненасытный, алч Буджаки необзир утікати. К. Дз. 15. А
ный. НВолын. у. и Лебедин, у.
чортяка з-за ліси: кух-кух-кух! Баба 'не
Нѳнбський а, е. Не напгь, чужой, обзир додому! Г. Барв. 195.
Необл^дний. а, ѳ. Чистосердечный,
чужестранный. Цьою тепер не можна ска
зати, бо в хаті е нснаські люде. Козелец, у. нелицемѣрный. Болын.
Нѳобл Єдність, ности, ж. ЧистосердоНѳнбтлий, а, ѳ. Ненасытный. Ненат
лому чоловікові і дай хоч увесь мир, то мало. чіе, нелиценріятіе. Волые. г.
Нѳобл^дно, нар. Чистосердечно, не
Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
лицеприятно. Волын. г.
Нѳнбтля, лі, ж. Ненасытность, жад
Необмйдьний, а, е= Н еом нльн ий .
ность. Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Необбрннй, а, е. Неодолимый, непре
Нѳнбчѳ, нар. Будто, точно. Вискочив одолимый.
з землі неначе оврао/сок. Стор. МПр. 44.
Нѳоббрність, ности, ж. Непреодоли
В ін тільки розглядає її. неначе їсть ї ї мость.
очима. Кв. 1. 38. См. Наче.
Нѳобходймий, а, е. Такой, котораго.
Нендзорі, рів, м. Осеиніе ягнята. нельзя обойти. Як пійдуть дощі, док грязь
Лох в. у.
буде необходима. Борз. у.
Нёнѳчка, ки, ж. Ум. оті» нбня.
Нѳбглядки, небглядкоМ, нар. Безъ
Нѳнйла, ли, об. Высокій, неповорот оглядки. Біжить неоглядки. Рудч. Ск. Iливый человѣкъ. Мнж. 187.
137. П іш о все к чорту неоглядном. Котл.
Нбнін, а, е. Матушкинъ, материнъ.
Ен. XV. 61. См. Необзир.
Нѳн^ж, с і.= Н іж . Жучче хліб їсти з во•
Нѳоглйдно, нар. И конца невидно; не
дою, непуж буханець з бідою. Ном. № 7288. обозримо. Горя тою за нею і поперед нею—
Нёнька, к и ; ж. Ум. оть нбня.
неозорно, неоглядно. Мир. Нов. І. 127.
Нёньо, ня, м. Отець, батюшка. Галиц.
Неодинбкий, б, 6. Неодинокій. Там
Желех.
неодинокий з нею був би л. Шевч. 37.
Нбньчин, а, е. Матушкинъ, материнъ.
Неодіжнйй, б, б. Плохо одѣтый. Так
Нбня, ні, ж. ляск. Мать, родимая. собі, чоловік неодіжнйй, бідний. Мир- У*
— Сину мій, коли приїдеш до нас? „Тоїді Слов. Д. Эварн.
П, пене, приїду до вас, як павине пір'я наНеодмінне и неодмінно, нар. Непреспід потоне, а млиновий камінь наверх ви иѣнно. Кв. Треба неодмінне ті колеса ку
пірне. Макс. (1849). 107. Ум. Ненечка, пити. МВ. (КС. 1902. X. 143).
нбнька.
Неодмінний, а, -є. Непремѣнный.
Неббавйн, нар. Немедля, сейчасъ.
Неодмбвний, а. е. Безотговорочный*
Угор.
Нѳодмбвно, нар. Безотговорочно. .
Нѳоднбковий, а, е. Неодинаковый, не
Нѳоббчка, к и , ж. Безпечность, не
сходный, различный. См. Неїднаковий.
осмотрительность.

Неоднаковість—Непевність.
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Неоднаковість, вости, ж. Несходство,
Н еохб та/ти , ж. Неохота, нежеланіе.
разлвчіе. См. НеХднаковість.
Яким з більшою неохотою одвімував йому.
Неоднаково, нар. Неодинаково, не Левиц. 1.
сходно, различно. См НеХднаково.
Нѳоціннтний, а, е. Безцѣнный. Це ко
Нѳодукбваний, а, ѳ Невѣжественный, рова нооигнитна, відро молока дає. Міус. окр.
везнающій, необразованный. Сам крепак,
Нѳошанбваний, а, ѳ Неоцѣненеый по
неодукований сіряк. Шевч. 513.
достоинству.
Нѳозбрний, а, е. Необозримый..
Неош&тний, а, ѳ. Ненарядный.
Нѳозбрно, нар. Необозримо, безъ кон
Нѳош&тно, нар. Ненарядно. Гей корчмо,
ца. Зайвої землі лежало неозорно перед то корчмо-княгине! Чом то в тобі козаиьного
бою і за тобою. Мир. ХРВ. 80.
добра багато гине? 1 сама єси неошатно
Нѳок&яний, а, ѳ. Окаянный. Харьк. г. ходиш, і нас козаків-нетАг, під случай, без
Неоковирний и неоковирний, а, е. свиток водиш. ЗОЮ Р.'І. 220.
Неповоротливый, неловкій. Та вона така
Неощадний, а, ѳ. Небережливый.
неоковерна. Вас. 209. Був у вдови хлопчик
Неощадність, ности, ж. НебережлИ'
та такий неоковирний: всі його.було б'ють.
вость. Желех.
Мнж. 9.
Неощадно, нар. Небережливо.
Нѳомйльний, а, ѳ. Безошибочный.
Нонам’ятвй й , непам’ятлйвий, неНѳомірний, а, е. Неизмѣримый.
пам’ят^щ
ий, а, е. Забывчивый.
Нѳоп&лий, а, о. Неопавшій. Стор.
Неп&м’ять, ти, ж. Забвеніе. Піти в не
МПр. 105.
пам’ять.
Быть забытымъ М и, селяне та
Неопантрбвність, ности, ж. Необду
хуторяне,
нічого не записували,— тим воно
манность, неосмотрительность, опрометчи
вость. Що то за неопантровнгсть: їхав по й пішло все тс в непам'ять. К. (О. 1861.
II. 227). Пустити у непам’ять. Предать
воду, переїхав гуску. Могил, у.
забвенію.
Псе те пускають наші земляки
Бѳор^жний, а, о. Безоружный. К. ЧР. 9.
в
непам'ять.
К. Гр. Кв. XXX11.
Беосвітний, а, ѳ. Ненросвѣшенный.
Розвелось письменство між нашим людом
Непбвиѳ, нар. 1) Невѣрво, ненадежно,
неосвгпгним. Дещо. 15.
сомнительно. 2) Неувѣренво. 3) Подозри
Беос^длнвий, а, е. Не осуждающій тельно; не внушая довѣрія; странно. 4)
другихъ. не говорящій о другихъ дурного. Опасно
Пані моя, пані моя, пані влюбленая, неНѳпбвний, а, е. 1) Невѣрный, нена
ревнивая моя, неосудлпвая^ М^т. 122.
дежный, сомнительный. Та се гце непевна
Неосудний, а, е. Не голлежащій осуж- річ: може воно буде, а може й ні. 2) Неденію Голод, гцо рідний батько—злодія не• увѣренный. 3) Подозрительный, не внуосудним робить. Волын. г.
тпающій довѣрія. Сей бачить хитрость
Неосйжний, а, е. 1) Необъятный 2) тут непевну. Котл. Ен. VI. 75. Сказано,—
Недостижимый.
знахарка: зараз почула щось непевне. ЗОЮР.
Бѳосйжно, нар. 1) Необъятно. 2) Не 11. 34. Марусе, кажу, щось мені той чо
достижимо.
ловік непевен. МВ. II. 128. 4) Опасный,
Бѳотбса, си, об. Неуклюжій, непово ненадежный. Тепер нічки да темненькії,
ротливый, некрасивый человѣкъ. Чи та доріженьки да непевнії. Мет. 217. Підпалу
кому ж бридкому, як ти, женитися з Ма- жде, як той местник, часу дожидає непев
русею? Подивись на себе, неотесо! адже ж ною. Шевч. (пражек. изд.). 1. 178 и 180.
ти поганіший від. О. 1861. XI. Кух. 15. 5) Знающійсл съ сверхъестественными си
Неофит, та, лс. Неофитъ. Не неофит лами; демоническій. Дріоісу з переляку, що
новий, а апостол великого Христового слова. бачив чорта г що моя жінка з ним друоюить. От я вам і кажу: непевна моя
Шевч. 610.
жінка, зовсім непевна К в. 11. 97. Упир і
Неох&йний, а, ѳ. Неопрятный.
непевний—
усім відьмам родич кревний. Ном.
Неохайність, ности. ж. Неопрятность.
Жиди все біднійші, все більш неохайностіі. № 239 и 240. Минає неясний день мій\
Св. Л. 23 Хата вдарила Чіпці в вічі вже смеркає; над головою вже несе свою не
своєю неохайністю. Стіни пооблупуванг... клепаную косу косарь непевний... мовчки ско
сить. Шевч. 241.
Мир. ХРВ. 177.
Непбвність, носія, ж. 1) Невѣрность,
Неох&йно, нар. Неопрятно.
ненадежность. 2) Неувѣренность, сбмвѣніе,
Беох&я, х&Х, об Неряха.
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Непереможний—Непомил^шео.

колебаніе. 3) Подозрительность, сомнитель
ность. 4) Опасность, ненадежность
Непереможний, а, ѳ. Непреодолимый,
неодолимым, испобѣдимый.
Непереможно, нар. Непреодолимо, не
одолимо, непобѣдпмо.
Неписаний, а, є- 1) Исписанным, не
написанным. 2) Устный. Українська пісня
і неписана словесність народу українською.
К. ХП. 7.
Неписьменний, а, ѳ. Неграмотный.
Неписьменність, ности. Неграмотность.
Непитущий, а, е. Непьющій. Непи
тущий .уюду. Мир. Нов. I. 157.
Нѳпйшний, а, е. Въ выраж.: як не
лишний. Сконфуженный. Вилаяли його, а
він покліпав очима і вийшов з хати, як
непшиний.
Непідвладність, ности, ж. Независи
мость. Желех.
Н епідлеглий, а, е. Независимый. Непід.іріла воля духа. К. ХП. 23.
Непідлеглість, лости, ж. Независи
мость.
Н епідхйльність, ности, ж. Неуступ
чивость, непокорность. %Левиц. І. 307.
Неплідний, а, ѳ. Неплодный, бес
плодный. Елизавета була неплідна. Єй. Л.
І. 7. Перва його жінка була неплідна, а
се вэісе з друюю дав йому Господь на ста
рість утіху. Г. Барв. 163.
Н еплідниця, ці, ж. Неплодная, бес
плодная.
Неповбга, ги, ж. Непочтеніе, неуиаженіе.
Неповйдний, а, ѳ. Неказистым. Воно
(сіно) даром що неповндне, а гстовне. Черк. у.
Неповинний, а, е. 1) Невинный, не
повинный. Іхарайте мене, а неповинною
пуїтіть на волю. Сюр. МІІр. 84. 2) Не
должный.
Неповинно, нар. 1) Бесъ вины. Кров
хрисшіянську неповинно щюливали. Чуб. V.
933. 2) Не должно.
Неповороткий, Є, Є. Неудобным для
пользоваиін по своей большой величинЬ,
громоздкости и пр. Ви%п псуіовороты; бо
дуже довгі й товсті. Волч. у
Неповоротний, Є, Є. Неповоротливым.
НВолын. у. Левиц. Нов. 10.
Неповоротно, нар. Неподвижно, не
шевелясь. О. Мопсе і( сидів псповорушно.
Лепиц. І.
Непогамбваний, а, е. 1) Неукротимый;
неко.иержныи, неумеренный; необуздан
ный. 2) Не) крошенный, несдержанным.

Нѳпогбдний, а, е. Ненастный.
Непогожий, а, ѳ. 1) Неблагоприятный.
2) Ненастный, непогодливый. Виходила
г мара чорная і другая непогожая. Чуб. V.
704. 3) Непогожа водб. Несвѣжая
вода.
*
НеподаЗіѳку, иѳподалеці и нѳподалёць, нар. Невдалекѣ; недалеко другъ отъ
друга. Чується йому, наче хто сильне ридає
неподалеку. МВ. (О. 1861. І. 73). Хатка
була неподамці від лісу. Верхнеднѣпр. у.
М и неподалеці з ними живемо. Ново
моск. у.
Неподбба, нар. Неприлично, - не слѣдуетъ, не подобаетъ. Неподоба з ’- :і без
місяця ізіходити: неподоба дівці оо коза ченька виходити. Нп.
Неподббний, а, е. 1) Несходный, неііохожііі . 2 ) Несообразный, не такой какъ
сл іідуеп.. Пусти ж мене, пусти ж мене,
подолянко, на піч!— „Ой не пущу, ой не.
пущу: неподобная річи. Ни. Бо’ зна* що ка
жеш, Іване, неподобне! Лохв. у. Слов. Д
Эварн. 3) Неподобними словами ласться.
Г)ранится скверными словами.
Неподббно, нар. 1) Не сходно, не по*
хоже. 2) Не такъ, какъ нужно, плохо.
Непоказний, &, 6. Невидный, нека
зисты».
Непокій, кою, м. Беспокойство, емуіцепіе, тревога. Красне личко серцю непокій.
Ном. Дв 8917.
Непокірливий, а, е. Непокорный. До
водилось не один раз не послухати вас і
прогнівати непокірливим словом. О. 1862.
IV. 10. г
Непокірливість, востн, ж. Непокор
ность.
Непокірливо, нар. Непокорно.
Непокірний, а, е, непокірність, ности,
ж., непокірно,
Не покірливий, не
покірливість, непокірливо.
Непокірниця, ці, ж. Непокорная.
Ти ж, (невістко), моєму )юду непокірницг.
Грвн. III. 84.
Непокладнйй, &, б. Громоздкій.
Непокоїти, кою, їш, гл. Беспокоить,
тревожить.
Непокбра, ри, ж. Непокорность.
Неполюдськи, нар. Не такъ, какъ слѣдуетъ. Так сякь на косяк, неполюдськи.
Ном. .V 7586.
Непомйлешний, непомильний, а, е.
Безошибочный.
Непом йлешно. непомильно, нар. Безо
шибочно. Твс]н)о а нспомилеиіно темний
уцнівпть службу боту. МВ. І. 16.

Непомильність—Неприродний.
Непомильність, ности, ж. Безоши
бочность. Желех.
Непоміркбваннй, а, ѳ. 1) Неумѣрснный. 2) Невоздержный; запальчивый.
Непоміркбвано, нар. 1) Неумѣренно.
2) Невоздержно; запальчиво.
Непорідний, а, е. Безпомоіцный, не
могущій справиться. Йому наказали, щоб
не лякав дитини, бо... як заслабне, то хоч
з світа втікай: і з одним нспорадна голова,
а з двома й не кажи. Св. Л. 101.
Нѳпорбжній, я, в. 1) Не пустой. 2) О
самкахъ и женіцинахъ: беременная. Е ,
шкода тепер з сорочками: моя жінка не
порожня— шити нікому.
Непорбкн, ків, мн. Худая &ава? Чим
вони не люде? І добрі, й заможні; усі їх
на повазі мають... Знали б люде,— чулись
би непороки на їх, а то усі шанують.
М В^ІІ. 111.
Нѳпорошний, а, ѳ. Не пыльный? Будь
же ти, хато, нспорошна, хазяїну дорога і
мила. (Заклинаніе при закладкѣ хаты).
ХС. III. 39.
Непорухбмий, а, е= Н ерухом нй.
Непорухбмо, кар.= Нерухомо.
Непорушний, а, е. Неподвижный, не
движимый. Скелі стояли непорушні над во
дою. Лениц. І. 96.
Непорушно, нар. Неподвижно, недви
жимо
Н епорідний, а, е. Безпорядочный.
Всі вони, сі нехвороиїдне, якісь завзяті та
непорядні. Скотину б'ють, не доглядають
зімою. Г. Барв. 154.
Непорідно, нар. Безпорядочно.
НепосидУ(ю)щий, иепосидічий, а, е.
Подвижной, непосѣда. Непосидющий як
чорт. Ном. № 3133.
Непосидйчка, ви, ж. Нетернѣливость,
не дающая и на мѣстѣ усидѣть. Непосидячка берб. Не сидится отъ нетерпѣнія.
Иногда прилагается къ человѣку и упо
требляется въ смыслѣ: непосѢда. Ну, та й
непосидячка з тебе! Тільки прийшов, —
уже й біжить, •
Непбслух, ху, м. Ослушаніе, ненослушносты
Нѳпотайнйй, й, б. Не скрытный, от
кровенный. Полилась їх розмова щира, нспотайна. Левиц. I. 138.
Нѳпотрбба, би, де.=Нѳпотріб.
Нѳпотрббний, а, ѳ = Непотрібний.*
Гол. І. 33.
Нѳпбтріб, ба, м. 1) Все ненужное, не
годное, плохое. 2) Негодникъ. Желех.
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Непотрібний, а, е. Ненужный. Хто
бідний, той нікому непотрібний. Ном.
№ 1602.
Нѳпохйбнйй, а, ѳ. Безошибочный, вѣрный. Він правдою непохибною дише. Б. Ції.
193. Непохибну тобі про це дам раду. Б.
ЦН. 270.
Нѳпохйбно, нар. Безошибочно, вѣрно.
Н епомітний, а, е. Стойкій. Желех.
Непомітність, иостн, ж. Стойкость.
Желех.
Непохитно, нар. Стойко.
Нѳпоч&тий, а, е. Неначатый, нетрону
тый. Непочатою водою мийте біле тіло.
Мкр. Н.
Непр&вда, дн, ж. 1) Неправда, ложь.
А неправда ж! я того не казав. 2) Не
справедливость. Уступіться від мене всі,
що робите неправду, вв. Лх XIII. 27. Вся
кая неправда— гріх. Ном. № 102. Ум. Непрйвдонька. Неправдонька ваша. Рудч.
Чп. 90.
Неправдивий, а, е. 1) Лживый, не
правдивий. Моя доле неправдива. Шевч.
2) Притворный. 3) Не настоящій, под
дельный.
Неправдивість, вости, ж. І) Лжи
вость. Желех. 2) Сомнительность происхожденія, поддѣльность.
Неправдиво, нар. 1) Лживо, неправ
диво. 2) Притворно.
Нѳправдувіти, дУю, еш, гл. Жить не
правдой. М . з давнього давна панує, бо не
правдув. ІІосл.
Непр&вий, а, е. 1) Несправедливый.
2) Неправосудный.
Непр&вість, вости, ж. І) Несправед
ливость. 2) Неправосудіе, беззаконие.
Непр&во, нар. 1) Несправедливо. 2)
Неправосудно.
Непривітний, і , б. Непривѣтливый.
Непривітниця, ці. Непривѣтливая жен
щина. Нашому роду непривітниця. Нн.
Нѳприбмний, а, ѳ. Непріятный.
Неприємність, ности, ж Непріятность.
Неприёмно, нар. Нелріятно.
Неприкаяний, а, е. І) Нераскаявшійся. Зробивсь великим грішником та з журби
по грошах і вмер без причастя неприкая
ний. Г. Барв. 459. 2) Окаянный, отчужденпый оть людей, не находящій себѣ
мѣста. Доле ж моя неприкаяна. Св. Л. 319.
Непрнпйнннй, а, ѳ. І) Неудержимый,
неукротимый. 2) Беспрепятственный.
Неприродний; а, е. Неестественный,
ненатуральный.
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Неприродність— Нересть.

Нѳприрбдність, ности, ж . Неесте
ственность. ненатуральность. Желех.
Неприрбдно, н ар. Неестественно, не
натурально.
Неприрождбннвй, а, ѳ. Не врожден
ный, пріобрѣтепный. Н еприрож денна відьма.
Непристбйний, а, ѳ. Неприличный.
Желех.
Нѳпристбйність, ности. Неприличіе.
Желех.
Нѳпрнстбйно, нар. Неприлично.
Неприступний, &, 6. Недоступный, не
приступный. Н еп рист упна панна сам а за побігла Четвертинського. Стор. МГТр 70.
Неприступно, нар. Недоступно.
Нѳпритам&нний, а, е Ненормальный
въ психическомъ отиошеніи, невмѣняемый.
Т а ш о т ам л; нмпо П ит ат и?
т ам анний. Мирг. у Слов Д.

В гн непри-

Эварн.
Непритйка, ки, об. Безпріютный, бро
дяга. Встрѣчено только у Кулиша, гдѣ го
ворится о юродивомъ. П о світ у швендяй
ся н еп рит ика,— т х а т и в бідолахи , н і
двора - К. ПС. 113
Вѳпритбииий, а, е Вея роз нательный,
безпамятный. Г. Барв. 380. Непритомним
бувши. Въ безпамятствѣ.
Неприторбний, а, е. 1) Настоящій,
чистокровный. Ці вівці мепіттщіені басарабські. 2) Совершенный,неисправимый,от
чаянный. Непритореннії злодгй. Наведе із
собою п'яниць неприторемих. О. 1862. VII.
22. См. Непроторений.
Н впритульинй, а, е. Неудобоприложимый.
Н еприхильний, а, ѳ. Нерасположен
ный, неблагосклонный; непріязненный, не
дружелюбный.
Н еприхйльннк, ва, м. Ііротинникъ,
вепріязненный. Желех.
Н еприхильність, ности, ж . Нерасноложенность, неблагосклонность; ненріязненность.
Нѳприхйльно, нар. Неблагосклонно; не
дружелюбно.
Непричбтний, а, ѳ. Непричастный.
В они сами крали , а возили сюди непри
чет ні. Міус. окр.
Непрйчком и нѳпрйчкома, нар. Точ
но, будто, сказать-6ы. Желех. К уп и в, пане ,
к оняку, а у н еї п ід хвостом, непричкома як
га н с ь к а ш а п ка . Канев. у.

Нѳпрййзний, а, ѳ. Непріязненный, не
дружелюбный. П рощ ай, світ е , проищ и,
земле, неприязніш к]юю! Шевч Д е вона и

МВ- (О. 1862
НІ. 58).
Неприязно, н ар . Непріязненно, недру
желюбно.
Нбприйтель, л я , М. І) Недругь, непріятель. 2) Чоргь. Грин. І. 9.
Нѳприйтельство, ва, с. Вражда, неиріязнь.
Нѳпроворнйка, к и , об. Непроворный
человѣкъ. Іш л а роззявляка , а їх а в непро ворняка. Ном. № 6594.
Нѳпроторбний, а, е=Н ѳприторѳннй
Н епрот орені д урн і. МВ- (КС. 1902. X.
153). Непроппурсний злодій. Ном. № 11062.
Непрбха, хи, об. Не прося тій . Ном.
№ 1357.
Непрощбний, а, -є. Котораго простить
нельзя. Н епрощ ений гріх. Волч. у. Щ о б
т воя кіст ь непрошена була / Ном. ^ 3081.
Нѳпрйха, хи, ж . Неумѣюіцая или по
желающая прясть. Б у л а собі непряха і
недбаха. Рудч- Ск. І. 176.
Нбпутити, чу, тиш, и . І) Мѣшать,
быть помѣхой, стоять на дорогѣ, сбивать
съ пути, съ толку. Любов... і м озок . непу т иш ь, г кров. Мкр Г. 17. Ц е мені н епувродилась т а к а неприязна

т ит ь отой У м іс головатий, а т о б не
взяли сина у москалі
Воно б мож на до
палам арки т еє— нема що! але ж бат ько
н т у т и т ь , а сина чорт ма. Канев. у. 2)
Портить, развращать. Б агат о нашого брат а
горілка непут ит ь
Васпльк у. 3) Съ от

ри цаніемъ безлично. Не нблутить. Не мѣшаетъ. Х о ч би й десят ку дал и , т о воно не
непут ило б. Мигр. у. Слов. Д. Эварн.
Непутній, я , & Беспорядочный, не
порядочный.
НѳпУтно, нар. Не такъ, какъ слѣдуетъ,
плохо. А будь т обі негіутно! Ном. А; 3696.
Нѳр&дісний, а, ѳ- Безотрадный. Все
дум ки нерадісні клопочут ь голову. Мир. ІІов.
I. 139
Нербдісно, нар. Безотрадно, нерадост
но. Н ерадісно і см ут но хпяділа ічпа^кі н а
свою сипа. Стор. МПр. 66.
Нѳранбнько, нар. Ум. отъ нер&но.
Нѳр&но, нар. Поздно. Калино-малино,
чом нерано зацвіла? Чуб. V. 1008. УмНеранбнько.
Нѳрбстнтися, щ уся, стишся, ід. Со
вокупляться (о рыбахъ, змѣяхъ). Гадюки
я к нерестяться , т о звивают ься у клубок .
Кіевск. у.
Нбресть, ти, ж . 1) Совокупленіе у
рыбъ, змѣй. 2) Семейные раздоры, несогласія. Я к любляться собі, не робит ься

Нерет—Несвітній.
між ними нерести, то й добре. Канев. у.
См. Неристь.
Нбрѳт, та, м. Родъ рыболовной сѣти.
Як попавсь у нерет, то ні взад, ні вперед•
Ном.
Нбристь, сти ж. Бражна. Та таки ж
неристь у нього до мене... ненависть. Мир
гор. у. В ін неристь положив на мене. Звенигор. у. Слов. Д. Эварн. Люде неристь
накладали оце на мене. Екатер. г. См. Нересть. г
Нѳрівѳнь, вня, м. Неравный. Вель
можнаяпані нерівня кохала. Чуб. У. 1068.
Н ерівний, а, ѳ. Неравный.
Нерівно, нар. Неравно. Бог нерівно ді
лить: жде, щоб сами ділилися. Ном. Л? 81.
Н ерівня, н і, об. Не пара; неровня.
Зв'яже руку з Онаносом, хоч йому й нсг
рівня. Мкр. Н.
Нбрість, рости, ж. Все земное (кромѣ
воды), что не растетъ и что не создано
искусственно: земля, камни, металлы, т. е.
вообще минералы. Водиця Іорданниця, очи
щаєш каміння, креміння і всякую нерість.
См Нерость.
Неробітний, а, е. Не рабочій, во вре
мя котораго не работають.
Нѳробітник, ка, м. Не работникъ.
Сьоюдня св. Івана неробітника.
Неробітниця, ці, ж. Неумѣющая ра
ботать, не работница. Узяли невістку неробітницю. Чуб. У. 723.
Нврбд, ду, м. Неурожай. Коли нерод,
то й невмолот. Ном. № 7134.
Нербда, ди, ж. Бездѣтная женщина.
Мнж. 140.
Неродючий, а, е. Безплодный, не родящій. Тепер поля неродючії. Грин. III. 434.
Нброжень, ж ня, м. Родъ дикой утки.
Нерозббрливий, а, е. Непонимающій.
Харьк. г. Я жінка нерозборлива, та й то
бачу, що не так. Зміев. у.
Нерозважний, а, е. 1) Неутѣшный.
Плакала нерозважними дрібними сльозами.
Мир. ХРВ. 233. 2) Неразсудительный,
легкомысленный. Нерозважний дячище на
підмову дався. Гол. III. 475.
Нерозважно, нар. 1) БезутЬшно. Не*
розважно плакала. Мир. ХРВ. 317. 2) Не*
разеудительно, легкомысленно.
Нѳро8вйтний, а, ѳ. Не развившійся,
не распустившійся. Іно жаль мені на отця
свою: оженив мене малолітнього, нерозумного, нерозвитного. Грин. III. 335.
Нѳрозг^жѳний, а, е. Вѣрнмй, не поддающійся стараніямъ разлучить его съ лю
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бимою особою путемъ наговоровъ. Сужений-нерозгуженийу йди до мене веперати.
О. 1861. XI. Свидії. 57.
Нбровень, вня, л.=Н ерож ень.
Нѳрбзвнака, ки, об. Несвѣдущій человѣкъ, незнающій. Звісно, ми люде нероззнаки, не знаєм як; то й пішли до волос
ною писаря порадитися, що нам робити.
Верхнеднѣпр. у.
Нѳрбзум, му, м. Неразуміе, глупость.
Желех.
Нерозумний, а, ѳ. Неумный, глупый.
Дурна дівчина, нерозумная по козаченьку
плаче. Мет. 56.
Нбрость, сти, ак\=Н ерість. Липцы,
Харьк. губ. Слои. Д. Эварн.
Нѳрухбмий, а, ѳ. Неподвижный, не
движимый. Над водою сидіть нерухомо си*
вий дід на кожні, а там стоять неру
хомі дівчата. К. Ор. Обомліла й заніміла,
нерухома стала. К. МБ. III. 253. Нерухбме добро, иайнб. Недвижимое имущество.
Перухбмо, нар. Неподвижно. Звелів
стояти, кажеш?—Нерухомо! К. ЦН. 261.
Цілісінг>кий день пролежить нерухомо. МВ.
II. 8.
Нерушиме, нар. Не двигаясь съ мѣста,
постоянно. М и з прадіда живемо тут не*
рушимо. Ворз. у.
Несамовитий, а, е. 1) Изступленный,
саыъ не свой. Зробився Тури несамовитий,
ярився, лютував неситий. Котл. Ен. У. ЗО.
2) Въ приложеніи къ человѣческимъ дѣйствіямъ, кромѣ прямого зпаченія, значить
еще: въ высшей степени сильный. Неса
мовитий регіт несеться вулицею. Мир.
Пов. II. 57.
Несамовйто, нар. 1) Изступленно. 2)
Въ высшей степени сильно. Теє, сіпа, го
рить, та хоч не так болить несамовито.
Мир. Пов. II. 52.
Несвідбмий, а, Є. 1) Неизвѣстный, невѣдомый. Це діло мені овсі несвідоме. Го
лос... вливався в душу якижь несвідомим
гиастям. Мир. ХРВ. 5. 2) Не знающій чего.
Вербує... круюм себе ватагу людей несвідот
мах речі і ширить між ними свої... мрії.
К КР. 36. 3) Безсознательаый. Я вбачала
в їй несвідомою поста.* Г. Барв. 372.
Несвідбмість, мости, ж. 1) Невѣдѣніе. Чуб. І. 273. 2) Безсознательность.
Несвідбмо, нар. 1) Не зная; безъ в і 
дома. 2) Безсознательно.
Несвітній, я, в, несвітський, а, е. Не
обыкновенный, небывалый, неестествен
ный, сверхъестественный. Щоб же тебе
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Несвла^Несподіванк*

побив несвітський сором. К. ЧР. 879. Щ диш, що пізненько-нераненько із юлиці хо
вже несвітський сором сидіти в острозі. диш. Мет. 83. Ум. Неслйвонька. Не тра
Харьк.
було моїй рідні неславоньки наробити.
Неейла, л я , ж. Безсиліє, .немочь. Аб Грин. III. 24а
сида мені це зробити. Я ве въдалахъ ото
НеодйханяЙ, а, е. Неслыханный. Ви
сділать. Така її досада гризе, що вони жени мені звіря неслизсанохо і невиданого.
вкупці, а розлучити несила< МВ. (О. 1862. Рудч. Ск. Г 44.
Ш . 46).
Несдйхано, нар Неслыханно.
Несйтий, а, ѳ. Ненасытный, Неситії
Неолід, нар. Не слѣдуетъ, неприлично.
ксьондзи, магнати нас раз'єднали, розвели.
Нбслух, ха, м Непослушный человѣкъ.
Шевч.
Неслухнйиий, а, ѳ -Н е с л у т ’яний.
Несйтство, ва, с.=Н есить.
Сказано, що неслухняні Ном.
Неслух’йиий, а, ѳ. Непослушный.
Нбсйть, та , ж. Ненасытность.
Ш оів, ву, лі Ч4сть поля, оо недо
Неслушний, а, е 1) Ненадлежащій.
смотру незасѣянная. Якось чудно зттю 2) Несвоевременный. В неслушний час. Не
зійшло: там в і густо, а там пусто, мов своевременно 3) Несправедливый.
Неслушно, нар 1) Ненадлежаще 2)
несів. Ноіюмоск- у.
Нѳсказйнний, а, ѳ. Невыразимый, не Несправедливо
Нбсм&к, ву, м 1) Непріятный вкусъ.
изъяснимый. Крик, галас зчинили неска
занний. К, ЧР. 870.
2) Безвкусіе.
Несказ&нио, нар. Невыразимо. Сей ліс
Неси&чнйй, &, ѳ. Невкусный, без
густий був несказанно. Котл. Би. Неска вкусный.
Несмертельний, а, ѳ. Безсмертный.
занно тяжко слухати, як плаче отташй
чоловік. Сим. 228.
Несиѳртбльшстъ, востж, ж Без
НескінЧбиний, а, е. Безконечний К. смертіе. '
:
Несміливий, несмілий, а, в- Не
Бр. 15. О, Боже мій, нескінченний/ диви
тися горе, що тепера' на сім світі віра смілий. <
'
Несміливість, несмілість, ОСТИ, ж
віру боре. Нп
Несмілосте Казав Василь, задихаючись о 1
Нескінченно, нар. Безконечно.
Нескл&дно, нар. Нескладно. А бреше несмілости. Кв. І. 21.
так нескладно.
Несміливо, несміло, нар. Несміло.
Неокончбиний, а, е=Н ескінчен нн й. Дівчина несміливо поглядала на Василя.
Нескрбба, би, об. Неотеса. Ой вийду я Левин. І.
Несмілйк, ва, м. Несмѣлый человѣкь
за ворота— нема мого злота, тільки стоїть
Нѳсогірше, мар.=Нѳ8ГІршѳ.
той нескреба, що мені не треба. Нп.
Несогірший,
а, ѳ=Н езгірш ий. Угор
Нѳскрббѳний, а, е. Невычищенный;
Неснѳрбчливий, а, ѳ. Уступчивый, по
нечищенный. Казав би, як свиня нескребена
кладистый.
Я чоловік несперечливий. НВопопереду ухом веде. Дума. Подають їм
лывск.
у.
рибу нескребену. Гриё. III. 452.
Несшрвнй, 4, б. Неспорный. Робота
НѳслАва, ви, ж Безславіе, позоръ,
дурная репутація. Погубиш їх, і їх слава нестрна.
Несплйчви, чов. ж. мн. Безсовввца
стане їм в неславу. Шевч. Ой він її не
(у
дѣтей).
КС 1883 VII. 588.
займав, бо сватати мав, він до неї не гор
Несибвна,
нар. Не вполні; не сполна
неться, неслави боїться, КС. 1887. VIII.
774. Любив я дівчину, любив я свою, а Неспбвна рбзуму. Полоумный. Моя ж інка
люде говорять, неславу на нюю. Грин. 111. несповна розуму Рудч Ск. І. 187.
Несног&даний, а, е. І) Неожиданный
185. У неелйвІ буш. Быть обезславленнымъ;
2)
Невообразимый,
неизъяснимый.
пользоваться дурной реп утаці ей. П а т під*
Нёопог&даиОу нор. 1) Неожиданно. 2)
дружбо хороший, пожич дружбі грошей, бо
Невообразимо,
неизъяснимо.
наш дружба в неславі, його шапка в за
Несподіваний, а, е Неожиданный, не
ставі О. 1862. IV. 19. У неслйву В8бдмти.
Подвергать пересуда мъ, безсдавить кого. чаянный. Несподіване лихо Ном. № 2059
Несподіваність, ности, лс. Неожидан
Сватай мене, козаченьку, не вводь у не
славу. Мет. 83. У несдйву вх б д и т Безсла- ность
Несиодіванва, ви, лс. Нѳожвд&ваооть.
вить себя, подвергать себя пересудамъ.
Сама ж бо ти, дівчинонько, у неславу вхо сюрпризъ.

Несподівано— Нестям.
Несподівано, нар. Неожиданно; не
чаянно.
Несподіяність, ности, ^ ^ Н е с п о д ів а 
ність.
Неспокій, кбю, м. Безионойство. А
гцо, нажили собі неспокій? В старій жизні
мало неспокій терпіти. Чуб.
Неспокійний, а, е. Безпокойный, не
спокойный. Чого вона така неспокійна
стала? МБ. II. 24.
Нѳспокійник, ка, м. Безпокойный чоловѣкъ.
ї
Неспокійно, нар. Неспокойно, безпо•кой но.
НѳспокУтуваний, а, е. Неотмолимый,
неотмоленный; непокаянный.
Неспосі(б)бний, а, е. 1) Непригодный.
2) Находи щій ся не въ силахъ, не въ состояніи сдѣлать что.
Нѳспосі(о)бнісінький, а, ѳ. Находлщійся совершенно не въ силахъ, рѣшительно не въ состоя ні и сдѣлать что. Та
чопи (діти) малісінькі, та вони дрібнісінькі,
та вони неспособнкінькі. Мил. 222.
НѳспрАва, вя н неспрАвка, ки, ж.
Неаккуратность, неисправность. За т мені
малий клопіт, бо то, правду сказавши,
його діло. Одколи загад був— і досі гце нссправлені гроші. Ой, та попосиде він на
вежі за свої нссправки! Басильк. у.
Нѳспрйвний, а, е. Неаккуратный, иеисправный.
НесправувАтися, в^юся, ешся, гл.
Быть неаккуратиымъ.
Неспромбга, гн, ж. І) Невозможность.
Неспромога лісні се зробити. 2) Несостоя
тельность, недостатокъ средствъ. Неспрог
\юш моя наймита держати. Г. Барв. 192.
Нѳспромбжний, а, ѳ. Не имѣющій воз
можности, не въ соетояніи, несостоя
тельный.
Неспромбжність, ности, де.=Неспромога. Неспроможність гіркая. МВ. (КС.
1902. X. 45).
НѳстАк, нар. Не столько; не такъ то.
Нестак то зробив, а гцо втомився.
НестАлий, а, ѳ. Непостоянный, измѣнчивый.
Нѳстаиівкйй, А, А. Непостоянный, неустановившійся.
НѳстатАчний, а, е. І) Не зажиточный,
бѣдный. 2) Непостоянный, неположитель
ный, легкомысленный, вѣтренный.
Нестатечність, ности, ж. І) Вѣдность.
2) Непостоянство.
0
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НестАток, т к у и тка, м. 1) Нужда, не
достатокъ. Прийшов нестаток випив остаток. Чуб. І. 233. 2)=Нестатечнмй. Дала
.матка за ностатка, та й навіки-м про
пала. Грин. III. 323.
Нѳстѳлбпа, пи, об. Неповоротливый,
непроворный человЬкъ. Ном. № 13950 и
13951. Така вже вдалась нестелепа, роззява. Г. Барв. 365.
Нѳстѳмбнний, а, ф Точь-въ-точь та
кой. Нестеменний покійний батько. Мир.
Нов. її. 95
Нестеменнісінько, нар. Точнехоиько.
Нестеменнісінько така. О. 1862. І. 78.
Нестембнно, нар. Точь-въ-точь. Оку
нів небіж та й Окуте,— нестеменно Оку
нів. Мир. ХРВ. 16.
Нестемкй, кар.=Н естеменно.
Нѳстѳмнісінько, нар. = Нестеменніеінько. Написи біля пртказок я робив
нестемнісінько такі, які були у Марко
вича. Ном., Ііередм. III.
Нестбпиий, а,е —Недотепний, Александрійск. у. Слон. Д. Нварн.
Нестерпучий, а, е. Нестерпимый.
Нестерпучо, нар Нестерпимо.
Нбстй, су, сбш, іл. І) Нести. І чо
бітки в руках несе. Мет. 27. Ти, клено
вий листоньку, куди тебе вітер несе? Мет.
/ олову вгору несе, дивиться сміливо. Г. Барв.
293. 2) Нести (о нтицахъ). Курка яйця
несе.
Нестйдиик, ка, м. Раст. Зіііюврегтиш
оЙІсіпаІе. Бх. 11ч. І. 11.
Несгйся, несуся, сбшся, гл. 1) Не
стись, быстро двигаться. 2) Нестись, нести
яйца. Навідала кубелечко, де вушка несеть
ся. Мст. 86. 3) Високо нестися, вгбру не
стися. Заноситься,‘важничать. Чи ти ба
гатим, чи гордуватий, чи високо несешсяҐ
Нп. Кожен, хто нестиметкея вюру,—при
низиться. Єв. Л. XIV. 11.
Нестбтно, нар. Точь-въ-точь. Лохв. у.
Нестотнісінько,
нар. Точнехонько.
Нсстомнісінько у такому Ходять котегсвськг дівчата. ХС. II. 129.
НѳстрАвний, а, е. Несваримый, не
удобоваримый.
Нестравність, ности, ж. Несвареніе
желудка.
НестУла, ли, об. Неумѣлый человѣкъ,
неспособный къ самому простому дѣлу, а
также и къ разговору. Верхнеднѣпр. у.
Залюбовск.
НАстям, му, лі.=Н ѳстяма. Мир. ХРВ.
307.
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Нестяма—Нетяма.

НѳстЯма* мн, ж. Растерянность, самозабвеніе.
Н естям итися, илю ся, мишся, и . Не
опомниться; быть внѣ себя. Козак од ра
дости нестямивсь, що князь виходе битись
з Ним. Котл. Ен. VI. 82.
НестЯмка, ви , ж .= Нестяма. Христя
з нестямки • добігла аж до комори. Мир.
Пов. II. 74. У нестямках не знав що ро
бити. З нестямки повернули уростич драла.
Полт. Нестямки наП&ли. Растерялся, расте
рялись; набился, забылись.
НѳстЯмний, а, е 1) Растерянный; на
х о д я щ е й с я внѣ себя. 2 ) О дѣйствіяхъ: ди
кій; въ высшей степени сильный. Нестям
ний регіт. Мир. Ион. I. 138. Долітали до
їх хати нестямні крики та гуки (бито
людей). Мир. ХРВ. 285.
НѳстЯино. нар. Растерянно; внѣ себя.
0 мій батечку, мій таточку! нестямно
скрикнула вона. Мир. Пов. 1. 122.
Нѳсуднйй, Я, б. Негодный. Цей кінь
нікуди несудний.
Несущий, а, ѳ. О птицахъ: даюіцій
много яицъ. Химини кури нссущі були.
Посл. Несущі ці кури придались Константиногр. у.
Н есхвалйтися, люся, дншся, гл. Не
нахвалиться. Там моя стара несхвалиться,
такий добрий пан отой. Лебедин, у.
Несходимо, нар Не сходя. День-у-день
сидить собі на печі несходимо. Кобел. у.
Нѳталбн, н^, м. Несчастіе, неудача.
1 нешалан наш, і талан, як кажуть ліодс
все од Бога. Шевч. 525.
Нбтварь, рі, лс.= Н екваря. Вх Зн. 32.
Нѳтѳрпій, пій, м. Нетерпѣиіе Йому
нетерпій. Ему невтерпеж!.. Як оис у шинку
сидять та п юти горілку люди, то вокс
йому нетертй,— г собі купе. Волч. у.
НетерплЯче, нар. Нетерпеливо
Н етерплячий, а, е. Нетерпеливый.
Пускай дочку на ю.гпию, бо я нетерпля
чий. Ііп. Нетерпляча бере=Нетерплячка бере.
О. 18(32. IX. 27.
НѳтѳрплЯчиа, ки, ж. Нетсриѣпіе/
Зося з великою нетерплячкою диви іась на
далекий гай. Лениц.1. 357. Берб йогб не
терплячка. Ему невтерпежъ, оиъ не мож еп. утериѣть. Мир. ХРВ. 190.
Нетбсаний, а, ѳ. 1) Неотесанный. 2)
Неуклюжій, неповоротливый. Витесав не
тесаною тесана. Ном. Л? 13127
Нбтѳч и нѳтбча, чі, нѳтбчина, ни,
ж. Стоячая вода, болото. Желех. Въ нѣкоторыхъ выражеиіяхъ употребляется вмѣс-

то: нечиста сила, чорт. Нетёча далЯ занять!
Чертъ дернулъ тронуть! Ном. № 13526;
Въ „Степових думах та співах1* Манджуры
(стр. 20): Чого мені журитися, якої не
течі?
Нѳтіп&нка, ки, ж. Неопрятная, не
ряха. В мене жугнка нетіпанка і Хуісту
не мае. Чуб. V. 1137.
НетіпДха, хн, ліс.—Н етіпанка. Топи,
нетіпахо! Рудч Ск. II. 45.
Нѳтк&ха, хи, ж. Не умѣющая или
лѣняіцался ткать. Да сказали: Марусенька
непряха, а матінка ( в) Марусеньки неткаха.
Маркеп. 119.
Н бтля, лі, ж. 1) Насѣк. ЬііЬосоІІеііз
Ггіїеііеііа. Вх. 11ч. І. 6. 2) Ночная бабочка
(каждая изъ меньшихъ). Вх. Пч. I. 6.
Нетбпа, пи, ж. Не топящая печи (о
лі.нивой жекіцииѣ). Ном. Л? 10781.
Нбтра, ри, ж. Употребляется преимущ.
во мн. ч.: Нётрг. 1) Непроходимая заросль,
лѣсъ, дебрь. 2) Переносно* захолустье, тру
щоба. Я живу на Вкраїні у таких нетрах,
де нема шкіл. О. 1802. I. 71.
НеГтр^жѳний, а, ѳ Не трудовой. В
його хліб напружений.
Нбтря, рі, .ж \=Н ѳтра.
Нбтряний, а, ѳ. Покрытый непроходимымъ лѣсомъ. От ж втікаймо, царю
Наливаю, за нетряну тіснину. К. ЦН. 242.
Нетьопуха, хи, 9/с.=Нетіпанка. Там
дівчина нетіюпуха запаску згубила. Мил 77.
НѳтЯга, ги. лі Бобыль, бѣдняга. Чи
нема де якою нетяги? Рудч. Ск. II. 9. На
козаку, бідному нетязі три сиром'язі, опанчина рогозовая, поясина х меловая. На ко
заку, бідному нетязі, сап'янці— видні п'я
ти й пагьиі, де ступить— босої ноги слід
пише. А ще на козаку, бйіному нетязі,
шапка-бирка— іве^іху дірка, хутро голе, око
лиці Біг має; вона дощем -покрита, а віт
ром на славу козацьку підбита. ЗОЮР. І.
200—201. Ум. Нетяженька. Нетяго, не
тяго, нетяженько моя! де заслуокчина
твоя? Грин. III 206. Ув. Нетяжище.
Струни мої, струни юлотп! заграйте мні
стиха, ачей козак нетяжище позабуде ли
ха. ЗОЮР. І. 316.
НѳтЯзський, а, е. Принадлежаїцій не
тязі и нетягам. У лузі у Базавлузі був ку
рінь нетязськцй. КС. 1882. XII. 505.
Нбтям, му, м. Неиониманіе. М рячи т ь
їм нетям п ам 'ят ь . К. ПС. 40. В іддава
лась їй безсильна в нет ямі людина. К- МБ.
XII. 262.
НетЯма, мн, ж. 1)= Н етям . Наука,

Нетямки—Неньки*
із невдячності* осліпши, з нетямою по
брацьки обнялись. К. ХП. 84. 2) об, Несммсляїцій человѣкъ; профанъ.
Нбтямки, нар. Не понимая, безсознательпо. .. Пускали нетямки великі добра з
2 >ук. К. Дз. 99.
Нетямний, &, ё. Безчувственный, на
ходя тій ся въ безсознательномъ состояиіи.
Та й повінчала нетямну вже мертву, К.
ІІС. 21. З купелі саджали в купіль, як малу
дитину, полумертву, невладущу нетямну
людину, К. МБ. XI. 146.
Н етям^ха, хи, об.=Н етяма 2. Мир
гор. у. Слов. Д. Эварн.
Нетямущий, а, ѳ. .Несмыслящій, ненонимающій.
Неу.... Слова, начинаюіціяся этими
буквами и не помѣщенныя ниже, см. на
Нев....
Нбук, ка, м. 1) Неучъ. 1 між дівок
сих посадив як неука. Котл. Ен. III 71.
2) Необъѣзженный коні».
Нѳ^кий, а, е. 1) Необученный. 2) О
лошади: необъѣзженный. Коничок неукий
вирве мі ся з руки. Гол.
Нбуцтво, ва, с. Невѣжество. Г. Барв.
437.
Нех, н а р.= Нехай. Котрі нас розлук
чять—нех їх Бої карає. Чуб. V. 315.
Нѳх&й, нар. Пусть, пускай. Ой не спи
няйте у ставу води, нехай вода рине: ой
не пійду я за п ’яниченьку, нехай він ізтне, Нп.
Нѳх&р, ра и нѳх&ра, ри, м. 1) Пач
ку нъ. Желех. 2) Волкъ; крупный звѣрь.
Желех. Бх. Зн. 41.
Нех&ринець, нця, м, Волкъ. Вх. Зн. 41.
Нѳх&рний, а, ѳ. Неопрятный, нечистый,
грязный; безобразный. Як покладуть на
голову нехарний чепище, то не пустить
поіуляти проклятий мужище. Гол. II. 447.
Нех&рність, ности, ж. Неопрятность,
неряшливость, грязь. Желех.
Нбхарь, рі, ж, 1).Нечистота, неопрят
ность. Шух. І. ЗІ. 2) соб. Волки. Нехарь
пошкодила худобу. Вх. Зн. 41.
Нех&ти, х&ю, еш, іл. Не трогать. Не
хайте, нехайте,—то з нш о буде! Ека
тер. у. Слов. Д. Эварн
Нех&яти, х&ю, еш, гл. 1) Не радѣть
о чемъ. 2) Пренебрегать чѣмъ. Мир. ХРВ.
260
Нѳхвалйтний, а, ѳ. Не хваленый. Та
воно часом з нехвалитною та бува Ообре.
Нбхворбщ, нбхворбща, щі, ж Раст.
Агіетізіа ѵи1"агІ8, чернобыльника» Польо
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в і нехвороща. Всорагіа. ЗЮЗО. І. 112. Ой
як тій дитині в нехворощі, то так мені
гулять у тій Польщі. Чуб. У. 609.
Н ехибкйй, &, 6. Стойкій. А не по
гнувся, як твердий дуб, Тарас Шевченко,
встояв на своїх ногах до кінця щирим не
хибним українцем. Хата. XXI.
Нѳхйбяе, нар. 1) Безошибочно. 2) Не
уклонно.
Нѳхйбний, а* е. 1) Безошибочный, безпорочный. Я Ж; за правду за нехибну буду
Бога• прославляти. 2) Неуклонный.
Н&хіть, хотн, ж. Нежеланіе, неохота.
В ін з нехіттю це робить.
Нехлюйство, ва, с. Неряшливость.
Желех.
Нехлю я, люї, ж. Неряха.
Нбхотя, нехбтячи, нар. Нехотя. П'яні
а діти і нехотя правду скажуть. Ном.
№ 8079. Хиба я зумисне йою бив у ніс:
нехотячи—ми боролися, я його й теє, а
він носом об ослін. Канев. у.
Нѳхрещбний, а, е. Некреіденный.
Мене мати породила, нехрещену положила.
Шевч. 28.
Нбхрист, та, лі. Нехристь, не христіанинъ. Із своїм хоробрим гетьманом Серг
пягою Йваном тяжко нехриста розбивати.
Макс. (1849). 30.
Нбхта, ти, до.=Н ахта.
Н бхтування, ня, с. 1) Незаботливость
о сохраненіи чего. 2) Пренебрежете.
Нбхтувати, тую, еш, гл. 1) Не бе
речь, небрежно относиться. От одежа в
йою й гарна, коли ж він нехтує нею. Гадяч. у. Нехтувать одежину. Ном. № 11133
Вона грошима нехтує. Борз. у. 2) Прене
брегать
Н ехтянйй, &, б Нефтяной. Набра
лась нехтяного духу. Стор. МПр. 168.
Нѳхтйика, ки. ж. 1) Нефтяной коло
дезь. 2) Сосудъ для нефти.
Нехуп&вний, а, ѳ. Неграцюзный, не
красивый. Ном. Л? 6649.
Н ехуткйй, &, б. Нескорый.
Нѳх^тко, нар. Нескоро. Як мощк го
рить, так нехутко робить. Ном. Л» 10909.
Нѳдвіченнй, а, е. Непокрытый цвѣтами. Ой у лузі калинонька нецвіченая,—
туди іш.м дівчинонька невгнтная Мил.
Св. 7.
Неднбта, ти. ж Порокь. Лучче цнота
у болоті, як нецнота у золоті. Ном Л? 4447
Нбцьки, цьок. ж. .нк.=Н очви Проскуров. у.
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Нечая—Нещасниця.

т НечУй-вітер, тру, м. 1) Раст, Шега*
Нѳчай, чаї, ж. Круглое отверстіс въ
іішп Гііозеїіа. Ой поріс чебер під нечуйцентрѣ мельничнаго жернова. Черниг. у.
Нечбвля, вл я и нечбв’я, в ’я, с. Упо вітхюм. Нп. 2) Раст. Веііів регепщз,
требляется только съ предлогомъ зг 3 не- Шух. І. 21.
Н ечулий, а, ѳ. Бѳзчувственный, не
чёв’я. Изъ ничего. 3 нечев'я, а базар в степу
як треба став. Греб. 372. У Кулиша это чувствительный. К. МБ. X. 17.
слово имѣетъ болѣе самостоятельное полоНечулість, лости, ж. Безчувственженіе и употреблено въ значеній: ничто ность, нечувствительность.
жество. У нас на Вкрагні%серед забутих
Нечупёйда, ди, об.= Н ѳ ч у пара. Желех.
степових могил, мужицька мова піднялась
Нѳчуп&ра, ри, об.г=Нѳчепура.
із нечевля до високости всенародньою жалю,
Нѳчуп&риий, а, ѳ. Безобразный; не
плачу, піднялась до поюрджування великою
гординею і до погрожування великій потузі. ряшливый. Я б гг й забрав (за себе), так
вона дуже нечупарна. Кобел, у.
К. ХП. 129. См. Знечев'я.
Нѳчуп&рно, нар. Безобразно; неряшливо.
Нѳчѳп^ра, ри, об. Неряха. Та то,
Нѳчуствбнний, а, е = Н ѳ ч у л н й . Ва
каже, така нетіпаха, нечепура— куди їй.
сильк. у. Робила й не спала, поки аж неРудч. Ск. II. 48.
Нечепурний, й, 6. 1) Некрасивый, не чуственний сон обняв її коло колиски. МВ.
хорошій. Як річ така прийшла до Турна.. (О. 1862. III. 62). Упав зразу на землю і
то так мерзено іскрививсь, що тварь зро став нечуственний, а потім очуняв та й
билась нечепурна. Котл. Ен. VI. 63. 2) Не прохворів півтора місяця. Екатер, у.
НѳчУтнйй, а, е. Неслышный.
ряшливый.
Нѳч^тнб, нар. Неслышно.
Нечбпурно, нар. 1) Некрасиво; нехо
Нешѳрѳтбваний, а, е. 1) О зёрнѣ: но
рошо. 2) Неряшливо. 3) Плохо, нехорошо.
Отто тільки нечепурно, що москаль взявся очищенный отъ шелухи передъ помоломъ.
по нашому і про нас писати, не бачивши 2) Нешере^бвана шляхта. Захудалая, обѣдзроду краю і не знавши звичаїв і повір'я нѣвшая, необразованная шляхта. Пан Кулінеъкий був собі шляхтич з тіеі дрібної
нашою. Котл. НП 400.
нешеретованої шляхти, гцо крізь щаблі ви
Нечбсаний, а, е. 1) Непричесанный. літає. Св. Л. 275.
2) Нечесані панночки. Раст. №£е!а сіаіпавНешлюбний, а, е. Впѣбрачный (о
сепа, дѣвица въ зелени.
ребевкѣ), невѣячанный (о супругѣ).
Нечбсинй. а. ѳ Нечестный
Нѳшпётний, а, ѳ. Изрядный., Один
Нечесність, ности. ж. Нечестность.
був
Турн царьок нешпетний. Котл. Е
Нечбсно, нар . Нечестно.
IV. 17.
Нёчѳть, ті, ж . У товарищества овчинНещадйи, му, м. Пустыя щи. Мнж
никовъ при дѣлежѣ ими овчинъ: кожа,
187.
оставшаяся безъ пары. Вас 156
Нѳщадймий, а, е. Никуда не годный,
Нечистий, а, е. 1) Нечистый, гряз
ничего
не стоющій. Голь нещадима. Ном.
ный. 2) Чертъ. Нечиста сила. Злые духи.
№
1513.
Нечиста мйти. Чертова мать, чертовка. Яка
Нещаслйвий, а, е. Несчастливый, не
нечиста мати тебе сюди занесла? Стор.
счастный.
Прости мене нещасливу, я од'
Нечистість, тости, ж .—Нечистота.
тебе
одрікаюсь.
Стор. МПр. 55.
Желех.
Нещаслйвість, вости, ж. Неудача,
Нечисто, нар. Нечисто, грязно.
горе.
Нещасливость світа—збавилося літа.
Нѳчистотй, тй, ж. Нечистота.
Ном.
№ 10179.
Нбчисть, ти, ж . Нечистота, грлзь.
Нѳщаслйво, нар. Несчастливо; не
(Свиня) усяку нечисть жере. Мнж. 149.
удачно.
Лопатою нечисть відкидаю т ь. Ном. №8059.
Нещёсний, а, ѳ. Несчастный. Ой я
Нечіп&й-8Ілля, л я , с. Раст. Вгуопіа
нещасний,
що маю діятиЇ Полюбив дівчину„
аІЬа.
та
не
можу
взяти. Нп.
Нечбпити, плю, пнш, іл. Хворать, боНѳщ&сник, ка, м. Несчастный муж*
лѣть. 1 на людей було нездорово се літ о ,
чина. (Маркіянъ Шашкевичъ. Желех.).
т ак що й т епер нечоплють.
,
Нѳчбса, си, об. Непричесанный, неНещ&снйця, ці, ж. Несчастная жен
причесанная
щина. Ой де ж наша нещасниця, гцо да

Нещастя—Низькорослий.
нас немає? Чуб. V. <528. Уи. Нещйснйчка.
Моя й дочко, моя й нещасничко! Мил. 219.
Нещйстя, тя , с. Несчастье. Баїацтво
дме, а нещастя те. Нон № 1592.
Нѳщйрий, а, е. І) Неискревній. 2)
Не настоящій Нещире то золото, хоть і
сытиться.
Нещйрість, рости, ж. Неискренность.
Що то політика? — Нещирість, Ном.
№ 950
Нещиро (ѳ), нар. Неискренне. Покинь
нещире мене кошти. Чуб.
Нещільно, нар. Неплотно..
Нѳ-щб, нар. Не очень, не особенно, не
таїсь. Не-що довго. Не-гцо давно. См. Що.
Неякййсь, мчьст* Какой-нибудь. Стала
трястись, думали спастись неякимсь пормЫом. КС 1882 IV 170.
Нвяснйй, й, 6. Неясный, темный.
НѳАсно. нар. Неясно, темно.
Нйва. ва, ж Бсиаханное иоле Орися ж
ти, моя ниво, долом та играю, та заайся,
чорна ниво, волею ясною. Шевч. 652. Ум.
Нйвка, нивонька. Ой ми нивку виорем, ви
орем, й а ми просо засієм, засієм. Мет. 297.
Нйвний, а, е Нолевой.
Нйвонька, в я , ж. Ум. оть яйва.
Нявбра, ри, ж. Овца, родившаяся въ
нрошломъ году и перезимовавшая уже зи
му. Херс.
Н нв’й, в'А, с. Пахотное поле, пахоть.
Переорювали папське нив9я. Мир. ХРВ. 106.
Довго розглядав зелене нив'я. Мир. ХРВ. 5.
Жайворонки... заливаються собі по - над
нив'ям. О. 1862. IV. 62. Тепер саме дикі
качки по нив’ях пасуться. Черном. По
нив'ю погана дорога. Міус. окр.
Нйдіти, дію, вої, ід. Прозябать, из
нывать, скучать. Та ти пішов би між
хлопці, погрався б! Чого нидієш у хаті?
Св. Л. 39. Нидієте, а не (живете. Мир.
ХРВ. 87.
Нйжнив, ка, ‘М. 1) Въ картахъ: валетъ. 2) Нижник. Одинъ изъ распиливающихъ дерево на доски, стоящій внизу.
Нижній, я, в. Нижній. Не випрохав
нижньою, не випросиш вищою. Ном. № 981.
Н кж нйв, вй, лс. 1)=Нижник 2 . Борз. у.
2) Южный вѣтеръ, вѣтеръ съ низу рѣки.
См. Низовий 2 , Низовка.
Низ, ву, м. 1) Низъ, ниже лежащее
мѣсто. В ін і покотився на низ. 2) Долина.
Пішли низами. 3) Земли Войска Запорожскаго. Славна Чута товстими дубами, ще
славпіша Низом, козаками. Нп. 4) ми. Низи.
Нижній край невода. Азовск. Стрижевск.
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Ннвйтн, ннж ^, жеш, ід. 1) Низать,
нанизывать. Низала, низала намисто, та
нанизала тільки один разочок, а он ще
скільки не низаною. 2) Очима низати. Про
вожать взглядами, разематривать, прони
зывая глазами. Ти мені сорому наробила...
Тепер мене парубоцтво очима буде низать
і вдовш і впоперек: просвітки мені не буде.
Г. Барв. 105.
Низбньвий, низбсенькяй, а, е. Умѵ
отъ ннвьвйй.
Ниабнько, ни8бсѳнько, нари Ум. отъ
нйвьво.
Ннвннй, н й , с*7.=Ни80Вина. Н а той
рік треба й низини виорати.
НЙ8ИТИ, ийжу, 8ИШ, гл. Понижать.
Рушнйця нйзить. Ружье беретъ ниже цѣли.
Ннвійтй, йд^, дбш, ід. Снизойти. З
святою неба низійшла твоя і доля, і нет
доля. Шевч. 426.
НЙ8Е8, ки, ж. 1) Связка чего-нибудь
еаеизаннаго. 2) Рядъ. Стояли т і рашавт,
як вартовики, низкою. О. 1862. IX. 63.
Ннзбвбць» вцй, м. Запорожскій казакъ»
К. ЧР. 137.
Пнвбвйй, а, ѳ. 1) Расположенный по
нижнему теченію рѣки. 2)=Низовка. Мнж.
148. У Кухаренка: Юго-западный вѣт;еръ.
О. 1862. V. Кух. 38. Низовий вітер відки
не повійне, то самим долом котиться.
Черк. у.
Нивбвнна, нн, ж. Низьменность, лу
говое мѣсто.
Низбвка, кн, ж. Южный вѣтеръ,
Браун. 6. Мнж. 148. См. Низовий 2.
Ниэов’й, в ’й. с. Низовье. Ой топл/ивли
наші славні запорожці та по-над низов'ями
широкими та глибокими, та по-над лима
нами. Нп.
Ни8бта, тн, ж. соб. Низшіе. Ось то я
богослов, то треба дати почути низоті,—
щЬ вона проти мене/ Св. Л. 291.
Ннвьвйй, й, б. 1) Низкій. Через низь
кий тин усі собаки скачуть. Ном, № 4077.
2) Низький на бчі. Близорукій. Ном.
№ 8537. Ум. Низбиький, низькбнький.
НЙ8БКО, нар. Низко. Ум. Низбнько,
низькбнько. Сонце низенько, вечір близенько.
Чуб. V. 39. г
Ни 8ЬК0Д1Л, дблу, лс. Низменность,
низкое мѣсто. За високими горами, десь на
низькодолі. Міф. Н. 12.
^ '
Низькобвий, а, е. Близорукій. Лебед.
у. Канев. у. Васильк. у. Мнж. 187.
Нк8ькор6олий, а, є . 1) Низкорослый,
малорослый. Комиш низькорослий. О. 1862.
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Низькостеблиця—Ницьма.

У. ЗО. 2) Низкій. Сю старосвітську низьпорослу хату, К. МБ. X . 9.
Низькостбблиця, ці, ж. О 'капустѣ:
съ короткимъ стеблемъ, съ кочнемъ, сидяіцимъ низко при землѣ. Капут а моя
низькостеблиця. Грин. III. 229.
Ндойнин, на, м, 1) Живущій въ ниж
ней части села. 2) Живущій въ бассейнѣ
нижняго теченія рѣки.
Ник! меж. отъ ник&ти; глядь! Н ик,
аж там бик. Ном. Л» 7892. Ник! як сучка
в иек. Ном. Л* 3040. Сидимо тут і бала^
паемо. А тут у хату ник старийу побаш
чиє стару та й пішов.
Ник&ння, ня, с. Шатанье, хожденье,
блужданье съ мѣста на мѣсто.
Ник&ти, к&ю, івш, гл. Ходить, бродить,
слоняться, всюду заглядывая. Никає по
під постаттю, а діла не робить— і снопа
досі не вжала Бердич. у. За тим вовк не
линяє, що в кошару частенько никає. Ном.
№ 7208.
Никлий^ а, е. ІІоникшій, съ опущен
ной головой, а переносно: печальний.
Никлі ходять (воли), і їм потно, так як
і мені. Г- Барв. 338Н икнути, кну, неш, гл. Клониться,
наклоняться. Никли трави жалогцами, гну
лось древо з туги. К. Досв. А голова никне
набік, никне. Г. Барв. 116. Никнув аж
до землі з туги. Г. Барв. 345.
Н икнути, к н ^ ' нбш, гл. одн .. в. отъ
ник&ти. Завернуть, заглянуть. їй тепер
як тому чоловікові, що у степу заблудився:
і туди ткнися—пусто, / туди никни—
голо- Мир. Нов. II. 101.
Никол&ець, л&йця, м. Раст. Егуп^іит
р іап и т Лв. 98.
Н йко н и , н ів , м. мн* 1) Третій день
нослѣ лраздниковъ. Валт. у. 2) Нйкони лоівйти— Никати. Що його робить?—Никони
ловить. Ном. Л* 10345.
НйнеЧка (и), нарг= Нині. Вх. Зн. 41.
Нйні, нар. -Сегодня. Бодай мій ворог
зт в, що нині за день. Ном. № 4037. Від
нині бачитимете небо відкрите. Єв. І. І. 51.
Нйніка, мар.=1Іині. Бх. Зн. 41.
Нйнішній, я , в. Сегодняшній. Нехай
я од нинішньої днини належу до вашої
дружини. Федьк. І. 96.
Нянька, нар.— Нині. Бх. Зн. 41.
Нйньки, ка/?.—Нині. Ниньки живеш,
сі завтра гниєш. Ном. & 8262.
Нйридя, ці, ж. Рана, послѣ того, какъ
нрорветъ нарывъ.

Нирка, ки , ж. Почка (у животнаго я
человѣка).
Нирнути. См. Н и р я ю .
НирбК, рк&, М. НырЯНІе. НирКІ ДЙТКг
Нырнуть.
Нирцбм, нар. Ныряя.
Нирйти, рйю, еш, сов. в. нирнути,
рн^, нбш, гл. Нырять, нырнуть.
Нити, нйю, еш, гл. Ныть* Вийшла
з села— серце ниє. Шевч. 75.
Нитй. См. Нить. 2.
Нйтитися, нйчуся, тишся, гл. Истре
пываться. Ткацьке начиння нититься.
Кіев. у.
Нитка, ки, ж. 1) Нитка. Батіг це
нитка, не увірветься. Ном. № 1286. По
нитці дійти до клубочка. 2) Вертикально
стоящая палка в витушці: нижний ея ко
нець вдолбленъ въ основаніе снаряда. См.
Штоипель. Чуб. VII. 410. Ум. Ниточка.
Н иткопл^т, та, м. Путаюіцій нитки
(презрительное прозваніе ткача). Ой ти
ткач, ниткоплут, а я королівна. Нп.
Нитбта, ти, ж. Раст. Ьусоросііит зе1а£о. Шух. І. 20.
Нйточка, ки, ж. Ум. оть нйтка.
Нить, ті, ж. 1) Нитки. Купіть ту
нить, ... а тоді найміть рибалок, хай
з т ії ниті та вив'яжуть невідь Мнж. 24.
2) мн. Нитй. Часть ткацкаго станка, сквозь
которую проходить основа. Тобі, мати,
нити й бердечко, мені давай полотенечко.
Мет. 212.
Н й т я н и й , а, в. Нитяный.
Ниц&к, к&, ле. Низкій душею человѣкъ; низкопоклонный льстецъ. К. Бай.
75. Покиньте зараз римських нишків. К.
ПС. 95.
Ницелбв, ву, м. Раст. Заііх герепь.
ЗЮЗО. I. 134.
Нрций, а, ѳ. Подлый, низкій, пошлый.
Як ница собака, знишку рве. Ном. № 3039.
Дітки мог!— коже тоненьким ницим го
лоском. К. ЧР. 262. Чортяці ницу душу
продаєш. К. ІІС. 35.
Ницість, цости, ж. Низость, подлость.
К. Дз. 40.
I. Ниць, нар. Нпцъ, ничкомъ. Він
так нииь і гепнувся. Мнж. 131. .
II. Ниць, ці, ж .--Н ить *1. Сидить
дівка в темниці, шиє чепець без ниці. Нозі.
№ 145 (стр. 295).
Ницькб, ка, м. ? Грицько-ницько по
болоту літав, жабенята хватав. 11ог.
Ницьма, нар.— І. Ниць. Бо лежали на

Ни дюватй^-Нівечити.
зем лі ницьм а , підлом ивш и р у к и п ід і олову.

Новомоск. у.
Ницювйти, цюю, еш, гл. Выворачи
вать на изнанку.
Н йчельниця и нйчѳниця, ці, ж . См.
Н ачиння 3.
Нйш кавка, ки, ж. Проныра, пролаза.
Нйшкати, каю, еш, гл. Шнырлть.
Нйш кнути, кну, неш, гл. Молчать.
Нйшкои, пар. Потихоньку, украдкой,
шепотомъ. Щ ось нишком балакали. Ном.
Лг 12832. Ой брат сест ру заверт ає , а не
віст ка нишком лає. Нн. Я , мамо, нишком
прийш ла. МВ. І. 72. Я к хт о хоче, т ак по
своїй м ат ері й плаче: їден нишком , др у
гий в голос. НВолын. у. Ум. Нищечком. Ой
випийм о , кумо моя, собі рищ счком. Грин.
III. 655.
Нйшпорити, рю, риш, гл. Шарить, ис
кать. П о киш енях ниш порит и, обш укуват и
наче злодія. Г. Барв. 441. Чого т и ниш 
пориш у соломі? Берд. у.
Нйшпорка, ки, об. 1) Человѣкъ. по
стоянно чего-то ищущій, во все сующій
свой носъ для развѣдыванія. Годі нигипоркою ходит и на довідки до нас. 2) ж . Шареніе, исканіе. Пітй по нишпорках. Начать
выискивать, шарить.
НЙЩѲЧКОМ, нар. Ум. отъ нишком.
Нйщий, а, е. - Старець. Оддай ни щ гш , а собі н і з чим. Ном. Л? 4758.
Нищити, щу, щиш, гл. Разорять,
уничтожать.
Нйщитися, щуся, щишся, гл. Разо
ряться, уничтожаться.
Нищотй, ти. ж . Нищета. Лебед. у.
Нищ^н, в&, м. Нищій; попрошайка.
Я к пробували вік свій нищ у нами, т ак з го
лоду т а з нуж ди й помрете. К. ІІС. 84.

Нищенство, ва, с. Нищенство; попро
шайничество. Я нищ уном при церкві був.
П окинув і я своє нищ унство т а

на

Січ!

К. ИС. 94.
Ні, нар. 1) Нѣтъ, не. П ідеш т и до
його?— Н і. Скаж и правду т и мені, а чи
любиш мене, а чи ні? Нп. Н і з ким мені
розмовлят гі до білою світ а. Нп. Н і на кого
ж алкі/ват и. Мет. 259. 2) Ни. Нічого не
брали: ні торбини, ні хліба. Єв. Мр. VI.
8. Ні в ейх, ні в тих. Въ недоумѣніи, въ
нерѣіпимости, растерявшись. Сам Т урн
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одруж или? Г. Барв. 306. То було ніколїії
й не загляне в наш у х а т у , обминає наш
двір десятою вулицею „ .... а ц е колись од
ного дня , ні сіло, ні впало, П араска р и п н а
ш ими сінсш ними дверима. Левиц. ІІЙО*.

І. 378. Ні сюди, ні тудй. Для обозначенія
неловкаго или затруднительно положе
ній. Чуб. І 275. Тепер мені так, що ні
сюдй, ні тудй. Я теперь въ крайнє неловкомъ (затруди ительномъ, без выход номъ) ію-ѵ
ложеніи- Н а їх а л и гості, вона (пані) й яокликала якоюсь т ам М и к и т у , що р у б а є
т ам дрова... і звеліла розносит и ч а ї... Р а з
по р а з смик т а смик за п ол и :— „Сю ди,
М икит о! Т у д и , М и ки т о !*... П а н і якось не
пот рапила за полу , т а за очкур і смикнула,
а він, гаспидів, т а був заш моргом... Зо ставсь М и к и т а з чаями посеред хат и , мов
кінь сп ут а н и й , т а повернувшись до паніг:
„С ю ди, М ики т о! Т уд и , М икит о! От т епер вже *ні сюди М и к и т і , н і т уди!*. Ве

сел. Оповідач, Л? 42. 3) Ні на віщо и ні
на що. Ни къ чему. Оддасте мені те, що
вам у дворі н і на віщо не потрібне Г.
Барв. 196. Ні н і що звівся, а) Разорился,'
обѣднѣлъ, прожился, б) Обезсилѣлъ, исхудалъ отъ болѣзни, горя и пр. 4) Ні в світі.
Ни за что, никогда. О т ж е, було, й плаче,
і т уж ит ь, і н арікає на долю, а м ат ері
ні в світ і не пож аліється. Г. Барв. 112.
5) Ні за віщо. За ничто. С т арі гроші п і
дут ь ні за віщо. Лебед. у.

Ніб, Ніби, нар. Будто, точно, словно;
молъ; такъ сказать. Н іб и русавки Клеча
ними свят кам и вигукуют ь. Ном. Л? 280.
Т а й т оркнув свою моюдою: прим ічай ніби.
ніби його син,
т а був, бачте, у школі.

МВ. І. 110. Отеє ж він

Нів, нову, лі. ІІоволуніе. Гайсин, у. и
Желех.
Нівець. Употребляется въ ныраженіяхъ: 1) Пішло в нівець. Пошло прахомъ.
П іш ло эіс твоє усе добро в нівець. Нп. 2)
В нівець повернути. Обратить въ ничто.
Ж ид, пан т а нім еиь— усе повернуть у н і
вець.
Н івечиння, ня, с. Порча; уничтоже-

всякаго невода, совершенно неожиданно.

иіе, разореніе
Нівечити, чу, чиш, гл. 1) Портить,
уничтожать, обращать въ'ничто, разорять.
Свою одеж ину нехт ує , скот нівечит ь. Ном.'
№ 10779. 2) Мучить, издѣваться, жестоко
обращаться. Дит ино моя , чоіо ж т вій
т ат о мене нівечить? Г. Барв. 109. Р о 

Одною р а з у сей дурень їй каж е т ак— ні
сіло , ні впало: добродійко , чи ви б мене не

били глузи їм досадні, гірш
цию н. Котл. Ен. V. 32.

ст оїт ь ні в си х, ні в т и х і реп ет ує на
своїх. Котл. Ен. Ні с і л о , ні впало. іБезъ

нівечили, я к
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Нівроку— Нікчемно.

НіврАку, -нир. Не сглазить бы. Бач як
поправивсь, нівроку рому.
Нігде, нар.=.Ніде.
Нігдб, кар.=ВідА.
Н ігдн, «ар.= Н ік6л и . Бідному нігди
нічого не мати. Ном. № 1471.
Н ігйч, нар. Ничего, нисколько. На
спїіл вона схилившись плаче, нігич одвгту
не дає. Алв. 40. По лівий бік Дніпра міста
нігич не походять на тогобіцькі. Св. Л. 72.
Ніготь, гтя , м. Ноготь. Правди на ні
готь, а прибавиться на лікоть. Ном.
№ 7018. Ум. Нігтик. І на нігтик не дав.
Ничего не далъ. Челядників, челядок дер•
жав, свої плугатарі були; а нам %на ніг
тик нічого не зоставив. Г. Барв. 174.
Ніде, нар 1) Негдѣ. 2) Некуда. Йому
ніде дітись.
НідА, нар. Нигдѣ. Хоч голий біжи, то
ніде нема
нікого. Ном. № 1918. І
£
Нідра, дер. с. мн. Встрѣчено въ вы
ражен іи: Пійтй по нідрах=Пітй по нйшлорках. См. Нишпорки. Мнж. 168.
I. Ніж, ножА,ж. 1) Ножъ.СкладАниЙ ніж.
Карманный, складной ножъ. Левиц. Пов.
228. Ум. НАжик. 2) — у плузі = Чересло.
Шух. І. 165
II.Н іж ,*». Нежели, чѣмъ. Бог мае біль
ше, ніж роздасть. Ном. № 58. Лучне було
дівчиною, ніж тепера молодицею. Мет.
НіжА-ні, нар. Рѣшительно никакъ, рѣшительно ничѣмъ. Щоб ти ніже-ні не
сміла мішатись у суд мій. О. 1862 VI
Костомар. 59.
Ніженька, ки в ніж ечка, ки, ж. Ум.
оть ногА.
Ніжи, де.=Н іж . Воліла би-сь в мене
той ніж вгородити, ніжи-сь мала то до
мене слово вимовити. Грин. III. 214.
Н іж итися, ж уся, жишся, гл. Ніжить
ся. Чому не йде до свого діла? Що вона
ніжиться, мов пані з Басані? МВ (О
1862.г ІП. 43).
Ніжка, кн, ж 1) Ум. оть ногА. 2)
Ножка мебели, снаряда.
Ніжли, сз.= Н іж . Галиц.
Ніжна, жен, мн. Ножъ в сугак (см.)
въ кожаныхъ ножнахъ, привѣшиваемые
гуцуломъ къ поясу. Шух. 1. 126.
Ніжний, а, е. Нѣжный. Хоч чорна,
та моторна, а біла— дуже ніжна< Ном.
№ 8534. Ум. НіжнАнький. Притуливши до
рота ніжненьку пучечку, вона думала. Ле*
ввц. 1. 534.
Ніжно, нар. Нѣжно. Ум. НіжиАиько.
Н ізвідкіля» нар. Неоткуда. Нам ніз

відкіля сподіватись грошей великих. & (О.
1862. III. 23>
НізДрА(й), рй(і), ж. Мездра. Мнж- 187.
НівдрувАтнй, а, е. Ноздреватый^ по
ристый.* Хліб такий ніздруватий.
Н іздря, рі, ж. Ноздря. Так 9 ніздер
полум'я і п а ш . Ном. № 10227.
Н і 8ін А и тзін А у стріть. Роды гу
цульской вышивки. Шух. І. 157— 159.
НІзка, ки, ж. 1) Мякоть въ тыкві.
Шух. І 142. 2) Въ дереві: слой, находлщійся непосредственно подъ корою, сашЬ іат. Шух. І. 176
НІ8чймний(ній), а, е(я, в). Безъ всего,
безъ приправы. Нізчимний борщ, неначе
пійло. Ном. № 12313. Нізчимня страва.
Г. Барв. 441.
Н ікогісінько, мгьст. Рішвтельно ни
кто. Г. Барв. 352.
Ніколи, нар. Некогда, н ітъ времени.
НікАли, нар Никогда. Такий мені, не
божата, сон приснився, бодай ніколи не
явився. АД 1. 210.
Н іколитися, литься, гл. безл. Не хва
тать, не доставать времени. Я б тобі *
радніший пособити, так і мені так шко
литься. Волч у.
Нікольство, ва, с. Недосугь, отсутствіе свободваго времени. Сим. 198. За
оцим нгкольством і отченашу не про
читав.
Нікуди* нар. Некуда Наставляй шир
ите, а то, бач. нікуди сипать. Ном. № 4735.
Н ікуди, нар. Никуда.
НікудАю, нар. Некуда, н ітъ пути
(употребляется только, когда говорится о
дорогі) От ти еже назад не вийдеш. бо
нікудою Рудч. Ск. II. 97.
НікчАмний, а, е. Ничтожный, ни къ
чему ве годный. Нікчемного ви роду• Ном.
НікчАмник, ка, м. Негодный, ни къ
чему неспособный человікъ. Мир. ХРВ- 87.
НікчАмниця, ці, ж. 1) Ни къ чему
негодная вещь; безділица. На ш о ие воно
вам оці наші пісні? Нікчемниця.1 Алек
сандров. у. Слов. Д. Эварн. 2) Негодная,
ни къ чему неспособная женщина
ШкчАмиість, ности, ж. Ничтожность,
ничтожество. К. Грам. 46.
НікчАиніти, нію, еш. гл. 1) Портить
ся, вырождаться, превращаться въ ничто
жество. Забували Бога, нікчемніли в грі
хах і роскошах. Б. Грам. 72. 2) Оскуд і 
вать, бідніть.
%
НікчАжно, нар. Ничтожно; ви къ чему
не годно.

Пільга— Ніч.
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Німч&к, кй, м. •!) Нѣмой человѣкъ*
Нільгб, нар. Нельзя. Одно я сорт
2) Нѣмецъ.
лаю ,— пільга ним ділишся. Мкр. Н. ЗУ.
Німчик, ка, лг. Уы. отъ німець.
Нім. сз. Прежде чѣмъ, пока. Три свічки
Німчин, на, лс.=Німець 1. З ким я
гепалаАО, нім ся нарадили. Гол. 1. 62.
буду
сю ніч ночувати? .Чи з турчином,
Німець, мця, м. 1) Нѣмецъ. 2) Родъ
чгг
з
німчином,
ой чи з поляьом? Чѵб. У.
дѣтской игры. О. 1861. XI. Спид. 37. Ум.
885.
НІмчик.
0
Німчити, мчу, чйш, гл. Онѣмечинать.
Німбцький, а, ѳ. Нѣмсцкій. А тут є
якась німецька штука. Рудч. Ск. 11. 150. Желех.
Нірка, ки, ж. 1) Ум. отъ норй. 2 ) =
Німеччина и Німбіцина, ни, ж. Н е
Нирка.
Ном. А? 1722.
мецкая земля. Бо ще разів три энснюся
Ніс, носа, м. 1) Иосъ. Носом закру
в Німеччині, в Туреччині. Чуб. И далекій
тити.
БыТь недовольными, виражать нестороні, в якій,— про те не знаю,— мабуть
удовольствіе.
Та й закрутив же носом
с Нгмещині, а може і в Китаю. Греб. 379.
наш
Кузьма
ТроХимовгьч,
неначе тертою
Німйй, &, 6. Ні.мой; безгласный. Глу
хою а німого спроси не допитаєшся. Ном. хріну понюхав! З біса бо йому досадно стало.
Л: 8568. Поділюся моїми сльозами, та не К в. 1. 149. Ніс під себе. Сконфузиться,
з братом, не з сестрою,— з німими і ті- оробѣть. Не гцо бо що, наче н чоловік щи
нами, Шевч. 135. А щоб тебе в німі дош рий, а як прийдеться до діли, то й ніс
ки положили! Проклятіе: иожеланіе смерти. під себе. Носа втерти. Убавить спѣси, оса
Г. Барв. 225.* Ум. Ніиенький. Ой постіль дить. 2) Клювъ птицы. 3) Носокъ обуви.
Шух. I. 121. 4) Родъ игры въ карчи. КС.
біленька, а стіна німецька. Чуб. У. 1.
Німиця, ці, ж. Раст. Лаіига зігашо- 18£7. V I . 470. Ум. Н о с и к , н о с и ч о к , н о с о к .
Ув. Носюра, носяна.
зшіп) Ь.£ ЗЮЗОі І. 121.
Н ісенітниця, ці, ж. Чепуха, вздоръ.
Н ім іти , мію, еш, гл. Нѣмѣть. Мати
Вигадує
нісенітниці.
дивиться на неї, о<) злости німіє. Шевч.
Ніт,
нар.—
Ні 1. Галиц. Там люде добрі,
23. Поле німіє. Шевч. Біль німіє іщюхи.
де мене ніт. Гол. III. 84.
Німка, ки, ж.— Німкеня.
Н ітитися, чуся, тишся, гл Жаться,
Німкбня, ні, ж. 1) Нѣмая. 2) Нѣмка.
съеживаться.
І нітився в сусіда під двет
Німо, нар. Нѣмо; безгласно; молчаливо.
рима.'
К.
Іов.
66.
У хаті сумно, німо. Мир. Нов. 1. 134. На
Н ітник, ка, м. Раст. НеІіапіЬетиш
мене мати якось приглядається, наче що
ѵиі^аге.
випитує німо. Г. Барв. 238.
Ніхто, нікбго, мнет. Ни кто. Ніхто
Німбта, ти, ж. \) Нѣмота. Мов поні
з
Богом
контракту не брав. Ном. А? 36.
міли усі. 1 збоку дивлячись, видно, як та
німота кожною гнітить. Мир. Пос. І.
Ніхтогісінько, мгьст. нескл. Рѣиіи131. 2) соб. Нѣмые. 3) соб. Нѣмцы. М і тельно никто. Це ти брехню провадиш, бо
рялися з москалями. з ордою, з султаном, ніхтогісінько не чув і не бачив такою.
з німотою. Шевч. 130.
Ста род. у.
Німт^р, р& и німтурй, рй, м. Нѣмой.
Ніц, л и ь т.= Н іч о го . Панич не знав
Німув&ти, м^ю, еш, гл. 1) Быть нѣ> ніц. Ном. А» 1164.
•мымъ. 2) Безмолвствовать. Німує все, мо
Н іцитися, цуся, цишся, гл. Жаться,
лила могилою. Г. Барв. 467. Німує розум, съеживаться; прокидываться бі.днымъ. Усяк
серію замірає. К. ЦН. 187 Аж подумати буде щулитись та ніцитись, гцо грошей
гірко, як ото людина гарна зникла німу нема. См. Нітитися.
ючи з-посеред миру Божого. Хата. 64.
Ніцув&ти, ц^ю, еш, іл. Уничтожать.
Німув&тий, а, е. 1) Заикающійся. 2) 'Хто собі гцо обіцує, тоє Бої ніцує. Ном.
Молчаливый.
А- 19
Німфа, фи, ж. Нимфа. Ти вітаеги, як
Ніцька, прилаг. Въ вираженім. Ніч
у пюіо Н у ми тая німфа Егерія. Шевч. 240. ніцьку. Всю ночь. Ном. А? 7789.
Німців, дева, е. Принадлежащей нѣмцу.
Ніч нбчі, ж. Ночь. Плачуть мог очі
Німчй, ч&ти, с. Маленькій нѣмецъ. темненької ночі. Мет. 92. Ніч-уніч. Каж
.Желех.
дую ночь. Денъ-у-денъ, ніч-у-ніч не пере
Німч&й, чай, м. Нѣмецъ. Ой дай, ставала мати плакагпи. Мир. Пов. II. 44.
жінко, нагая, проучити німчая. Ном. Ніч ніцьку. Всю ночь. 1 сидить він так на
.V. .943.
призьбі, часу не мірючи,— коли сидить ю
0

*Шчвидний—Новитися.
не допросишся. Ном. Л* 4680. Не буде з цього
дині/, коли і ніч ніцъку. МВ. (О. 1862.
98). Ніч зоріти. Не спать ночьЬ. У-ночі, пива ніякою дива. Ном. № 5650. Без ніНочью. Ум. Ніченька, Нічка. Аж застигла йкого. Безъ всякаго.
Нійко, нійково, нар. Неловко, не по
Її.нічка € дорозі. Рудч. Ск. І. 15.
Н ічвйднвй, а, е. Непривлекательный, себѣ. Н і, Марку, ніяко мені матіррю си- ■
некрасивый. Яка зона стала нічвидна. діти. Шевч. 113. Тому й зовсім ніяково
стало. Ном, 880.
Уманѵ у.
Но, сз. 1) Только, лишь. Чи всім лю*
Н іченька, н іч к а, ки, ж. Ум. оть ніч.
дям таке горе, чи по мені молоденькій?
Нічий, чий, е. мѣст. Ничей.
Нічичирк! межд. Ні-гу-гу! Цыцъ! Кажи Грин. III. 248. Так і на всьому, шо но.
ти, Яремо, а ти, Хомо, нічичирк! 0 . 1862. * ідол робив. Драг. 15. Гляди ж, прийди, а
по тільки не прийдеш, то буду на тебе
VI. Костомар. 45.
Н ічліг, гу, лс—Н очівля. • В веиерній гніватись. Грин. III. 502.2) Же, ка. Г ляди-но! Слухай-но! 3)=Але. (Рѣдко употреби
зорі тримаєш нічліг. Федьк.
Нічліж&нин, на, лс. Ночлежникъ. Ле дяется и. только некоторыми писателями).
бедин. у.
4) меэісд.— Ньо.
Новйк, кй, м. 1) Новичекъ. К.- ПС. 106.
Нічний, 6, 6. Ночной.
2)
Луна
въ новолуніё, молодой мѣсяцъ.
Н ічник, кб, м. Въ жилищѣгорныхъ
гуцульскихъ пастуховъ тотъ изъ нихъ, иа Подольск, г.
Новбнькнй, а, ѳ. Ум. отъ новйй.
обязанности котораго лежитъ пог(держивать
Новий, й, б. Новый. Новйй рік. Новый
ночной огонь, варя на немъ завтракъ, и
сторожить всю стоянку. НІух. I. 216, 190. годъ. Н а щастя, на здоров'я, на пюй Но
вий рік, щоб було ліпше, як торік. Ном.
См. Ночник 3.
Н ічниця, ці, ж. 1) Родъ больіиой .№ 347.
Новйк, ка, л</=Новак 2. Зійшов мі
удочки, которая ставится на ночь. Вх. Зн.
41. 2) Одинъ изъ злыхъ духовъ (по вѣро- сяць ще й новик. Чуб. V. 18.
віш іям ь гуцуловъ). Шух. I. 43. 3) мн.
Новйнй, нй, ж. 1) Новость. 2) Не
Безсонница. Нічниці напали, та казав би- давнее ироисшествіе. Тоді козак у війську
ніч, дві, а то ось тиждень вже затою буде, пробував, свою новину козакам оповідав.
Нічб, лмшм. ^ Н іч б го . Галиц.
ЗОЮР. І. 217. В славнім місті ВотумаНічогбнький, &} е. Посредственный- пах сталася новина: підмовила Катерина
Подольск, г.
багацькою сина. Гол. 1. 79. 3) Новь, но
Нічбґий, а, е. і) Плоховатый. Брати вина (земля въ- первый разъ вспаханная).
взяли собі лучних (коней), а дурню остався Поореш років три та й пускаєш знов на
н айгірш ий, нічогий. Чуб. Ні 409.2) Снос переліг, а *преш новину. ЗОЮР. І. 144. Да
ный. Наш господарь чоловік собі нічогий.
башт, Юрасько, батько твій, густо пше
Нічогісінько, мѣст. Рѣпгительно ни ниці на новині. Мет. 165. 4) Новое-пДатье.
чего. Хотів йому щось і подарувати, та Ном. № 4912. 5) Новый хлѣбъ, новыя
овощи, новая пиша въ данйомъ году. Н ог
дідусь нічогісінько не взяв, Г. Барв. 360.
зичений?—
каже Павло, краючи хліб,— Од
Нічого,- мѣст. Нечего. Нічого робити,
дамо,
серце,
оддамо новиною. МВ. (О. 1862.
Нічбго, мѣст. Ничего. Нічого не знаєБез нічбго. Ни съ чѣмъ, съ пустыми Бру І. 74). Діт и! попаде!., новина! а* йдіть на
Сюди!— Яка там новина?—Кавун, диня.
ками * Шщов без нгчою, Грин. ІН. 167.
Св. Л. 21. Я к гцо небудь уперве почина
Н іччу, нар. Ночью.
Ніщб, мѣст. Ничто, нечего. А до серия ють їсти (курча, яблуко, огірок), то пе
ніщо мені не доходить. МБ. Н- 12. Но* регинають за голову руку і загодовують:
зичте п'ятак срібла на сливи! ніщо з вами, нова новина3 щоб не болів ні 'живіт, ніробить. Лебед. у. Нічим. Ничего, не бѣда. голова. Константиногр. у. Ум. Новинка.
Нічим, що в нашого господаря мало паші,—
Новйнний, а , 8. Повинный, Повинне
п'оле.
Є ще р ного озеред соломи. Драг. 3.
Новйти, вльб, •вйш, гл. Обновлять, за*
Н ія к , нар. Нѣтъ возможности. Ніяк
мені йою взяти,— далеко лежить. Н іяк гй ново оуіѣлывать.
З дому: піти, бо нінакою дитину кинути.
Л овитися, влюся, вйшся, гл. Обнов*
Н ійк, нар. Никакь. Вона ніяк не ляться. Я к усякому свою одежу ./)авати.
підбіжить.'Рудч. Ск. І. І.
так вона ж не повиться, а все мизкається
Ній кий, а, б- Никакой. Ніяким богом та мизкається. Черниг. у.

Новици—Ногавв ця
Новйця, ці, ж. V Будемо ми (пчоли)
при саду рої роїти і меди ндсити у пана
господаря у йою бортях і в йою новинах.
Чуб. Ш . 392.
Новісінький, а, е. Новехонькій.
Новітній, я , в. Недавно появившійся,
новый. Це новітня пісня. Це новітній
пан. Уиан. у.
Ш во, нар. Вновь. Ново населилося село,
о давніш не було. Черк. у.
Новобранець, нц я, м. Новобранець
Випровожала матусенька енна да у тиг
новобранці. Лукаш. 72.
Новобр&нка, ки, ж. Новенькая, новичекъ-женщнна. Дітвора сипнула з хати
зустрічати новобранку - товаришку. Св.
Л. 79.
Нововірець, рця. м. Послѣдователь
воваго ученія, новой вѣры. К. ЦН. 297.
Нововірний, а, е. Относяіційсл къ но
вому учені ю Нововгрнг оповідання про світ
широкий, про науку правди. К. Бай. 135.
Нововірство, ва, с. Новое ѵченіе, слѣдованіе новому ученію. К. Бай. 81. По
спільство... стало взивати ляхами... прозелитів чесько-німецькою нововірство. К.
ХП. 115.
Новодр&нка, ки, ж. Изорванная ру
баха. (Насмѣшка: вмѣсто— новая рубаха).
Що-вечора і щоранку то й надінеш новодранку. Ном. А* 11241
. Новожбнець, нця, м. Новобрачный
Новожбння, ня, с. Свадьба? новолуніе?
Я к хто хоче, щоб евгрщки в хаті не води
лись, то... каже'. Свірщки-молодщ, ходіть
сюди, кличе вас м і с я ц ь на новоження. Чуб

І. 68.
Н оволітувати, туго, еш, гл. Поздрав
лять съ новымъ годомъ (1-го января), со
вершая ори этомъ обрядовый посѣвъ зеренъ въ хатѣ. Чуб. 111. 1 н 2.
Зовожлйнка, ки, ж. Родъ водки. КС.
1883. VII. 497.
Новоибдній, я, в- Новомодный. Вас.
210.
Новонаст&влѳний, а, е. БновВ на
значенный.
Новонает&ння, н я, с. Пакибытіё. Пійгиовши слідом за Мною, у новонастанню...
сядете також на дванадцяти престолах.
Св. Мт. XIX. 2а
Новоприст&нннй, а, ѳ» Вновь всту
пившій (въ общину). Що ж ви скажете
. новопристаннону, як прийде до вас? Хоч
сих ви не мутіть. Лавлогр. у.
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^ Новоирихбжий, а, е. Недавно нришедшШ, Поселившійся.
НовбрілЯй, я і, ж. Вспаханное весной
поле для ярового посѣва. Вас. 196.
Новорічний, а, е. Новогодній. Желех.
Новорождбяѳць, нц я, м. Новорожден
ный сынъ* Кланяюсь і хлібом, і вином, і
сином новорожденном. Чуб. ГѴ. 8.
Новорбчник, ка, м. Альманахъ. Сніп,
український новорочник. Зкрутив Александр
Корсун. Рік первий. Харьк. 1841.
Новосвіт, ту, м. Новыя вѣка. Встрѣчено у Кулиша: Шекстре, батьку наш,
усім народам рідний!.. Світило твор
чества, Гомере новоевгту. К. ХП. 70.
Новосблѳць, льця, м. Вновь поселив
шійся, новопоселенець
Новосілля, л я , с Новоселье. Кв. I.
113.
Новохрѳщбнець, нця, м. Неофитъ,
новокрещенный. Шевч. 605.
Новохрещбний, а, е. Новокрещенный.
Ногб, гй, ж., мн. нбги и нбзі. 1) Нога.
Вовка нот годують. Ном. № 7207. При
їхавши до владики, стала на порозі, вкло
нилася низесенько аж в самиї нозі. Закр.
І. 117. Скриплять чоботи на позіх. МУЕ.
III. 89. В нбги. Дать тягу, удрать. Которі
в плач, а хто в ногщ— тілько залопотіло.
МВ. (О. 1862. III. 62). В ін мене канчу
ком, а я в ноги. Канев. у. Ногб за ногою
ітй. Медленно идти Ішов захожий цпгіхо,
нога за ногою. Мир. ХРВ. 11 Обо&, Похню
пившись, мовчки тліли нога за ноюю. Мир.
Нов. II 49. Прид&ти ходи в нбги. Поспі
шить. Чим дуж придав ходи в ноги. Мир.
ХРВ. 9. До ніг уп&сти. Уоасть въ ноги.
КС. 1882. X II. 498. До ноги вирізати. Истре
бить до послѣдняго человѣка. Три дні рі~
зали усіх липовая, геть чисто, до ноги ви*
різали... г ноги не осталось. КС. 1883. І.
60. Также: до ногй попродати*— рѣшительно все продать (о домашевхъ животныхъ).
Попродали худобу до ноги. О. 1862.
114.
До ногй чбботи шити. Шить сапоги па каж 
дую ногу на особую колодку, а не об» на>
одну Гол. Од. 15. Догорй ногбми. Вверхь
дномъ. Желех. Усе догори ногами попере
вертав. Задерти нбги. Окочуриться, око*
лѣть. Желех. 2) Сорочі нбги. Р аст.= 0стріжка. Вх. Пч. І. 10. Ум, Ніженька, н і
жечка, ніжка. Літом ніжкою, а зімоюруч*
кою. Ном. № 559\
Ногавйцщ ці, ж. 1) Штанина. 2) мн.
Штаны суконные. КоІЪ. І. 41. Дівки вінки

Ноганки— Носитися.
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погубили,

й

парубки

ногавиці.

Чуб.

V.

1118.
Ногйвки, вок, ж . мн. Штаны изъ
холста. Угор.
Нбді, нар. Сокращенное иноді.
Ножйка, ки, м. Большой ножъ. Р іж ут ь мене ножакою г б'ють
кою. Ном. .V 505.

мене ломат

Ножанйй и лножѳнйй, 6, 6. Ножной.
къ ногамъ относя щійсл, на ногахъ нахо1 ЯШ1ЙСЯ Н о ж а т ст уп а. Сим 189. Ножені пальт . Мнж 42
Ножѳнй. нйти, с. Маленькая ножка.
ОбгО}юна. іедве. ледве несе ноженята Шевч.
266
Нбжик, ка, м. Ум. отъ ніж
Ножиці, ць, м. мн. Ножницы Вдарь
у ст іл — нож иці обізвуться. Ном & 6799
Ножінйй, й. 6= Н ож ан и й Ножгна
ст уп а Шух 1 161. 162
Ножковйй. й. 6 — пещ ення Заговѣнье
передъ маслянипею. коїла ѣдятъ студень
илъ свиныхъ ногъ Марк 153
Нбжні иів. м мн Ножницы для р і 
занім желѣза. Вернеднѣпр у
Ноздрйтий. а. ѳ -Н ізд р у в а т и й Пи
ряти н. ѵ Слов. Д Эварн
Нб8я. 8), ж дѣтск Нога. ВОЖКй
Н6ка ти. каю, еш, іл Понукать (ло
шадь), кричать но.
Норй. рй, ж I) Нора. 2) Жив Нурисіаепв ^іагеоіиз Шух. 1 22 См Нориця 2.
Ум Нірка. У в. Нороха. Мнж 69
Норйць, рцй, м. 1) Водолазъ Посилав
той купець нория , щоб пурнув у Агоре та
подививсь, за гцо він (корабель) т ам заче
пився Чуб. II. 17. 2) Родъ утки* нырокъ
Мего:и5 аІЬеІІиз.
Норйти, рю, рйш, и Рыть норы
Норйця ці і 090 1) Фистула Н ориш гноянки поробилися т а т ечут ь. Херсон у
Щ об тебе нориш сточили. Ном «V 13626
2) Полевая мышь, Нурисіаеиь апаііз
Желех.
Норйчуватий, а, е. Больной фистулой
Норівоньки, ків, м. мн. Ум. отъ но
рови. См. Норов.
Нбров, ва, м. 1) Нравъ. У тебе не т а кий норов і зроду був. Г. Барв. 502. 2) мн.
Капризы, прихоти. Ой сгдай , М арусенька,
на возч , да кидай батькові норови: що
первгї норови — попрядки, а д р у гії норови —■
досвіт ки. Ни. А я т вої норови добре знав,
т и м я тебе аж ніколи не зай м ав. Грин.

III. 208. Ум. мн. Норівоньки. Десь
м ила , норівоньки м ої знаєш . Чуб. V.

щ

593.
Норовистий, а, ѳ. Капризный, прихот
ливый; упрямый. Н а вгороді бузина
ренист ая, чорнявая дівчинонька норовистая.
Нп Норовистий кінь.

Норовйтися, влюся, вйшся. іл. Ка
призничать, упрямиться. Недоросток, моя й
мат и, норовиться. Чуб V 661.
Норовлйвий, а, ѳ=:Норовистий
Норбха. х я ж Уь отъ норй. Мнж
69. 40
Нороповйй. иорцовйй, а. ѳ Испор
ченное км марцовий, мартовскій. ЗОЮР 1.
203 Мет 378
Носйй сай. м Жукъ длинноносикъ
Носйк. кй. м 1) Носок: сапога. В д а 
рив йою носаком
2) Ударь по носу. 3)
Носильшикъ Роет.-на-Дону
Носйль. ля и 1)=Н осай 2) Молотокъ съ длиннымъ конпомъ
Носатбнький. а е Ум отъ* восйтий
Носатйзна. ви. ж Сапъ Галвц
Носйтий. • а. ѳ ИНосатый, 'длинно
носый Я ка ти носат а' Грив III 645 2)
Больной сапомъ М іняй сват у, сліпу ко
билу на ногат у Ном № 12800
Ум Но
сатеньиий
Восйтка. ви ж 1) Мѣра емкости въ
3
и болѣе ведра 2, Родъ кувшина съ
длиннымъ носкомъ Б арильця, пляш ечки .
нотатку

сули, т икви,

боклажки все вису

Котл. Ен. IV 20. 3)
У Василенка старинный умыв&льникъ в и 
с я ч ій съ носикомъ и тремя ручками. Вас
182 4) Чайникъ.Ото т ак
у нас йою
ора-мнять
у панів чайник . а у нас но
шили без ост ат ку

сат ка Я оце як ходив у К олиш нє та ян
зайшов у чайну , т ак аж дві ш хат ки ви 
пив т ою чаю Мир. у Слов. Д Эварн.

Носйч, чй, м. Имѣющій большой носъ.
Мнж. 26
Нбсик, ка, м. I) Ум. отъ ніе 2) ин.
Носики коиарёви. Рйст ОеІрЬіпіиіп сопзоІісіа ЗЮЗО. I. 121
Носйли, сил, с. мн. Носилки. Ледве на
носилах донесли.

Носилянка, ки, ж . Одна изъ пары
болыпихъ жердей для переноски сѣна. Вх.
Зн. 42 Шух. I. 170
Носйти, ш ^, сиш, гл. 1) Носить. Х т о ж
т обі, мое серденько , .обідат и носив? Нп. О й
/Василя, Василечка т ихий

Д ун а й носить*

Мет. 19. 2) Носить одежду, обувь.
Носитися, ш^ся, сишся, гл. Носиться

Носечок—Ну.
Носиться, як дурень з ступою. Ном.
№ 2592.
Нбсичок, чка, м. Ум. отъ ніс.
Носій, сій, м. Носилыцикъ. Міус. окр.
Носільник, ка, лі.=Носій. А носільнички—хлопці-молодці, а к гадільнички—
•середні люде. Гол. II. 13. Ум. Носільничок.
Носіння, ня, с. Ношеніе, носка. НВолын. у.
Носбк, скб, лі. Ум. оть ніс. 1) Но•сикъ. У моєї мами носок довіиіі. Г. Барв.
504. 2) Клювъ птицы. Рання пташка но
сок чистить, Чуб. І. 261. 3) Носокъ (обу
ви). Перебуйся назад носками. Ном. 4)
У яйца: острый конецъ. 5) Передняя#часть,
передній уголъ лезвея топора. Сим. 24.
Шух. I. 175, 182. (3) мн. Игра: носки.
Носорбжѳць, ж дя, м. Сказочная птица
<съ рогомъ на носу, погибшая во время по
топа, такъ какъ она, полагаясь на свою
силу, не захотѣла войти въ ковчегъ.
Драг. 95.
Носюра. ри, м. У в. отъ ніс
Нбся, сі, м. дѣтск. Носъ.
Носйка, ки, лі. У в. отъ ніс.
Нотбція, дії, ж. Урокъ, который не
забудется. Спасибі вам, дядьку, що повчи•
л и (— попобили). Ви мені добру нотацію
дали Осн. 1862. VIII. З нар. уст, 28.
Нбчвн, чбв, ж. мн. Корыто (для стир
ки бѣлья) Ум. Ночовки, ночовочки.
I. Н очівля, л і, ж. НочлегьII. Н очівля, л я г с. Ночной отдыхъ.
Я к тебе забрали в москалі.. ,— ні одною
спокійною ночівля не мали ми, поки тебе
визволили Г. Барв. 133.
Ночліг, гу, лі. 1 )= І. Ночівля. 2) лш.
Ночная пастьба скота пастухами. Підемо
на ночлііи. 3) мн. Въ червиговскомъ свадебномъ ритуалѣ обрядъ жаренья сала:
послѣ удостовѣренія въ невинности ново
брачной и отправки нзвѣщенія объ этомъ
къ матери послѣдней, свекоръ оставшимся
на сваді.бѣ женатымъ мужчинамъ дасть
по куску сала, по щепкѣ для вертела и
снопъ соломы со словами: „їдьте, добрі
люде, на ночліги; хто вернеться з добром,
тому почот буде“. Гости уходять въ пус
тое мѣсто и жарять на огнѣ сало, ста
раясь свое сохранить, а чужое съѣсть, а
яатѣмъ снова возвращаются къ свекру для
продолжеиія пирушки. МУК. III. 157.
Ночлігувбння, ня, с. 1) Пребываніе
на ночлегѣ. Товариш оіледів у корчмі' хатішу про нагие ночлігування. Г. Барв. 20.
2) Ночная пастьба скота.
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Ночлігувбти, г^ю, еш, гл. ^«Ноче
вать, быть на ночлег];. Дико и сумно нам
було в дорозі. Ще дикгие ■й сумніше було
ночлігувати. Г. Барв. 19. 2) Пасти ночью
скотъ.
Ночліжбнин, на, лі.= Н очліж яи к. По
над шляхом ночліжане чумаки ‘ постали.
Полягали та й не спали, мовчки сумували.
К. .(Степові квітки, 89).
Ночліжник, ка,
1) Ночлежникъ.
2) Ночной пастухъ. Ночліжники бачили,
що такі то коло тих -коней ворожили.
Ном. А* 12823.
Ночнйй, б, б. Ночной.
Ночнйк, кб, .и. 1) Луна. Сосннц. у.
Чуб. I. 9. 2) Бѣеъ. Ночник тебе уплодив
Ном. Л? 3578. 3) Ночной сторожъ возлѣ
лошадинаго табуна. Маріупольск. у. За
любовск. См Нічник.
Ночнйця, ді, ж. 1 )= Н іч н и ц я 3
Нате вам ночниц?, оддаііте нам соннииі.
Грин. I. 29. КС. 1883. VII. 588. 2) Ле
тучая мышь. 3) Сказочная слѣпая птица,
которую водить малая птичка; въ лѣтнюю
ночь ночнйця жалобно кричить.’ Драг. 10
Ночовйд, да, лг£= Кажан. Бх. Пч. I. 16.
Ночбвки, вок и ночбвочки, чок, ж.
мн. Ум. отъ нбчви. 1) Малое корыто
2) Родъ узора въ вышивкѣ. Залюбовск.
Ночувбльник, ка, м. Ночлежникъ,
ночевальщикъ. Константиногр. у.
Ночувбльниця, ці, ж. Ночлежница,
ночевалыцица. Константи ногр. у.
Ночувбння, ня, с. Ночевка, ночеваніе.
Ночувбти, ч^ю, еш, гл. 1) Ночевать.
Питаепѵся сон дрімоти: де ти будеш но
чувати? Там, де хата тепленькая, де ди
тина маленькая,— там я буду ночувати
дитиночку колихати. Мет. 2. Чи здорбві
ночувбли? Хорошо-ли провели ночь? (Утрен
нее привѣтствіе). О. 1862. V. 84. 2) Спать
вмѣстѣ дѣвушкѣ и парою. Уже Василь
одкинувсь од Марини,— ночує з Галькою.
Полт. г.
Нбша, ші, ж. Платье. Одежда. Вх.
Зн. 42. Шух. I. 120.
Неші, нош, *ж. мн. Носилки
Ну. I) меж. Н у у геть! нівроку! Ном.
Та ну бо кажіть! Да говорите же! 2) Пе*
редъ глаголомъ неопр. накл. употребляется
въ емыслѣ: началъ, давай. А прокинувся
вік... і гуком йою в хаті аж сохи движать!
Н у бігать, гомоніть, гайнувати, аж усе піде
жужмом. МВ. II. 10. 3)=-Но 2. (Послі,
глагола въ повелит, накл.): А вийдіть-ну
0
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Нуд—Нурець.

поди, дядьку Трохиме, ходіть-ну з нами.
Рудч. Ск. І. 78.
Нуд. ду, м. І) Скука, тоска, томленіе.
МВ. (О. 1862. III. 35). З нуду грав на
балабайку, брався до сопілки. Мкр. Г. 2)
Тошнота. Швидко кинувся із хати, щоб
холодною водою нуд угамувати. Мкр. Н. 9.
Н^дй, дй, ж. 1 )= Н у д 1. Де люде,
там нуди. Ном. № 2453. Що там росказувати? Нуда така! МВ. (О. 1862. III.
36). Коли б я була така погана, як от
дзеркало показує, то я б з нуди вмерла б.
Подольск, г. 2)=Н уд 2. Серт б'ється, дак
нуда така візьме.
Надити, дж^, диш, гл. 1) Наводить,
нагонять скуву. 2) Томить, мучить. Сюди
блудить, туди блудить, під собою коня
нудить. Нп. 3) Принуждать. Учора у росправі нудили хлопців, щоб призналися, хто
вкрав гроші у Грицька. Волч. у. Став
ізнов Грицько нудити Настусикою батька
(щоб Настусю за його віддав). Г. Барв.
455. 4) безл. Тошнить. 5)=Нудитися. Ход
жу, нуджу по садочку, милою не бачу.
Чуб. У. 5. 6) Нудйти світом. Томиться. А
Василь собі нудить світом і не знає, на
яку ступити. Кв. І. II. Вечір стою, сві
том нужу, тебе не видати. Мет 38. ѵ
Н^дйтися, дж ^ся, дишся, гл. Тоско
вать, скучать; томиться.1Ой не пряди, моя
мила, не нудися: прийде весна, святе літо,
приберися. Нп. В ін з голоду ніколи не ну
дився. Греб. 364.
Нудкйй, й, 6 = Нудний.
Н^дко, нар. = Нудно Нудко мені,
тяжко мені,— нг з ким розмовляти. Чуб.
У. 234.
Нуднйй, й, б. 1) Скучный; томитель
ный. Бодай же кінець ваш був нудний та
гіркий! Ном. № 3710. Нудна моя у полі
робота. Грин. III. 276. 2) Приторный.
3) Тошный.
Нудність, ности, ж .= Нудота.
Н^дно, нар. 1) Скучно; томительно.
Нудно без роботи. МВ. (О. 1862. III. 40).
Так мені, дівчинонько, да без тебе нудно.
Нп. 2) Приторно. 3) Тошно.
Нудота, ти, ж. Скука, тоска, томленіе. Нудота мені така стала дома си
діти. См. Нуд, нудьга.
Нудьгй, гй, ж. 1) Тоска, скука. Г.
Барв. 431. 2) Нудьгй-чоловік. Скучный человѣкъ. Семен це нудьга-чоловік. Міус. окр.
См. Нуд, нудота.
Нудьгувйти, г^ю, еш. гд.=Н удитися.
Н^жа, жі, ж. соб. І) Вши. Коли не

п'є, так нужу (Ге, а все не гуляє. Ном.
№ 769. Убрання, постоли порвались і чужі
повна очкурня. Котл. Ен. 2) Мухи. Тут,
біля загонів, чужа б'є скотину дуже. Слов.
Д, Эварн. Воли... ішли нехутко по дорозі
да знай хвостами нужу проганяли. Рудч.
•Ск. II. 171.
Н^жда, дн, ж. І) Нужда, недостатокъ.
2) Надобность, необходимость. Надумались
збірати гроші про таку народню нужду.
К. (О. 1862. III. 22). Ум.а Нуждонька,
нуждочка.
Нуждйти, дйю, еш, гл. Принуждать
иризнаться, добиваться признанія. За гро
ші (що вкрадено) нуждають парубка в
росправі. Волч. у.
Н^ждбний, а, ѳ 1) Крайнє нуждающійся. 2) Плохой, жалкій. Коли на тім
нуждетм п о л і забачуся в щасливій долі?
Грин. III. 632. 3) Измученный. Розважає
душу вбогу, нуждене серденько. К. Дз. 130.
Нуждйти, жд^, диш, гл. Принуждать.
Коли схоче син женитись, то не помішаєм
і нуждить йою не будем. Мкр. Н.
Нуждонька, ки ж. Ум. оть н^жда.
Нуждбта, ти, ж 1)=Н уж да. 2) Болѣзнь. Бог дасть нуждоту, Бог дасть, що
й оздоровить. Посл.
Нуждочка, кн, эр. 1) Ум. отъ н^ж да.
2) Родимчикъ у дѣтей. Канев. у.
Ножний, а, е. 1) Изможденный, истом
ленный. 2)=Нуждений 1. Горе мені нуж
ному, гцо я винен кожному.
Нуздй, дй, ж. Узда. Ум. Нуздёчка.
Пан г посадить його верхи на свої коліна...
а воно тільки: „но, коею, но!..* та за па
нові виси й візьметься, наче за нуздечьу.
О. 1862. X. 5.
Нуздйти, дйю, еш, гл. Зануздывать*,
надѣвать узду.
Нувдбчка, кн, ж. Ум. огь ну8ДЙ.
•Н^катн, каю, еш, гл. Кричать: нуГ
понукать. Не запріг, що* нукаєш. Ном.
№ 10347.
Нуль, лй, м. Нуль. Нулі минаються
при складуванні. К. Грам. 101.
Нум, н^мо, н^мте (Мн.), меж. Ну*
станемъ, давайте. ІІумо, браття, нумо,
товариство, нумо коні сідлайте! Грин III.
603. Нумоу діти, нумо, нумо припильнуй
мо! Нп Нум, діти, паску їсти! Ном.
№ 593. Он де, братці, сидить кравець на
дубі. Ох, нумте, братці, як би його до
стати. Рудч. Ск. І. 6.
Нурбць, рцй, м. ? Животн. Шух. 22.

Нурка—-Нятися.
Н ^рва, ки, ж. Зоол. Норка, Мизіеіа
Іиігеоіа. Вх. Пч. I. 16.
Н^рт, та, м. Водоворотъ, омутъ. Всіх
німців нуртам Дніпровим оддано.
Н^рта, ти, ж. Пучина, бездна.
Н^тѳ, меж. Нуте. Геи, ните, косарі!
Ном. № 9999.
Н^трішній, я, в. Внутренній.
Нутрб, рй, с. Нутро, внутренность.
Неначе залізом палили мое нутро. Стор.
МПр. 84.
Н^трости, стів, ж. мн. Внутренности.
Черк. у.
Нутрйк, кй, м. І) Нутреное сало. Хо
тин. у. 2) Животное, у котораго шулята
находятся внутри, а не въ мошонкѣ. Як
болять зуби, то найди невиложешю же
ребця - нутряка здохлого, одірви підкову,
з ухналів скуй перстень та^ й носи Мнж.
157.
Нутряний, й, 6. Внутрениій, нутреной. Кров нутряну замовить. Мнж. 150.
Ньо! меж. Но! Ньо, ньо, урагова! О.
1862. VI. Костомар. 63.
Ньокати, каю, еш, сов. в. ньбкн^ти,
кну, неш, гл. Понукать, понудить лошадь
словомъ ньо. Ньокни на сіру, бо зовсім
не везе.
Нюнка, ки, ж. Раст. 1) Враг^апіипі
ышріех Ь. 2) $раг§апіит гатояиш Ь.
ЗЮЗО. I. 137.
Нюня, ні і іЖ*• Плакса. Ум. Нюнька.
Гол. IV. 480.
Нюнйвий, а, ѳ. Плаксивый.
Нюта, ти, ж. Заклепка; спайка. Взяти
в нюти. Заклепать.
Нютувйти, т^ю, еш, гл. Заклепывать,
спаивать.
Нюх, ху, м. 1) Чутье, обоняиіе. Пе
реносно: носъ Бережи нюха. Ном. .V 3626.
2) Понюшка табаку.
Нюхання, ня, с. Нюханіе.
Нюхйрь, рй, м. Нюхатель (нюхающій
табакъ). Мнж. 173.
Нюхати, хаю, еш, гл. Нюхать. Ню
хала квітку Я здорово нюхав табаку.
Кв. I. 252.
Нюхйч, чй, л(.=Нюхарь. Нюхачів ба
гацько, та табаки нема. Ном. № 4760.
Нюхнути, хи^, нбш, гл. Однокр. в.
отъ нюхати. Тільки що нюхнув— та ачхи!
Рудч. Ск. I. 4.
Нюшйти, ш^, шиш, гл. Нюхать воз-
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духъ (о животномъ). Собака нюшить.
Черк. у.
Нюшкувйти, в^ю , еш, гд.=Нюшити.
Нюшкує пес. Камен. у.
Ня, ня-ня! меж. Зовъ собаки. КС.
1882. VIII. 386.
Няв! меж. Мяу! А котичок няв-нявняв! Рудч. Ск. I. 51.
Н явк, ву, л(.= Н явкан н я. Св. Л. 132.
Н йвва. ки, ж. Одинъ изъ злыхъ ду
хові, (по вѣроканіямъ гуцуловъ) — мавна?
Шух. I. 43.
Н йвваиня, ня, с. Мяуканье.
Н йввати, каю, еш, гл. 1) Мяукать.
2) Кричать (о совѣ).
Н йввнути, кну, нѳш, гл. Мяукнуть.
Нявчйти, ч^, чйш, гл. Мяукать. I в
голос, мов кішки, нявчать. Котл. Ен. VI. 21.
Нягйй, н а р = Нехай. Гол. III. 261.
Няй, нар.= Еай. Няй слівце промо
вить. Гол. IV. 372.
Нймвало, ла. Дѣтская игра въ бросаніе палокъ. Тоже, что и шкопирта. Ив. 20.
Нйньо, ня, м. Отецъ. Гол. II. 43.
Нйньва, ки, ж. Нянька. Багатому
чорт діти колише, а убогий і няньки не
найде. Ном. Л? 1420.
Нйиько. ва, м. = Няньо. Поколь би
ла'м в свою нянька щювачки'м пасла.
Гол. II. 444.
Нянькувйти, к^ю, еш, гл. Выть, слу
жить нянькою. Нянькувала у нас ко.ю мен
шою брата. Сим. 209.
Нйньчити, чу, чйш, гл. Няньчить.
Не ти ж мене колихав, не ти ж мене
няньчив. Чуб.
Нйньчитися, чуся, чишся, гл. Нянь
читься.
Нйня, иі, ж. І) Дѣтск. Няня, нянька.
О. 1861. VIII. 8. 2) Ласкательное названіе коровы. Як виженеш корову у череду,
озьми її за хвіст та кажи: „ Іди, няня,
по густе молоко, по білий сир, по жовте
масло11. Мнж. 135.
Нйти, йм^, ймбш, гл. І) Брать. 2) ‘
Брать (о рѣжущемъ ору дій). Твоєї шиї
міч не йме. АД. І. 133. 3) Няти віри. В і
рить. З брехні не мруть, та вдруге віри
не ймуть. Ном. .№ 6805.
Нйтися, йм^ся, ймбшед, гл. 1) Брать
ся. Нявея, як на стіну дрався. Ном. Л» 3070.
2) Не йметься віри. Не вѣрится. 3) Не йметь
ся мені. Не дается въ руки, не спорится.

С ловарь украинского язы ка
под редакцией Б. Д . Гринченко
Друкується за

постановою вченої ради Інституту мовознавства
Академії наук Української РСР

Зам. № 2099. Вид. № 436. Тираж 30000. Формат паперу 60 у 9 2 /,й. Друкарськ. арку
шів 36,25. Обл.-видави, аркушів 65,04. Паперових аркушів 18,125. Підписано до
друку 11 /XII 1958 р. Ціна 11 крб.
Друкарня Видавництва АН УРСР, Київ, вул.

Рєпіна, 2.

